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ABSTRAK 

 

PENGARUH METODE KAUNY QUANTUM MEMORY 

TERHADAP PEMAHAMAN AYAT AL-QUR’AN TENTANG 

AKHLAK SANTRI DI MA’HAD ASKAR KAUNY HANIDAH 

MARYAM BANDAR LAMPUNG 

 

OLEH 

Reni Rahmah 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikannya peneliti 

terhadap metode kauny quantum memory yang menjanjikan 

menghafal semudah tersenyum, selain itu dengan metode ini, santri 

penghafal alquran bukan hanya hafal bahasa arabnya saja, namun juga 

hafal artinya sehingga santri dapat mengerti perintah atau kandungan 

yang tersirat didalamnya. Sehingga dalam skripsi kali ini diambil 

penelitian tentang “Apakah Metode Kauny Quantum Memory 

berpengaruhterhadap pemahaman ayat al-qur’an tentang akhlak santri 

di Ma’had Askar Kauny Hanidah Maryam Bandar Lampung?”.  

    Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan 

metode kuantitatif, desain yang dipakai adalah Experimental Design 

One Shot Case Study, sebuah eksperimen bebas yang menguji kualitas 

hasil (variabel terikat) dalam penelitian ini yakni pemahaman ayat 

alquran tentang akhlak, eksprimen dilaksanakan tanpa kelas kontrol 

dan tidak terpaku terhadap teknik sampling. Maka peneliti hanya 

menggunakan satu kelas eksperimen yang diberikan treatment metode 

kauny quantum memory dan dilihat hasil pemahaman ayat akhlaknya 

melalui instrumen penelitian berbentuk angket dan wawancara serta 

dokumentasi. 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan 

Software Microsoft Excel dan SPSSmaka dapat dilihat bahwa terdapat 

Pengaruh Signifikan Metode Kauny Quantum Memory Terhadap 

Pemahaman Ayat Alquran Santri Tentang Ayat Akhlak di Ma’had 

Hanidah Maryam Bandar Lampung, hal tersebut dapat dilihat dari Uji 

One Sample T Test yakni uji pihak kanan yang menunjukkan nilai sig 

(2-tailled) 0,016 < 0,05 dan thitung > ttabel yakni 3,026 > 2,306.Pengaruh 

Signifikan Metode Kauny Quantum Memory Terhadap Pemahaman 

Ayat Alquran Santri Tentang Ayat Akhlak santri di Ma’had Hanidah 

Maryam Bandar Lampung juga didukung oleh hasil perhitungan pada 

setiap indikator yang ditampilkan pada grafik Grafik 4.1 Akhlak 

Santri Ma'had Hanidah Maryam, yakni akhlak terhadap Allah sebesar 

77% yang berarti baik, akhlak terhadap teman sebesar 77% yang 
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berarti baik, akhlak terhadap Orang Tua sebesar 87% yang berarti 

sangat baik, akhlak terhadap Guru sebesar 95% yang berarti sangat 

baik, akhlak terhadap Lingkungan sebesar 80% yang berarti baik. 

sehingga apabila secara keseluruhan dihitung rata-ratanya maka 

sebesar 83. Nilai 83 sudah signifikan melewati batas KKM yang 

ditentukan pada uji hipotesis yakni 75. 

 

Kata Kunci: Metode Kauny Quantum Memory, Pemahaman Ayat 

Al-Quran tentang Akhlak, Santri  
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ABSTRACT 

 

INFLUENCE OF KAUNY QUANTUM MEMORY METHOD ON 

THE UNDERSTANDING OF QUR'ANIC VERSES ON MORAL 

SANTRI IN MA'HAD ASKAR KAUNY HANIDAH MARYAM 

BANDAR LAMPUNG 

 

BY 

Reni Rahmah 

 

This research is motivated by the researcher's interest in the 

kauny quantum memory method that promises memorization as easily 

as smiling, besides this method, the memorization of the Qur'an is not 

only memorized arabic, but also memorizes its meaning so that santri 

can understand the commands or content implied in it.so that santri 

can understand the commands or contents implied in it. So in this 

thesis taken research on "Does the Kauny Quantum Memory Method 

affect the understanding of the Qur'anic verse on moral santri in 

Ma'had Askar Kauny Hanidah Maryam Bandar Lampung?". 

The research method in this thesis is using quantitative methods, 

the design used is Experimental Design One Shot Case Study, a free 

experiment that tests the quality of results (bound variables) in this 

study, namely the understanding of Qur'anic verses about morals, 

expriments carried out without control classes and not fixated on 

sampling techniques.So researchers only use one class of experiments 

given treatment of kauny quantum memory method and see the results 

of understanding moral verses through research instruments in the 

form of questionnaires and interviews and documentation. 

Based on the results of data processing that has been done with 

Microsoft Excel and SPSS Software, it can be seen that there is a 

Significant Influence of Kauny Quantum Memory Method on 

Understanding Qur'anic Verse Santri About Moral Verse in Ma'had 

Hanidah Maryam Bandar Lampung, it can be seen from the One 

Sample T Test which is a right-party test that shows sig value (2-

tailled) 0.016 < 0.05 and thitung > ttabel which is 3,026 > 2,306.The 

Significant Influence of Kauny Quantum Memory Method on The 

Understanding of Qur'anic Verse Santri About Akhlak santri Verse in 

Ma'had Hanidah Maryam Bandar Lampung is also supported by the 

results of calculations on each indicator displayed on graph Graph 

4.1 Akhlak Santri Ma'had Hanidah Maryam,Namely morality towards 

God by 77% which means good, morals towards friends by 77% 

which means good, morals towards parents by 87% which means very 
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good, morals towards Teachers by 95% which means very good, 

morals towards the environment by 80% which means good. So if the 

overall average is calculated then it is 83. The value of 83 has 

significantly exceeded the KKM limit specified in the hypothesis test, 

which is 75. 

 

Keywords: Kauny Quantum Memory Method, Understanding of 

Quranic Verses on Morals, Santri 
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MOTTO 

 

                     

 

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk 

pelajaran maka adakah orang yang mengambil pelajaran?” 

(QS. Al-Qamar:17) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul 

proposal ini, maka peneliti akan memaparkan lebih dulu istilah 

yang terkandung didalam judul proposal ini, yaitu:“Pengaruh 

Metode Kauny Quantum Memory Terhadap Pemahaman Ayat Al-

Qur‟an tentang akhlak santri di Ma‟had Askar Kauny Hanidah 

Maryam Bandar Lampung”.Berikut adalah pemaparan istilah yang 

terdapat dalam judul proposal ini: 

1. Pengaruh 

Pengaruh dalam KBBI Online dapat didefinisikan 

sebagai daya ayang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. MetodeKauny Quantum Memory 

Menurut kamus lengkap bahasa indonesia moderen, 

metode adalah cara yang telah dan terpikir baik baik untuk 

mencapai suatu maksud dalam ilmu pengetahuan.
2
 

  Sedangkan metode kauny quantum memory adalah salah 

satu metode menghafal alquran yang dicetuskan oleh ustad 

bobby herwibowo dan mulai diperkenalkan mulai 20 februari 

2011. Metode ini disebut juga dengan metode menghafal 

alquran semudah tersenyum, karena proses menghafalnya 

yang menyenangkan yaitu dengan baby reading dan diselipi 

penjelasan makna cerita berdasarkan ilustrasi gambar 

sehingga memperkuat daya ingat.
3
 

                                                           
1“KBBI daring” https://kbb.web.id/pengaruh  (diakses pada 8 Juli 2021, 

20:40) 
2Muhammad ali, Kamus Lengkap Bahasa indonesia Moderen, (Jakarta: 

Pustaka Amani), h.252. 
3Bobby Herwibowo, Kauny Quantum Memory, (jakarta selatan: Zaytuna, 

2012), h.xvii 

https://kbb.web.id/pengaruh


 
 
2 

3. Pemahaman Ayat Al-Qur‟an 

     Pemahaman menurut Poerwadarminto yang dikutip oleh 

Ahmad Karim, Ahmad Abu Bakar dan Amrah Kasim, 

pemahaman adalah langkah untuk mendalami suatu materi 

dengan cara mencermati secara detail sehingga mengerti 

tentang makna apa yang sedang dipelajari.
4
Berarti 

pemahaman ayat Al-quran adalah memahami dengan benar 

tentang makna yang terkandung didalam ayat Al-quran 

sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari 

hari.
5
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan peneliti dalam memilih judul 

proposal ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam kegiatan Menghafal Al-Qur‟an biasanya santri hanya 

menghafal ayat Al-Qur‟annya saja namun dengan metode ini, 

santri mampu menghafal ayat Al-Qur‟an beserta arti dan 

kandungan ayat yang ada pada Ayat Al-Qur‟an yang sedang 

mereka hafalkan. 

2. Kauny Quantum Memory adalah salah satu metode yang 

sangat menarik untuk menghafal alquran yaitu dengan 

menggunakan gerakan. Metode menghafal alquran dengan 

gerakan ini, mengutamakan keseimbangan kerja otak kanan 

dan kiri sehingga diharapkan santri bukan hanya mampu 

menghafal ayat alquran tetapi juga memahami ayat Al-

Qur‟an untuk ditadabburi dalam kehidupan sehari hari.  

Berdasarkan gagasan diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Metode 

                                                           
4 Ahmad Karim, Ahmad Abu bakar dan Amrah Kasim, Korelasi Antara 

Kemampuan Bahasa Arab Dengan Pemahaman Ayat  Ayat Al-Quran Terhadap Siswa 

Kelas XII Madrasah Aliyah Al-Amanah Kota Baubau, Jurnal: Diskursus Islam Vol.6 

no.3 Desember 2018. 
5Vivi Novianti dan Hunainah, Hubungan Kedisiplinan dan Pemahaman Ayat-

Ayat Al-Quran Dengan Akhlak Siswa (studi di MAN 2 Kota Serang), Jurnal: 

Qathruna, Vol.7 No.1 Juni 2020 
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Kauny Quantum Memory Terhadap Pemahaman Ayat Al-

Qur‟anTentang Akhlak santri di Ma‟had Askar Kauny 

Hanidah Maryam Bandar Lampung”. 

 

C. Latar Belakang 

Al-Qur‟an Al-Karim adalah Kalamullah yang diturunkan 

kepada penutup para Rasul, Muhammad bin Abdullah saw. Allah 

telah menurunkan Al-Qur‟an Al-Karim dengan berbahasa Arab 

melalui lisan Nabi Muhammad saw.
6
 Hal ini termasuk bentuk 

pemuliaan terhadap bangsa Arab, sebagaimana Allah berfirman: 

 

 ٌَ َعَٕف تُغئَهُٕ َٔ نِمَٕ ِيَك  َٔ ُ نَِزكٌشنََّك  اََِّّ َٔ  

“Dan sungguh, Al-Quran itu benar benar suatu 

peringatan bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan 

diminta pertanggungjawaban.” (QS. Az-Zukhruf:44)
7
 

Allah swt telah menjamin untuk tetap menjaga Al-Qur‟an 

Al-karim, sebagaimana firman-Nya: 

 ٌَ اََِّب نَُّ نََحفِظُٕ َٔ ٍُ ََضَّ نَُب انزِّ كَش  اََِّب ََح

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan  

sungguh Kami benar benar memliharanya.” (Qs. Al-Hijr: 9)
8
 

Karena itu, orang orang zalim tidak akan mampu 

menggantinya, menambahkan atau pun mengurangi sesuatu dari 

salah satu ayat al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadist: 

بءُ  ًَ اَََضنتَُؼهََٛك ِكتَبثًب الَُٚغِغهُُّ ان َٔ  

“Dan telah Aku turunkan kepadamu (Muhammad) sebuah 

kitab yang tidak hilang oleh air (tidak akan lenyap karena banyak 

orang yang menghafalnya).” (HR. Muslim)
9
 

                                                           
6 Raghib As-sirjani, abdurrahman abdul khaliq, cara cerdas hafal alquran , 

(solo:aqwam, 2018), h. 15  
7 Al-Qur‟an, 43:44. 
8 Raghib As-sirjani, abdurrahman abdul khaliq,Ibid., h. 44 
9 Ibid., h.  61  



 
 
4 

Karena Allah sendirilah yang memelihara Alquran yaitu 

dengan sarana “penjagaan” yang paling agung dan efektif yakni 

diturunkannya mukjizat menghafal Alquran yang dikirimkan ke 

dalam sanubari manusia, sehingga tak terjangkau oleh musuh dan 

para pendengki meskipun pada suatu saat umat islam diserang dan 

kitab Al-Quran di bakar, namun keaslian Alquran tetap terjaga di 

dalam hati sanubari umat muslim yang telah menghafal dan telah 

diwariskan hafalannya dengan cara di-Talqin-kan.
10

 

Allah swt berfirman: 

ذَِّكشٍ  كِشفََٓم ِيٍ يُّ ٌَ نِهزِّ نَمَذ َٚغَّشََب انمُشَءا َٔ  

“Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran 

untuk pelajaran maka adakah orang yang mengambil pelajaran?” 

(QS. Al-Qamar:17)
11

 

Berdasarkan ayat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

menghafal Al-Quran telah dimudahkan bagi semua manusia. 

Tidak ada kaitannya dengan kecerdasan dan umur. Banyak orang 

yang menghafalnya pada usia senja. Bahkan orang orang arab 

yang tidak berbicara dengan bahasa arab bisa  menghafalnya, 

begitu juga dengan anak kecil. Menghafal alquran adalah sunnah. 

Nabi Muhammad SAW telah menghafal Al-quran, bahkan 

mengulang hafalannya bersama Jibril As. Setiap tahun. Orang 

yang menghafalkan Alquran berarti sedikit demi sedikit ia telah 

mendekat pada derajat kenabian hanya saja ia tidak diberi wahyu. 

Menghafal Al-quran menjadi sebab hidupnya hati dan bersinarnya 

akal.
12

 

Tak bisa dipungkiri bahwa menghafal alquran adalah 

sebuah mukjizat. Kita dapat menemukan ribuan atau bahkan 

jutaan umat islam yang hafal Alquran. Padahal, kitab ini tergolong 

besar, surat suratnya sangat banyak dan banyak pula ayat yang 

hampir mirip. Namun karena mukjizat dari Allah banyak anak 

kecil dibawah usia sepuluh tahun, menghafal Alquran bahkan 

                                                           
10 Ibid., h.45 
11 Ibid., h.17 
12 Duraid Ibrahim Al-Mosuli, Hafal Al-Quran Semudah Hafal Al-Fatihah, 

(Solo: Aqwam, 2019), h. 33. 
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mereka mampu menghafal Al-quran seluruhnya dalam usia dini.
13

 

Inilah kenyataan yang terjadi padahal mereka tak mengerti apa 

makna kalimat kalimat yang mereka baca. Selain itu, acap kali 

ditemukan orang buta huruf yaitu orang yang tidak dapat 

membaca dan menulis tetapi mereka bisa menghafal Alquran 

hanya dengan kebiasaan mendengar saja. Kita pun sering melihat 

orang yang tidak dikaruniai penglihatan oleh Allah, tetapi Allah 

SAW karuniakan atasnya nikmat AlQuran. Meskipun mereka 

tidak mengetahui bentuk Alquran karena tak pernah melihatnya 

tetapi Allah anugerahkan hafalan Alquran yang lebih melekat 

diingatannya lebih dari pada ingatan orang orang normal lainnya. 

Bahkan diberbagai belahan dunia yang tidak fasih berbicara 

menggunakan bahasa Arab tetapi mampu untuk menghafal 

Alquran secara tartil. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa 

kemudahan dalam menghafal Alquran adalah mukjizat dari Allah 

SAW serta merupakan salah satu bukti kekuasaan-Nya. 

Meskipun hafal Al-quran adalah mukjizat tetapi Allah tak 

akan memberi kemampuan tersebut apabila manusia tidak 

berusaha untuk menghafal Alquran. Sebagaimana disebutkan pada 

QS. Ar-Ra‟d:11 bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu 

kaum apabila suatu kaum itu tidak berikhtiar untuk mengubah 

nasibnya sendiri. 

وٍ  ْٕ َ اَل َُٚغُِّٛش َيب ثِمَ ٌَّ ٱَّللَّ ِْٓى ۗ  إِ ٰٗ َُٚغُِّٛشٔ۟ا َيب ثِأََفُِغ َحتَّ  

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaaan suatu 

kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” 

(QS. Ar-Ra‟d:11)
14

 

 Sudah kita ketahui bersama bahwa menghafal Al-quran 

bukanlah tugas yang mudah dan sederhana yang bisa dilakukan 

banyak orang tanpa meluangkan waktu khusus, dengan 

kesungguhan, serta mengerahkan kemampuan dan keseriusan 

dalam menghafal. 

                                                           
13Raghib As-sirjani, abdurrahman abdul khaliq, Ibid., h. 43 
14 Al-Qur‟an, 13:11 
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Sebagai umat islam, bukan hanya menghafal Al-Quran 

saja yang ditugaskan tetapi juga memahami isinya agar dapat 

melakukan kegiatan sehari hari sesuai dengan ketentuan Allah 

sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam Al-Quran, 

sehingga segala sesuatu aktifitas yang dikerjakan bernilai ibadah 

sesuai dengan tujuan manusia diciptakan yaitu hanya untuk 

beribadah kepada Allah. 

ٌ ْٔ ََْظ ااِلَّ نَِْٛؼجُُذ ااْلِ َٔ  ٍَّ َيب َخهَْمُت اْنِج َٔ ِِ  

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar 

mereka beribadah kepada-Ku.” (Adz-Zariyat:56) 

Maka dari itu, pada skripsi ini, peneliti akan meneliti salah 

satu metode menghafal Alquran yang efektif untuk menghafal dan 

memahami perintah dalam ayat alquran yang sedang dihafalkan. 

Metode tersebut adalah metode kauny quantum memory, yaitu 

metode menghafal dengan gerakan yang selain menghafal bahasa 

arabnya juga menghafal dan memahami artinya sehingga dengan 

menggunakan metode ini, para penghafal alquran dapat paham 

tentang ayat yang sedang mereka hafalkan. Sebagaimana 

dijelaskan oleh ustadzah Lilis (selaku pengajar di Ma‟had Hanidah 

Maryam)  Metode kauny quantum memory adalah metode yang 

dicetuskan oleh ustad Bobby Herwibowo, Lc. Dan metode ini 

digunakan di Mahad yang berada dibawah naungan yayasan Askar 

Kauny yang juga didirikan oleh ustad Bobby Herwibowo, Lc. 

Yayasan Askar Kauny adalah sebuah yayasan non-profit yang 

bergerak di bidang sosialdan pendidikan, serta memfokuskan diri 

pada pembinaan dan pengembangan ilmu Al-Qur‟an,khususnya 

dalam menghafal Al-Qur‟an. Sebagai sebuah lembaga yang 

berkonsentrasi pada dunia Al-Qur‟an, Yayasan Askar Kauny 

memiliki sebuah visi, yakni membangun masyarakatmuslim yang 

Ahlul Quran dan mencintai Al- Qur‟an. Adapun misinya adalah 

menjadikan Al-

Qur‟ansebagaibudayamasyarakatdengangerakan“MenghafalAl-

QuranSemudahTersenyum” dan menjadikan Indonesia bebas buta 

Al-Qur‟an. Saat ini, Yayasan Askar Kaunymemiliki kantor pusat 

yang beralamat di Jalan Setu Raya, nomor 63, Cipayung, Jakarta 
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Timur,dengan nomor telepon 0878 7722 1200. Adapun website 

resmi yayasan Askar Kauny adalah 

Ustad Bobby Herwibowo, Lc. Menyebut dalam bukunya 

yang berjudul “Kauny Quantum Memory menghafal Al-Quran 

Semudah Tersenyum” bahwa “dalam metode ini bukan 

menggunakan penjelasan segudang teori yang  panjang,  juga 

bukan dengan kekuatan intelegensia, rasio, dan logika. Akan tetapi  

metode Kauny Quantum Memory adalah metode yang  

menggunakan otak kanan yang berisi cita rasa, imajinasi, daya 

khayal, dan sensasi.“ gagasan ini menjadi grand teory yang 

digunakan peneliti menuliskan skripsi. Imajinasi yang 

menimbulkan Cita rasa dalam  tahap menghafal akan sangat kuat 

mengikat simpul ingatan  didukung dengan visualisasi gerakan 

tangan maka akan mudah dipahami isi dari ayat yang sedang 

santri hafalkan.  

Dalam pra penelitan yang dilakukan pada hari Minggu, 

tanggal 29 Agustus 2021, Ustadzah Lilis selaku pengajar di 

Mahad Hanidah Maryam Bandar Lampung mengemukakan bahwa 

cara menghafal dengan gerakan ada beberapa tahapan, yaitu sudah 

bisa membaca dengan lancar, dan sudah pernah khatam membaca 

Al-Quran, sedangkan tidak semua santri di hanidah maryam 

pernah menghatamkan alquran secara dilihat, sehingga perlu 

adanya talaqqi terlebih dahulu karena menurut ustadzah lilis hal 

itu dapat mendukung kecepatan dalam menghafalkan Al-Quran. 

Dalam mentalaqqi santri ada 2 tahap, pertama talaqqi bacaan saja 

lalu jika sudah benar tahsin dan tajwidnya dilanjutkan dalam 

mentalaqqi menggunakan gerakan sesuai arti per kosa kata. 

Sedangkan sebelum di talaqqi santri terlebih dahulu diajarkan isi 

kandungan ayat melalui cerita yang terkandung dalam ayat yang 

dihafalkan agar santri mengerti tentang perintah ataupun larangan 

yangada di dalam ayat yang akan dihafalkan. Diantara beberapa 

tahap menghafal yang digunakan, tahap yang paling menunjang 

pemahaman ayat adalah mentalaqqi dengan arti, yaitu dengan 

mengerti arti secara global (bukan secara tafsir ataupun nahwu 

shorof) atau dapat disebut pemahaman secara tekstual. Menurut 

ustadzah lilis, santridikatakan telah memahami ayat alquran 
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adalahketika ada suatu hukum yang dijelaskan, dan siswa mampu 

mempraktekkan dalam kehidupan sehari hari maka santri 

dianggap sudah memahami ayat alquran tersebut. 

Hal yang menarik keinginan peneliti meneliti pemahaman 

Ayat Al-Quran santri dengan metode kauny quantum memory 

adalah realisasi akhlak para santri Mahad Hanidah Maryam yang 

sangat baik dalam kehidupan sehari hari. Meskipun telah 

diobservasi oleh peneliti akhlak santri Ma‟had Hanidah Maryam 

sudah baik tetapi Ustadzah Lilis selaku pengajar menyarankan 

untuk tetap melanjutkan penelitian agar mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dalam mengajar sebagaimana yang diteliti oleh pihak 

akademisi. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti tentang 

pemahaman ayat tentang akhlak oleh santri mahad hanidah 

maryam, apakah hal tersebut dipengaruhi signifikan oleh metode 

kauny quantum memory ataukah ada pengaruh variabel lain. Maka 

dalam penelitian skirpsi ini, peneliti mengangkat judul tentang 

“Pengaruh Metode Kauny Quantum Memory Terhadap 

Pemahaman Ayat Al-Qur’an Tentang Akhlak santri Di 

Ma’had Askar Kauny Hanidah Maryam Bandar Lampung”. 

 

D. Batasan Masalah 

Mengenai keterbatasan kemampuan pengetahuan peneliti 

tentang masalah yang luas didalam judulskripsi ini, maka peneliti 

memfokuskan masalah pada pengaruh metode kauny quantum 

memory terhadap pemahaman ayat al-qur‟an khususnya seputar 

akhlak santri di Ma‟had Askar Kauny Hanidah Maryam Bandar 

Lampung. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebut 

peneliti diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah:Apakah Metode Kauny Quantum Memory 

berpengaruh signifikan terhadap pemahaman ayat al-qur‟an 



 
 

9 

tentang akhlak santri di Ma‟had Askar Kauny Hanidah Maryam 

Bandar Lampung? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti bertujuan 

untuk mengetahui Pengaruh Metode Kauny Quantum 

Memoryterhadap pemahaman ayat Al-Quran tentang akhlak yang 

dihafalkan oleh para santri. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat menjadi salah 

satu rujukan untuk dunia pendidikan islam yaitu lebih 

khususnya ilmu dalam  menghafal Al-Quran menggunakan 

metode Kauny Quantum Memory. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru, yaitu dapat menjadi salah satu referensi 

dalam memahami metode Kauny Quantum Memory. 

b. Bagi pembaca, agar pembaca mengetahui bagaimana 

peningkatan pemahaman ayat Al-Qur‟an jika 

menggunakan metode Kauny Quantum Memory. 

c. Bagi Peneliti, Sebagai Ajang Latihan menghafal Al-

Qur‟an dengan metode Kauny Quantum Memory. 

 

H. Penelitian relevan 

1. Jurnal yang ditulis oleh Ruri Septia Ningsih pada tahun 2019 

yang berjudul Penerapan Metode Kauny Quantum Memori 

Dalam Meningkatkan Hafalan Potongan Ayat Al-Quran Pada 

Materi Mata Pelajaran Fiqh Kelas XI MA Al-Fatah Palembang. 

Dalam penelitian yang ditulis Ruri ini, metode kauny quantum 

difokuskan untuk meningkatkan hafalan potongan ayat yang 

berkaitan dengan materi mata pelajaran fiqh. Sedangkan dalam 
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penelitian ini, peneliti menggunakan metode kauny quantum 

memory untuk mengetahui adakah pengaruh Metode Kauny 

Quantum Memory terhadap pemahaman ayat Al-Qur‟an di 

Ma‟had Askar Kauny Hanidah Maryam Bandar Lampung. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Dzulkifli pada tahun 

2020 yang berjudul Pengaruh metode kauny quantum memory 

dalam mengafal Qur‟an sejak dini di SD IT Lukman Hakim 

Yogyakarta, mengenai penelitian yg membahas tentang sejauh 

mana keberhasilan metode kauny quantum memory dalam 

meningkatkan kemampuan mengafal Al-Quran pada anak usia 

dini. Sedangkan dalam penelitian yang diambil peneliti 

adalahmengenai pengaruh Metode Kauny Quantum Memory 

terhadap pemahaman ayat Al-Qur‟an di Ma‟had Askar Kauny 

Hanidah Maryam Bandar Lampung. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Hasanah pada tahun 2017 yang 

berjudul Efektivitas Metode Kauny Quantum Meory Dalam 

Mengafal Alquran Di Rumah Quran LHI Yogyakarta berfokus 

pada hafalan al-quran di rumah quran LHI Yogyakarta sebagai 

salah satu metode yang efektif atau tidak dalam mengafal Al-

Quran. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan 

berfokus pada pemahaman ayat Al-Qur‟an di Ma‟had Askar 

Kauny Hanidah Maryam Bandar Lampung dengan 

menggunakan metode Kauny Quantum Memory. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhtaromah Shofiatul pada tahun 

2017 yang berjudul Pengaruh Metode Kauny Quantum 

Memory Terhadap Kemampuan Menghafal Al-Quran ( Study 

Di Pondok Pesantren Modern Manahijussadat Lebak, Rangkas 

Bitung). Dalam pembatasan masalah pada skripsi milik 

Muhtamaroh Shofiatul lebih menekankan penelitian pada 

kemampuan menghafal Al-Quran santri dengan menggunakan 

metode Kauny Quantum Memory, sedangkan dalam skripsi 

peneliti lebih berfokus pada pengaruh Metode Kauny Quantum 

Memory terhadap pemahaman ayat Al-Qur‟an di Ma‟had 

Askar Kauny Hanidah Maryam Bandar Lampung. 
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5. Skripsi yang ditulis oleh Muh Syafrudin pada tahun 2017 yang 

berjudulPenerapan Metode Kauny Quantum Memory Dalam 

Menghafal Al-Quran Di STIE Muhammadiyah Cilacap Tahun 

2015 (Tinjauan Teori Kecerdasan Majemuk/ Multiple 

Intelegence). Tema sentral yang ada didalam Skripsi yang 

ditulis oleh Muh Syafrudin yakni mengungkap efektivitas 

metode Kauny Quantum Memory dalam perannya 

mengembangkan berbagai aspek kecerdasan manusia ditinjau 

dalam perspektif teori Multiple Intelegence atau kecerdasan 

majemuk. Sedangkan dalam penelitian peneliti dalam skripsi 

ini, tema sentralnya adalah peran metode Kauny Quantum 

Memory terhadap pemahaman ayat Al-Qur‟an. 

6. Jurnal yang ditulis oleh Dini Febriani Sidauruk pada tahun 

2019 yang berjudul Penerapan Metode Kauny Quantum 

Memory Dalam Meningkatkan Hafalan Dan Pemahaman 

Siswa Pada Pembelajaran Tahfiz Di MI Nurul Qomar 

Palembang. Tujuan penelitian yang tertera dalam jurnal ini 

adalah mengetahui bagaimana peranan metode Kauny 

Quantum Memory dalam meningkatkan kemampuan 

menghafal dan pemahaman siswa. Kesamaan dari jurnal ini 

dengan skripsi peneliti adalah sama sama meneliti pemahaman 

siswa dalam menghafal Ayat Al-Qur‟an, sedangkan 

perbedaannya adalah dalam jurnal metode Kauny Quantum 

Memory  diterapkan untuk meningkatkan hafalan dan 

pemahaman siswa pada pembeljaran tahfidz di MI Nurul 

Qomar Palembang, dan dalam skripsi peneliti, observasi 

pemahaman ayat Al-Qur‟an menggunakan metode Kauny 

Quantum Memory di Ma‟had Askar Kauny Hanidah Maryam. 

7. Skripsi yang ditulis oleh Conny Alif Asterisk yang berjudul 

Implementasi Metode Kauny Quantum Memory Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-Quran Juz 30 Pada 

Santri Di TPA Darunnajah Jurug Sooko Ponorogo. Pada 

penelitian ini, metode Kauny Quantum Memory digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran juz 30, 

berbeda dengan skripsi peneliti yang justru berfokus pada 

pemahaman ayatnya bukan hafalannya. 
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8. Skripsi yang ditulis oleh Lanny nurfadillah yang berjudul 

Tanggapan Siswa Terhadap Penggunaan Metode Pembelajaran 

Kauny Quantum Memory Hubungannya Dengan Motivasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI. Fokus penelitian 

dalam skripsi ini adalah bagaimana penggunaan metode Kauny 

Quantum Memory dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, 

sedangkan dalam skripsi peneliti memantau pemahaman ayat 

bukan untuk meningkatkan motivasi belajar santrinya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Metode umum dalam  menghafal Al-Quran 

Sebelum peneliti menjabarkan tentang metode kauny 

quantum emory lebih lanjut, maka akan dijelaskan terlebih 

dahulu beberapa metode yang telah familiar digunakan para 

penghafal Al-Quran yaitu sebagai berikut: 

1) Metode klasik 

a. Talqin 

     Yaitu cara mengajarkan hafalan Al-Quran dengan 

mengulang bacaan 1 ayat diikuti santri hingga 

menancap kedalam hatinya.
15

 Dengan metode ini 

santri membaca berulang ulang untuk mengikat 

simpul ingatannya, sehingga cara ini memerlukan 

kesabaran dan menyita waktu yang lama.
16

 

b. Talaqqi 

     Yaitu cara menghafal Al-Quran dengan 

mempresentasikan hafalan santri kepada gurunya.
17

 

c. Mu‟aradah 

 Yaitu cara menghafal Al-Quran menggunakan partner, 

yakni santri dengan santri lain bergantian 

menyebutkan ayat. Dengan metode ini para santri 

harus memiliki keseriusan dan fokus dalam 

                                                           
15

Bahirul Amali Herry, “Agar orang sibuk bisa menghafal Al-Quran”, 

(Yogyakarta:Pro-U Media,2012)  h.83 
16Abdul Aziz Abdul Rauf, “Kita sukses menjadi hafidz quran dai‟yah, (PT 

syamil cipta media, 2004) h. 51 
17

Bahirul Amali Herry, “Agar orang sibuk bisa menghafal Al-Quran”, Ibid., h. 

83 
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mendengarkan teman yang telah menyebutkan ayat 

sebelumnya.
18

 

d. Muroja‟ah 

Yaitu cara menghafal Al-Quran dengan mengulang atau 

membaca kembali ayat yang sudah dihafalkan.
19

 

Metode ini dapat dilakukan sendiri ataupun dengan 

partner. Biasanya metode ini dilakukan dengan 

adanya perjanjian banyaknya ayat yang dimurojaah. 

2) Metode modern 

a. Mendengarkan kaset murattal melalui tape recorder, 

MP3/4, handphone, komputer dan sebagainya. 

b. Merekam suara kita dan mengulangnya dengan 

bantuan alatalat modern.  

c. Menggunakan program software Al Qur‟an 

penghafal. 

d. Membaca buku-buku Qur‟anic Puzzle (semacam 

teka teki yang diformat untuk menguatkan daya 

hafalan kita)
20

 

 

3) Metode menurut Ahsin W.Al Hafidz 

a. Metode Wahdah, yaitu menghafal satu persatu 

terhadap ayat-ayat yang hendak dihafalnya. 

b. Metode Kitabah, yaitu menghafal dengan cara 

menulis ayat-ayat yang akan dihafalnya pada secarik 

kertas yang telah disediakan untuknya. 

c. Metode Sima‟i, yaitu mendengarkan sesuatu bacaan 

untuk dihafalkannya. 

                                                           
18Ibid, h.83 
19Raghib As-Sirjani, Abdul muhsin, “Orang Sibukpun Bisa Hafal Al-Quran” 

(PQS Publishing,2013), h. 119 
20

Bahirul Amali Herry, “Agar orang sibuk bisa menghafal Al-Quran”, Ibid., 

h.83-90 
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d. Metode Gabungan, metode ini merupakan gabungan 

antara metode pertama dan metode kedua, yakni 

metode wahdah dan metode kitabah. Hanya saja 

kitabah di sini lebih memiliki fungsional sebagai uji 

coba terhadap ayat-ayat yang telah dihafalnya. 

e. Metode Jama‟, yakni cara menghafal yang dilakuakan 

secara kolektif, yakni ayat-ayat yang dihafal dibaca 

secara kolektif, atau bersama-sama, dipimpin oleh 

seorang instruktur.
21

 

 

2. Metode Kauny quantum Memory 

1) Pengertian metode kauny quantum memory 

Metode adalah cara kerja yang tersusun secara 

sistematis yaitu seperti cara kerja ilmu pengetahuan.
22

  

Sedangkan Menurut Gagne, Briggs, dan Vager (1992), 

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang 

dirancang untuk proses belajar pada siswa.
23

 Menurut 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dalam suatu 

lingkungan belajar menggunakan sumber belajar. Selain 

itu, pembelajaran dalam KBBI didefinisikan sebagai 

proses menjadikan makluk hidup untuk belajar.
24

 

Metode pembelajaran menurut M. Sobri Sutikno 

dalam bukunya berarti cara menyajikan materi pelajaran 

yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik 

dalam upaya mencapai tuuan pembelajaran.
25

  Peneliti 

                                                           
21Ahsin W Al hafidz, Bimbinan Praktis Menghafal Al-Quran”, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 41-42 
22 Zakiah Daradjat, “Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam”, (Bumi 

Aksara: Jakarta, 2014) h.1 
23 M. Sobri Sutikno, “Metode dan model model pembelajaran”, (holistica: 

Lombok, 2014), h.11 
24 Ni Nyoman. P,  dkk, “Belajar Dan Pembelajaran” (Rajawali Pers: Jakarta, 

2018), h.108 
25 M. Sobri Sutikno, “Metode dan model model pembelajaran”, Ibid., hal.33 
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menyimpulkan metode pembelajaran adalah cara 

pendidik menyampaikan materi ajar dan merupakan alat 

untuk mencapai tujuan dari pembelajaran.
26

 

Metode kauny quantum memory adalah metode 

menghafal alquran semudah tersenyum yang dicetuskan 

oleh ustad bobby herwibowo. Dalam metode kauny 

quantum memory tidak menekankan penjelasan tentang 

teori yang panjang ataupun intelengensia, rasio dan 

logika tetapi lebih mengutamakan cita rasa, imajinasi, 

daya khayal dan sensasi.
27

 Cara menghafal 

menggunakan metode ini adalah dengan membebaskan 

diri dari hal yang membelenggu imajinasi, sehingga 

akan mudah masuk pada rangkaian memory alami. 

Setiap imajinasi dibebaskan maka memori akan 

membentuk rangkaian asosiasinya dengan cepat dan 

dapat menemukan simpul simpul ingatan yang telah 

tertanam dalam benak. Sehingga dapat mengingat ayat 

ayat Allah dalam Al-Quran dengan tepat dan akurat.
28

 

2) Langkah langkah metode kauny quantum memory 

a. Baby reading 

Baby reading berasal dari bahasa inggris, 

baby yang artinya adalah bayi dan reading artinya 

adalah membaca. Jadi dapat dikatakan baby 

reading adalah cara bayi dalam membaca. Seorang 

anak yang sedang belajar mengendarai sepeda 

tidak perlu kita jelaskan teori tentang sepeda 

ataupun tentang bagian bagian sepeda tetapi hal 

terpentingnya adalah bagaimana sang anak mau 

berlatih berulang ulang namun dengan perasaan 

senang sehingga sang anak dapat mengendarai 

                                                           
26 Hamzah B.U Dan Nurdin Mohamad, “Belajar Dengan Pendekatan 

PAILKEM”, Ibid., h.7 
27 Bobby Herwibowo, Kauny Quantum Memory, Ibid., h. 65 
28 Ibid., h.68 
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sepeda dengan baik, begitulah baby reading 

dilakukan. 

Metode pembelajaran baby reading ini telah 

dipraktikkan Nabi Muhammad SAW dan para 

sahabatnya saat menghafal alquran karena 

Rasulullah dan para sahabat adalah orang orang 

yang buta huruf (ummi). Pada saat Rasululla 

menerima wahyu, malaikat jibril menuntun 

Rasulullah untuk membaca langsung rangkaian 

huruf dengan tanpa mengeja ayat yang disebutkan 

lalu dibaca berulang ulang. Begitu pula cara para 

sahabat menghafal yaitu dengan mendengar 

langsung ayat yang diucapkan oleh Rasulullah 

secara berulang ulang sampai mereka menyerap 

dan menghafal dengan mudah.
29

 

b. Menanamkan menghafal semudah tersenyum 

dengan teknik pengikat memory yang mudah yakni 

dengan: 

a) Visualisasi gambar dengan mentautkan 

cerita yang berkaitan dengan kalimat yang 

dihafal 

Metode Kauny Quantum Memory 

dapat digunakan untuk menghafal nomor, 

nama benda, dan yang utama ayat Al-

Quran. Misal untuk menghafal nama 

benda: Baju, kasur, kantor, jembatan, kayu, 

laptop, sungai, buku, pesawat, gajah. Maka 

dapat dilakukan dengan cara menyusun 

cerita seperti sebagai berikut: 

“ Saya memakai baju diatas kasur 

karena terburu-buru mau pergi kekantor. 

Sebab tidak berhati-hati, saat melintasi 

jembatan, menginjak kayu yang rapuh. 

                                                           
29 Ibid., h. xx 
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Laptop yang saya bawa jatuh kesungai . 

saya sedih, karena dalam laptop itu berisi 

naskah buku tentang cara membuat 

pesawat. Pesawat itu khusus mengangkut 

gajah 

Dengan mengukir cerita, akan ada 

kesan tersendiri dalam menghafal, 

sehingga otak akan membentuk simpul 

simpul ingatan yang melekat kuat dan 

dapat bertahan lama dalam memory.
30

 

Hal spesial dari metode Kauny 

Quantum Memory ini adalah teknik 

visualisasi Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran 

diperkenalkan menggunakan ilustrasi 

gambar yang unik, menarik, dan jenaka, 

sehingga memudahkan untuk diingat dan 

tidak bosan menghafalnya.
31

 

Tabel 2.1 

Lustrasi Gambar Dan Cerita Metode KQM 

Ilustrasi gambar Ayat dan 

ilustrasi cerita 

 

 

 ٜاُلِغُى ثَِٓزا انجَهَذٍ 

 

Kata kunci: 

Lauk Balado 

 

 

 

                                                           
30 Ibid., h. 12 
31 Ibid., h.45 
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Ilustrasi cerita: 

ada seorang 

syeikh yang 

mengenakan 

jubah, berdiri di 

depan ka‟bah. Ia  

menolak ketika 

ditawarkan lauk 

balado karena 

telah bersumpah 

dengan 

mengatakan 

“No” dalam 

bahasa Arab. 

 

 

اَََت ِحٌم ثََِٓزا انجَهَذِ  َٔ  

 

Kata kunci: 

anta hills, balado 

 

Ilustrasi cerita: 

Ada rumah Nabi 

saw dekat 

masjidil haram. 

Syeikh tadi 

berlari ke anta 

hills, perumahan 

Nabi yang 

disektarnya 

banyak penjual 

balado asli 

mekkah. 
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نَذَ  َٔ َيب  َٔ انٍِذ  َٔ َٔ  

 

Kata kunci: 

Walid, walad 

 

Ilustrasi cerita: 

saat itu juga, 

lewatlah seorang 

lelaki tua 

bernama walid 

dengan anaknya 

walad melintas 

menuju ka‟bah 

dan berpapasan 

dengan orang 

arab kesal itu. 

 

 

ٍَ فِٗ  نَمَذ خهَمَُب اأِل َغ

 َكجَذٍ 

 

Kata kunci: 

Klinik Laqod 

 

Ilustrasi cerita: 

melihat keadaan 

tadi ( seorang 

syeikh yang 

kesal dan payah 

karena ditawar 

balado) pak 

walad jadi 



 
 

21 

teringat 

peristiwa 

beberapa tahun 

silam yaitu 

ketika walad 

dilahirkan 

dengan susah 

payah oleh 

ibunya di klinik 

bersalin laqod. 

Seorang ibu dan 

anak yang sama 

sama dilahirkan 

dalam keadaan 

payah. 

 

 

أََٚحَغُت أٌَ نٍَّ َٚمِذَس 

 ِّ  َػهَٛ

 

 أََحذٌ 

 

Kata kunci: 

Ayah, sabu, 

alay, yaqdire, 

ahad 

 

Ilustrasi cerita: 

setelah Walad 

tumbuh besar, ia 

menjadi seorang 

power (memiliki 

kekuasaan). 

Menjadi 
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pecandu sabu, 

punya banyak 

anak buah dari 

berbagai negara 

seperti alay dan 

yaqdire. Saking 

sombongnya, 

ayahnya pun 

dijadikan 

pesuruhnya. 

 

b) Gerakan tubuh yang sesuai dengan arti 

perkata ayat yang disebut ketika 

menghafal 

Otak manusia memiliki satu pusat 

kecerdasan yaitu bodily-kinesthetyc-

intelengence-kecerdasan gerak. Dengan 

melakukan gerakan tertentu maka akan 

mengaktifkan pusat kecerdasan tersebut.
32

 

Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan 

dalam menggunakan tubu secar terampil 

untuk mengungkapkan ide, pemikiran dan 

perasaan. Kecerdasan ini ditunjukkan oleh 

kemampuan seseorang untuk membangun 

hubungan yang penting antara pikiran 

dengan tubuh, yang memungkinkan tubuh 

untuk memanipulasi obek atau 

menciptakan gerakan.
33

 

Didalam penelitian ini, hafalan 

dengan gerakan akan diajarkan melalui 

                                                           
32Nur Hasanah, “Efektivitas  Metode Kauny Quantum Memory Dalam 

Menghafal Alquran Dirumah Quran SDIT LHI Yogyakarta”.., Ibid., h.25 
33I Nengah Sarwa, “Peranan Bakat Kinestetik Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar,” 

Prasi: Jurnal Bahasa, Seni, Dan Pengajarannya 8, no. 14 (2012), h.12 
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video, mengingat sedang adanya lockdown 

karena pandemi Covid-19 yang 

mengharuskan pembelajaran dilaksanakan 

secara online. 

c) Berpikir positif 

Berpikir positif akan meningkatkan 

imajinasi positif, ketika imajinasi semakin 

hidup kekuatan otak pun akan bekerja 

secara maksimal bersama dengan memori. 

Sehingga proses berpikir lebih cepat untuk 

menghafal.Jangan khawatir tentang 

kemampuan imajinasi dalam berlatih 

kekuatan memori, metode kauny quantum 

memory mengajarkan berpikir positif, 

bahwa semua orang dapat menghafal 

dengan mudah. Kuncinya adalah 

“munculkan perasaan tenang saat 

menghafal” hal tersebut dapat 

mengaktifkan kekuatan memori, lalu 

berimajinasilah dengan santai dan 

tersenyum.
34

 

Berpikir positif akan membuka 

autosuggestion pada hal positif. Ia 

merupakan kekuatan Maha dahsyat yang 

mampu memudahkan proses menghafal, 

karena berpikir positif dapat 

membersihkan hati anda dari anasir-anasir 

negatif yang membelenggu pikiran dan 

hati, sehingga relaksasi terjadi. Ketika 

relaksasi dialami hal yang perlu dilakukan 

adalah niatkan menghafal menggunakan 

kekuatan keyakinan dan percaya 

diridengan kemampuan otak, sehingga ia 

                                                           
34Bobby Herwibowo, Kauny Quantum Memory, Ibid., h.16-17 
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bekerja dengan hebat saat terdapat 

rangsanagan pikiran bahwa anda bisa!
35

 

3) Kelebihan metode kauny quantum memory 

a) Metode pembelajaran nya sangat sistematis mudah 

dan cepat. 

b) Menggunakan metodologi yang jelas dan 

berdasarkan riset dan uji coba. 

c) Teknik menghafal dapat dilakukan siapa saja yang 

ingin menghafal termasuk orang yang buta huruf. 

d) Mengajarkan “how to”. 

e) Menggunakan relaksasi untuk menghafal. 

f) Membangkitkan ketajaman panca indera dan 

kemampuan bawah sadar dalam menghafal. 

g) Menggunakan teknik cerita dan gambar ilustrasi 

untuk membuat simpul ingatan ketika mengingat 

ayat yang dihafal. 

h) Menggunakan teknik pengikat memori ketika 

menghafalkan arti/ makna ayat dan urutan ayat. 

i) Sangat menekankan pentingnya makhraj, tajwid, dan 

kefasihan sejak pertama kali menghafal. 

j) Menggunakan otak kanan atau kemampuan bawah 

sadar dan imajinasi sehingga dapat membantu 

menghafal dimana saja termasuk ditempat yang 

bising.
36

 

4) Kekurangan metode kauny quantum memory 

Disamping kelebihan pasti ada kekurangan, dan 

kekurangan dari metode kauny quantum memory 

adalah: 

                                                           
35Ibid., h.287-288 
36Ibid., h.292-294 
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a) Metode ini memerlukan bimbingan khusus dari 

guru, dan siswa tidak dapat memahami sendiri. 

Oleh karena itu, di mahad hanidah maryam 

dipimpin langsung ustadzah lilis dalam menghafal. 

b) Metode kauny quantum memory kurang efisien 

karena memerlukan waktu yang lumayan lama 

karena beberapa tahap yang digunakan. 

c) Sulitnya menanamkan berpikir positif ke beberapa 

siswa yang tidak percaya diri dalam menghafal 

d) Pada pelaksanaannya kurang praktis karena siswa 

diharuskan menghafal gerakan, arti dan ayatnya 

secara bersamaan. 

 

3. Pemahaman Ayat 

1) Pengertian Pemahaman Ayat 

Pemahaman berasal dari kata paham mengerti benar, 

tahu benar, pandai dan mengerti benar tentang sesuatu 

hal. Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara 

memahami. Sehingga dapat diartikan bahwa 

pemahaman adalah suatu proses, cara memahami cara 

mempelajari baik baik supaya paham dan 

pengetahuannya banyak.
37

 

Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil 

belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan 

dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang 

dibacanya atau di dengarnya, memberi contoh lain dari 

yang telah dicontohkan guru dan menggunakan 

petunjuk penerapan pada kasus lain.
38

 

                                                           
37Hartati Nur, “Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Materi Silsilah 

Keluarga Melalui Metode Pemberian Tugas Di Kelas II SDN 4 Tibawa Kecamatan 

Tibawa,” Skripsi 1, no. 151409431 (2013) 
38Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung:PT. 

Remaja Rosdakarya,1995), h.24. 
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Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan 

bahwa pemahaman adalah hasil belajar yang dapat 

berupa perubahan sikap dan perilaku seseorang menjadi 

lebih baik sesuai dengan pengetahuan yang telah 

dipelajari. 

Ayat Al-quran dapat dipahami secara tekstual dan 

kontekstual. Menurut Ahsin Muhammad Pemahaman 

alquran secara kontekstual adalah upaya penafsir dalam 

memahami ayat Alquran bukan melalui harfiah teks, 

tapi dari konteks dengan melihat faktor-faktor lain, 

misalnya situasi dan kondisi di mana ayat Alquran 

diturunkan.Sebagaimana yang dikatakan Paul Ricoeur, 

bahwa teks adalah wacana (discourse) yang disusun 

dalam tulisan. Dari definisi ini, penyusunan (fiksasi) 

tulisan bersifat konstitusi terhadap teks itu sendiri. 

Pendekatan tekstual dalam studi Tafsir merupakan suatu 

usaha dalam memahami makna tekstual dari ayat-ayat 

Alquran. Pada pendekatan tekstual, praktik tafsir lebih 

berorientasi pada teks dalam dirinya. Kontekstualitas 

suatu teks lebih dilihat sebagai posisi suatu wacana 

internalnya atau intra-teks. Bahkan pendekatan 

tekstualcenderung menggunakan analisis yang bergerak 

dari refleksi (teks) ke praksis (konteks) yaitu 

memfokuskan pembahasan pada gramatikal-tekstual. 

Praksis yang menjadi muaranya adalah lebih bersifat 

kearaban, sehingga pengalaman sejarah dan budaya di 

mana penafsir dengan audiennya sama sekali tidak 

punya peran. Teori ini didukung oleh argumentasi 

bahwa Alquran sebagai sebuah teks suci telah sempurna 

pada dirinya sendiri. Pendekatan dari realitas ke teks 

dalam studi Alquran menjadi sebuah keniscayaan dalam 

upaya integrasi keilmuan.
39

 

                                                           
39M Solahudin, “Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran 

Alquran,” Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 1, no. 2 (2016). h.116 
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Namun pemahaman ayat yang akan diteliti oleh peneliti 

adalah pendekatan pemahaman secara tekstual, karena 

metode kauny quantum memory menggunakan 

pendekatan pemahaman tekstual yaitu dengan adanya 

hafalan arti perkata dalam setiap gerakan ayat yang 

dihafalkan. Sehingga hal tersebut sangat mendukung 

adanya pemahaman ayat Al-Quran. 

2) Ayat Al-Quran Tentang Akhlak 

     Ayat Al-Quran yang digunakan oleh peneliti untuk 

meneliti pemahaman santri di mahad hanidah maryam 

adalah ayat mengenai akhlak. Ayat tersebut antara lain: 

a. Akhlak terhadap Allah (QS.Adz- Dzariyat:56) 

Salah satu akhlak terhadap Allah adalah beribadah 

kepada Allah dan menjalankan apa yang 

diperintahkan oleh Allah dan menghindari yang 

dilarang oleh Allah (amar ma‟ruf nahi mungkar), hal 

tersebut dalam ayat berikut: 

 ٌِ ْٔ ََْظ ااِلَّ نَِْٛؼجُُذ ااْلِ َٔ  ٍَّ َيب َخهَْمُت اْنِج َٔ  

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar 

mereka beribadah kepada-Ku.” 

Beberapa akhlak kepada Allah antara lain: 

a) Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan 

kepada Tuhan. Jadi tidak cukup hanya “percaya” 

kepada adanya Tuhan, melainkan harus 

mengingat menjadi sikap mempercayai Tuhan 

dan menaruh kepercayaan kepada-Nya. Salah 

satu sikap beriman kepada Allah adalah meyakini 

jika berdoa kepada Allah maka Allah maka Allah 

akan mengabulkan doanya, sebagaimana firman 

Allah dalam QS. Al-Baqarah:186 berikut. 

حَ انذَّاِع  َٕ ُْٛت َدْػ ٌْٚت ۗ اُِج ْٙ لَِش ْٙ فَبَِِّ ْ٘ َػُِّ اَِرا َعبَنََك ِػجَبِد َٔ

 ٌَ ْٔ ُْى َْٚشُشُذ ْٙ نََؼهَّٓ ا ثِ ْٕ ْنُْٛؤِيُُ َٔ  ْٙ ا نِ ْٕ ْٛجُ ٌِِۙ فَْهَْٛغتَِج  اَِرا َدَػب
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“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya 

kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka 

sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan 

permohonan orang yang berdoa apabila dia 

berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu 

memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-

Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.” 

b) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya 

bahwa Allah senantiasa hadir atau bersama 

manusia yang dimanpun manusia berada. 

Berkaitan dengan ini, dan karena menginsafi 

bahwa Allah selalu mengawasi manusia, maka 

manusia harus berbuat, berlaku dan bertindak 

menjalankan sesuatu dengan sebaik mungkin dan 

penuh rasa tanggung jawab, tidak setengah-

setengah dan tidak dengan sikap sekedarnya saja. 

Salah satu perbuatan yang mencerminkan 

kesungguhan manusia dalam menyembah Allah 

adalah mengerjakan yang sunnah, berikut adalah 

perintah Allah untuk mengerjakan yang sunnah, 

sebagaimana firman Allah dala QS. Ali-

Imran:186 berikut. 

 ٍْ اًل يِّ ْٕ ِْٓى َسُع ْٛ ٍَ اِْر ثََؼَث فِ ْٛ ْؤِيُِ ًُ ُ َػهَٗ اْن
ٍَّ ّللّاٰ نَمَْذ َي

ُُٓى اْنِكٰتَت  ًُ َُٚؼهِّ َٔ ِْٓى  ْٛ َُٚضكِّ َٔ  ّٖ تِ ٰٚ ِْٓى ٰا ْٛ ا َػهَ ْٕ ِْٓى َْٚتهُ َْفُِغ اَ

 ٍٍ ْٛ جِ ْٙ َضٰهٍم يُّ ٍْ لَْجُم نَفِ ا ِي ْٕ ٌْ َكبَُ اِ َٔ  
خََۚ ًَ اْنِحْك َٔ  

     “Sungguh, Allah telah memberi karunia 

kepada orang-orang beriman ketika (Allah) 

mengutus seorang Rasul (Muhammad) di tengah-

tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, 

yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-

Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan 

mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) 

dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, 

mereka benar-benar dalam kesesatan yang 

nyata.” 
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c) Takwa, yaitu sikap sadar penuh bahwa Allah 

selalu mengawasi manusia. Kemudian manusia 

berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridhai 

Allah, dengan menjahui atau menjaga diri dari 

sesuatu yang tidak diridhai-Nya. Takwa inilah 

yang mendasari budi pekerti luhur (al-akhlaqul 

karimah).Orang orang yang bertakqwa sudah 

pasti mengerjakan sholat lima waktu karena itu 

adalah tujuan diciptakannya seluruh makhluk, 

yaitu untuk bribadah kepada Allah. Berikut 

adalah perintah Allah untuk menjalankan 

kewajiban sholat 5 waktu (QS. Adz-zariyat:56) : 

ٌ ۡٔ نَِٛۡؼجُُذ َغباِلَّ َۡ ااۡلِ َٕ َيبَخهَۡمتُبۡنِجَُّ َٔ ِِ  

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." 

d) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan 

perbuatan, semata-mata demi memperoleh 

keridhaan Allah dan bebas dari pamrih lahir dan 

batin, tertutup maupun terbuka. Dengan sikap 

ikhlas, manusia akan mampu mencapai tingkat 

tertinggi nilai karsa batinya dan karya lahirnya, 

baik pribadi maupun sosial. 

e) Tawakal, yaitu sikap senantiasa bersandar kepada 

Allah dengan penuh harapan kepada-Nya dan 

keyakinan bahwa Dia akan menolong manusia 

dalam mencari dan menemukan jalan yang 

terbaik. Karena manusia mempercayai atau 

menaruh kepercayaan kepada Allah, maka 

tawakal adalah suatu kemestian. 

f) Syukur, yaitu sikap rasa penuh terima kasih dan 

penghargaan, dalam hal ini atas segala nikmat 

dan karunia yang tidak terbilang banyaknya yang 

dianugerahkan Allah kepada manusia. Bersyukur 

sebenarnya sikap optimis dalam hidup, senantiasa 
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mengharapkan kepada Allah. Karena itu 

bersyukur kepada Allah hakikatnya bersyukur 

kepada diri sendiri, karena manfaat yang besar 

akan kembali kepada yang bersangkutan.  

g) Sabar, yaitu sikap tabah menghadapi segala 

kepahitan hidup, besar dan kecil, lahir dan batin, 

fisiologis maupun psikologis, karena keyakinan 

yang tak tergoyahkan bahwa kita semua berasal 

dari Allah dan akan kembali kepadanya-Nya. 

Jadi, sabar adalah sikap batin yang tumbuh 

karena kesadaran akanasal dan tujuan hidup, 

yaitu Allah SWT. Salah satu bentuk sikap sabar 

adalah berpikir positif ketika tertimpa musibah, 

karena Allah akan memberi petunjuk kepada 

orang orang yang sabar ketika tertimpa musibah. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-

Taghabun:11 berikut. 

ُٓجُِكهِّشَ  انهّٰ َٔ ۗ ّٗ ِْٓذلَْهجَ َِٛٓ
جِبنهّٰ ُْْۢ ُّْٛؤِي ُْ َي َٔ ۗ ِ

ثِبِْرَِبَّلّلٰ ْٛجٍَخاِالَّ ِص ًُّ ُْ ًِ َيبٓاََصبثَ

ْٛىٌ  ٍءَػهِ ْ٘  

     “Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa 

(seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan 

barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya 

Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. 

Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 

b. Akhlak terhadap teman 

Sebaya bisa berarti sama usianya, maka dari itu 

pergaulan dengan orang sebaya sangat penting. 

Hampir setiap hari, dikalangan masyarakat maupun 

di sekolah, kita sering kali berkumpul dengan teman 

sebaya yang memiliki kesamaan dengan kita dalam 

beberapa hal. Pada saat kita kesulitan, merekalah 

orang yang tepat untuk dimintai tolong, baik bersifat 

pribadi pun kita lebih terbuka. 

http://dahlanforum.wordpress.com/2009/04/20/proses-akomodasi-baru-dan-kesinambungan-masyarakat-di-tengah-arus-perubahan-sosial-makalah-sosiologi/
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Manusia adalah makhluk sosial yang selalu 

berhubungan dan saling membutuhkan satu sama 

lain, setiap orang memiliki kekurangan dan 

kelebihan serta memerlukan bantuan orang lain. 

Dalam pergaulan sehari-hari kita selalu bersama 

mereka, maka kita patut menghormatinya serta 

menghargai kedudukan mereka, demikian pula 

mereka akan menghormati dan menghargai kita, cara 

bergaul yang baik dengan mereka (orang sebaya) 

yaitu hendaknya kita turut memikirkan dan 

mempedulikan persoalan dan kesulitan mereka serta 

turut meringankan beban permasalahannya. 

Di antara akhlaq kepada teman atau kawan, baik 

teman di sekolah, di lingkungan maupun di tempat-

tempat yang lain adalah : 

a) Menghormati yang lebih tua dan menyayangi 

yang lebih muda, sebagaimana sabda 

Rosululloh shollallohu „alaihi wa sallam: 

لِّْش َكجِ  َٕ ٍْ نَْى ُٚ َْٛظ ِيَُّب َي َٔ َْٚشَحْى َصِغَٛشََبنَ  َٛشََب 

 “Tidak termasuk golongan kami orang yang 

tidak memuliakan orang yang lebih tua dan 

tidak menyayangi orang yang lebih muda.” 

(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi) 

b) bersikap ramah kepadanya, sebagaimana 

sabda Rosululloh shollallohu „alaihi wa 

sallam: 

َٔ ِػَٛبَدحُ  ٌظ : َسدُّ انغَّالَِو  ًْ ْغهِِى َخ ًُ ْغهِِى َػهَٗ اْن ًُ َحكُّ اْن

ُْٛت  ًِ َٔ تَْش ِح  َٕ ْػ َٔ إَِجبثَخُ انذَّ َٔ اتِّجَبُع اْنَجَُبئِِض  ِْٚض  ِش ًَ اْن

 اْنَؼبِطظ

“Hak seorang muslim atas muslim yang 

lainnya ada lima, yaitu : “Menjawab salam, 

menengoknya orang yang sakit, mengiringi 

jenazahnya, mendatangi undangannya, dan 

http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/02/pengaruh-iklim-terhadap-manusia_21.html
http://dahlanforum.wordpress.com/tag/sosial/
http://dahlanforum.wordpress.com/2009/03/28/orang-mukmin-adalah-cermin-bagi-orang-mukmin-lainnya/
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mendoakan “yarhamukalloh” untuk yang 

bersin.” 

(HR. Ahmad, Al-Bukhori, Muslim dan Ibnu 

Majah) 

c) saling tolong-menolong dalam kebaikan, 

sebagaimana firman Alloh ta’ala : 

 َٔ ا َػهَٗ اإِلْثِى َٔ تََؼب ْٕ َُ َٔ َٔ الَ تََؼب  ٖ َٕ َٔ انتَّْم ا َػهَٗ اْنجِشِّ  ْٕ َُ

 ٌِ ا َٔ َٔ اْنُؼْذ  

“Saling tolong-menolonglah di dalam 

kebajikan dan taqwa, dan janganlah saling 

tolong-menolong dalam dosa dan 

permusuhan.” (Qs. Al-Maidah : 2) 

d) tidak mencela atau mengolok-olok, dan 

tidak memanggilnya dengan panggilan yang 

buruk, karena Alloh ta’ala berfirman : 

 ٌْ ٍو َػَغٗ أَ ْٕ ٍْ لَ ٌو ِي ْٕ ٍَ آَيُُٕا الَ َْٚغَخْش لَ ْٚ َٚب أََُّٚٓب انَِّز

 ٌْ ٍْ ََِغبٍء َػَغٗ أَ َٔ الَ ََِغبٌء ِي ُُْْٓى  ًْٛشا ِي ا َخ ْٕ َُ ْٕ َُٚك

 ٍَّ ُُْٓ ًْٛشا ِي ٍَّ َخ َٔ الَ تََُبثَُضٔا  َُٚك َْفَُغُكْى  ا أَ ْٔ ُض ًِ َٔ ال تَْه

ٍْ نَْى  َٔ َي  ٌِ ب ًَ ثِبألَْنمَبِة ثِْئَظ االْعُى اْنفُُغُٕق ثَْؼَذ اإِلٚ

 ٌَ ْٕ ًُ  َٚتُْت فَأُٔنَئَِك ُُْى انظَّبنِ

“Wahai orang-orang yang beriman, 

janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum 

yang lainnya, boleh jadi yang diolok-olok 

lebih baik daripada yang mengolok-olok, 

dan janganlah kaum wanita mengolok-olok 

wanita yang lainnya, boleh jadi wanita yang 

diolok-olok lebih baik daripada wanita yang 

mengolok-olok, jangan pula mencela diri 

sendiri, dan janganlah memanggil dengan 

julukan-julukan (yang jelek), sejelek-jelek 

nama adalah kefasiqan setelah iman, 

barangsiapa yang tidak bertaubat mala 
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mereka itulah orang-orang yang 

dzhalim.”(Qs. Al-Hujurot: 11) 

e) tidak menggunjing yaitu tidak menyebarkan 

aib dan kekurangannya. Alloh berfirman : 

 ٌَّ ٍِّ إِ ٍَ انظَّ ًْٛشا ِي ا َكثِ ْٕ ٍَ آَيُُٕا اْجتَُِجُ ْٚ َٚب أََُّٚٓب انَِّز

َٔ الَ َْٚغتَْت ثَْؼُضُكْى  ا  ْٕ َٔ الَ تََجغَُّغ ٍِّ إِْثٌى  ثَْؼَض انظَّ

ْٛتًب  ِّ َي ْٛ ٌْ َٚأُْكَم نَْحَى أَِخ ثَْؼًضب أَُِٚحتُّ أََحُذُكْى أَ

َٔ اتَّ   ُِ ْٕ ًُ ْْتُ اٌة َسِحٛىٌ فََكِش َّٕ َ تَ ٌَّ ّللاَّ َ إِ  مُٕا ّللاَّ

“Wahai orang-orang yang beriman, 

jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena 

sebagian prasangka itu adalah dosa. 

Janganlah kalian saling mencari-cari 

kesalahan orang lain, dan janganlah 

sebagian kalian menggunjing sebagian yang 

lainnya, apakah salah seorang di antara 

kalian suka memakan bangkai saudaranya 

yang sudah mati ? Tentu kalian tidak 

menyukainya. Bertaqwalah kepada Alloh, 

sesungguhnya Alloh Maha Penerima Taubat 

lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-Hujurot : 

12) 

f) tidak saling mendengki, tidak saling menipu, 

tidak saling membenci dan tidak saling 

membelakangi, sebagaimana sabda 

Rosululloh saw : 

ا ْٔ َٔ الَ تََذاثَُش ا  ْٕ َٔ الَ تَجَبَغُض ا  ْٕ َٔ الَ تََُبَجُش ا  ْٔ  الَ تََحبَعُذ

“Janganlah kalian saling mendengki, 

jangan saling menipu, jangan saling 

membenci dan jangan saling membelakangi 

!” (HR. Ahmad dan Muslim) 
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Dan sebagaimana firman Allah: 

با ًَ َّ ًْ اَِ َٓهََؼهَُّك اتَّمُٕاانهّٰ َٕ ًْ ُك ْٚ َٕ َُْٛبََخ اثَ ْٕ حٌفَبَْصهُِح َٕ ََبِْخ ْٕ ْؤِيُُ ًُ ْن

 ٌَ ْٕ ًُ  تُْشَح

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu 

bersaudara, karena itu damaikanlah antara 

kedua saudaramu (yang berselisih) dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu 

mendapat rahmat” (QS. Al-Hujurat:10) 

g) tidak saling menzhalimi, sebagaimana 

firman Alloh dalam hadits qudsi : 

َُُْٛكْى  َٔ َجَؼْهتُُّ ثَ  ْٙ ْيُت انظُّْهَى َػهَٗ ََْفِغ ْٙ َحشَّ ْ٘ إَِِّ َٚب ِػجَبِد

ا ْٕ ًُ ًيب فاَلَ تَظَبنَ  ُيَحشَّ

“Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya 

Aku telah mengharamkan zhalim atas diri-

Ku, dan Aku pun telah menjadikannya 

haram di antara kalian maka janganlah 

kalian saling menzhalimi !” ( HR. Muslim ) 

h) tidak menyuruh berdiri seseorang untuk 

kemudian dia menduduki tempat duduknya, 

sebagaimana sabda Rosululloh saw : 

 ٍْ َٔ نَِك  ِّ ِّ فََْٛجهَِظ فِٛ ٍْ َيْجهِِغ ُجَم ِي ُجُم انشَّ ُْٛى انشَّ الَ ُٚمِ

ا ْٕ ُؼ عَّ َٕ َٔ تَ ا  ْٕ ُح  تَفَغَّ

“Tidak layak menyuruh orang lain berdiri 

dari tempat duduknya kemudian dia duduk 

padanya, tetapi berlapang-lapanglah dan 

luaskanlah !” (HR. Ahmad dan Muslim) 

i) tidak boleh mendiamkan lebih dari tiga hari, 

sebagaimana sabda Rosululloh shollallohu 

„alaihi wa sallam : 

 

 



 
 

35 

َق ثاَلَثَِخ أََّٚبوٍ  ْٕ ُْٓجَش أََخبُِ فَ َٚ ٌْ ْغهٍِى أَ ًُ  َٔ الَ َِٚحمُّ نِ

“Tidak halal bagi seorang muslim untuk 

memboikot saudaranya lebih dari tiga 

hari.” (HR Ahmad, Al-Bukhori, Muslim, 

Abu Dawud, At-Tirmidzi) 

k) saling mengoreksi dengan semangat 

persaudaraan, sebagaimana sabda 

Rosululloh saw : 

ٍِ َُٚكفُّ  ْؤِي ًُ ٍُ أَُخٕ اْن ْؤِي ًُ َٔ اْن  ٍِ ْؤِي ًُ ٍُ ِيْشآحُ اْن ْؤِي ًُ اْن

 ْٕ َٔ َُٚح َْٛؼتَُّ  ِّ َض ْٛ َسائَِّػهَ َٔ  ٍْ  طُُّ ِي

“Seorang mu’min adalah cermin bagi 

mu’min lainnya, dan seorang mu’min 

adalah saudara bagi mu’min yang lainnya, 

dia mencegahnya dari kerugian dan 

menjaga (membela)nya di belakangnya.” ( 

HR. Abu Dawud ) 

l) tidak suka mencela dan berkata kotor atau 

pun kasar, sebagaimana sabda Rosululloh 

saw : 

َٔ الَ  َٔ الَ اْنفَبِحِش   ٌِ ب َٔ الَ انهَّؼَّ  ٌِ ب ٍُ ثِبنطَّؼَّ ْؤِي ًُ َْٛظ اْن نَ

ءِ  ْ٘  اْنجَِز

“Seorang mu’min bukanlah orang yang 

suka mencela, tidak suka melaknat, tidak 

berbuat keji dan tidak berkata kotor.” ( HR 

Ahmad dan At-Tirmidzi ) 

m) tidak boleh pula memutuskan hubungan 

silaturrahim, karena Nabi saw bersabda: 

 الَ َْٚذُخُم اْنَجَُّخَ لَبِطغٌ 

“Tidak akan masuk syurga orang yang 

memutuskan hubungan silaturrhim.”(HR. 

Ahmad, Al-Bukhori, Muslim, Abu Dawud 

dan At-Tirmidzi ) 
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n) tidak boleh mencuri dengar pembicaraan 

yang mereka. Rosululloh saw bersabda: 

 ْٔ ٌَ أَ ْٕ َٔ ُْْى نَُّ َكبِسُْ ٍو  ْٕ ِْٚث لَ َغ إِنَٗ َحِذ ًَ ٍْ اْعتَ َي

َو اْنمَِٛبَيخِ  ْٕ ِّ اَُُٜكَٛ ُُّْ ُصتَّ فِٙ أُُرَِ ٌَ ِي ٔ  َٚفِشُّ

“Barangsiapa yang berusaha 

mendengarkan pembicaraan orang-orang 

yang mereka tidak suka (untuk didengar 

pihak lain) atau mereka menghindarinya 

niscaya akan dituangkan timah ke dalam 

telinga mereka pada hari qiyamat.”(HR. 

Ahmad dan Al-Bukhori) 

o)  mema‟afkan kesalahan teman-teman, 

sebagaimana firman Alloh ta’ala : 

َٔ أَْصهََح فَأَْجُشُِ  ٍْ َػفَب  ًَ َٔ َجَضاُء َعِّٛئٍَخ َعِّٛئَخٌ ِيْثهَُٓب فَ

 ٍَ ْٛ ًِ ُ الَ ُِٚحتُّ انظَّبنِ ِ إََِّّ  َػهَٗ ّللاَّ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah 

kejahatan yang serupa, maka barang siapa 

mema’afkan dan berbuat baik maka 

pahalanya atas (tanggungan) Alloh. 

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-

orang yang zhalim.”(Qs. Asy-Syuro‟:40) 

p) memilih teman karib yang baik karena 

teman karib atau sahabat dekat akan banyak 

mempengaruhi agama dan akhlak seseorang, 

sebagaimana sabda Rosululloh saw : 

ْشءُ  ًَ ٍْ َُٚخبنِظُ  اْن ُْظُْش أََحُذُكْى َي ِّ فَْهَٛ ٍِ َخهِٛهِ  َػهَٗ ِدٚ

“Seseorang berdasarkan agama teman 

dekatnya, maka hendaklah salah seorang di 
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antara kalian meneliti dengan siapa dia 

bergaul.” ( HR. Ahmad )
40

 

q) Menjaga dengan baik barang yang dpinjam 

kepada teman, maka dari itu Allah 

memerintahkan agar memberi amanat 

kepada sipeminjam barang. sebagaimana 

firman Allah: 

اَِرا   َٔ ْْهَِٓبِۙ  ٗ اَ
ٓ
ِت اِٰن ُٰ ٔا ااْلَٰي ٌْ تَُؤدُّ َ َٚأُْيُشُكْى اَ ٌَّ ّللّاٰ اِ

ب  ًَّ َ  َِِؼ
ٌَّ ّللّاٰ ا ثِبْنَؼْذِل ۗ اِ ْٕ ًُ ٌْ تَْحُك ٍَ انَُّبِط اَ ْٛ تُْى ثَ ًْ َحَك

ْٛشً ا ًْٛؼبْۢ ثَِص ًِ ٌَ َع َ َكب
ٌَّ ّللّاٰ ّٖ ۗ اِ  َِٚؼظُُكْى ثِ

“Sungguh, Allah menyuruhmu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan 

adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang 

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, 

Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” 

r) Tidak boleh berkata bohong, karena Allah 

Maha Mengetahui yang mana yang sedang 

dusta dan jujur. sebagaimana firman Allah 

dalam QS.Al-Ankabut:3 berikut. 

نَمَ  َُّبْنٰكزِ َٔ ًَ نََْٛؼهَ َٔ ا ْٕ ََُْٚصَذلُ ُٓبنَِّز َُّبنهّٰ ًَ فَهََْٛؼهَ ًْ ِٓ ُْمَْجهِ ًِ َُْٚ ْذفَتََُّبانَِّز

 ٍَ ْٛ  ثِ

“Dan sungguh, Kami telah menguji 

orang-orang sebelum mereka, maka Allah 

pasti mengetahui orang-orang yang benar 

dan pasti mengetahui orang-orang yang 

dusta.” 

 

                                                           
40Fairuz ietha, Akhlak Terhadap Teman Sebaya, 

http://iethafairuz.blogspot.com/2013/07/akhlak-terhadap-teman-sebaya.html, 31 

September 2021, pukul 12:33. 

http://iethafairuz.blogspot.com/2013/07/akhlak-terhadap-teman-sebaya.html
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c. Akhlak kepada orang tua 

Diantara sifat seorang muslim sejati yang paling 

menonjol adalah berbakti kepada kedua orang tua 

dan berbuat baik kepada keduanya. Hal ini karena 

berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu 

perkara yang sangat dianjurkan oleh islam. Al-

Qur‟an unggul dalam menggambarkan kedudukan 

kedua orang tua dan tuntunan etika yang tinggi yang 

harus diikuti oleh seorang muslim dalam bergaul 

dengan kedua orang tuanya. Sebagaimana QS. Al-

Isra‟:23 berikut: 

ُِْٚئِْحَغبًَب َۚ  انَِذ َٕ ثِبْن َٕ إَِّٚبُْ تَْؼجُُذٔاإاِلَّ لََضٰىَشثَُّكأاَلَّ َٔ

لُ  َٔ ب ًَ َُْْٓشُْ اَلتَ َٕ بأُفٍّ ًَ بفاََلتَمُْههَُٓ ًَ ِكاَلُْ ْٔ بأَ ًَ َُْذَكبْنِكجََشأََحُذُْ بَْٚجهَُغَُِّؼ إِيَّ

ب ًً اًلَكِشٚ ْٕ بلَ ًَ  ْنهَُٓ

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya 

kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah 

kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 

sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara 

keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut 

dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah 

kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" 

dan janganlah kamu membentak mereka dan 

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” 

Berbakti kepada kedua orang tua senantiasa 

dikaitkan dengan keimanan kepada Allah, 

sedangkan durhaka terhadap keduanya selalu 

dikaitkan dengan perbuatan syirik terhadap Allah. 

Allah menghubungkan beribadah kepada-Nya 

dengan berbuat baik kepada orang tua. Hal ini 

menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang tua 

dan bebuat baik kepada kedua orang tua disisi Allah. 

Orang tua adalah kerabat terdekat yang mempunyai 

jasa tidak terhingga dan kasih sayang yang besar 

sepanjang masa, kebaikan dan pengorbanan orang 
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tua berupa jiwa, raga dan kekuatan yang tidak 

terhitung tanpa berkeluh kesah dan meminta balasan 

dari anaknya sehingga tidak aneh bila hak-haknya 

juga besar. Seorang anak wajib mencintai, 

menghormati dan memelihara orang tua. 

Diantara sikap atau adab yang baik kepada 

orang tua adalah berbakti kepada kedua orang tua, 

memperbanyak bedoa dan memohonkan ampunan 

untuk kedua orang tua, bermuka ceria ketika 

bertemu dengan kedua orang tua, membayarkan 

hutang kedua orang tua, memuliakan teman dan 

sahabat kedua orang tua, mendahulukan kedua orang 

tua terlebih dahulu sebelum orang lain, 

mendatangkan rasa senang kepada kedua orang tua, 

berbicara kepada kedua orang tua dengan sopan dan 

lemah lembut, mencium tangan kedua orang tua, 

memuliakan kedua orang tua dan memberikan apa 

yang mereka minta, mintalah pendapat orang tua 

dalam perkerjaan dan urusan, penuhilah dengan 

segera panggilan dari kedua orang tua, dan jika 

kedua orang tua sudah meninggal maka bentuk bakti 

kepada mereka adalah dengan cara mendoakannya. 

Sebagaimana tersebut dalam QS. Ahqaf:15 berikut. 

ّٗ ُكْشًْب  هَْتُّ اُيُّ ًَ ِّ اِْحَغبًَب َۗح ْٚ انَِذ َٕ ٌَ ثِ ََْغب َُْٛب ااْلِ صَّ َٔ َٔ

ٗٓ اَِرا ثَهََغ 
ًْٓشا َۗحتّٰ ٌَ َش ْٕ ّٗ ثَٰهثُ فِٰصهُ َٔ  ّٗ هُ ًْ َح َٔ َضَؼْتُّ ُكْشًْب ۗ َٔ َّٔ

تََك  ًَ ٌْ اَْشُكَش َِْؼ ْٙٓ اَ ِصْػُِ ْٔ ٍَ َعَُخًِۙ لَبَل َسةِّ اَ ْٛ ثَهََغ اَْسثَِؼ َٔ  ِٗ اَُشذَّ

َم َصبنًِحب تَْشٰضىُّ  ًَ ٌْ اَْػ اَ َٔ  َّ٘ انَِذ َٔ َػٰهٗ  َٔ  َّٙ َت َػهَ ًْ ََْؼ ْٙٓ اَ انَّتِ

 ٍَ ْٛ ًِ ْغهِ ًُ ٍَ اْن ْٙ ِي اَِِّ َٔ َْٛك  ْٙ تُْجُت اِنَ ْٙۗ اَِِّ َّٚتِ ْٙ ُرسِّ ْٙ فِ اَْصهِْح نِ َٔ  

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar 

berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya 

telah mengandungnya dengan susah payah, dan 

melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa 

mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh 

bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa 
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dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia 

berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku 

dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau 

limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku 

dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau 

ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir 

sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku 

bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk 

orang muslim.” 

Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita 

diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua 

dan kita tidak boleh berbuat buruk atau jahat 

kepadanya karena ridha Allah tergantung kepada ridha 

orang tua. Dan kita harus selalu mendoakan keduanya, 

terutama kepada ibu, karena ibu telah susah payah 

mengandung, melahirkan, meyusui dan membesarkan 

kita. Selain itu, kita juga harus membantu pekerjaan 

orang tua sebagai bentuk taat kepada kedua orang tua. 

d. Akhlak murid terhadap guru (QS. An-Nahl:78) 

Imam al-Ghazali menyebut murid dengan sebutan 

kata muta‟allim. Secara kodrati, anak memerlukan 

pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa. Dasar 

kodrati ini dapat dimengerti dari kebutuhan-

kebutuhan dasar yang dimiliki anak yang hidup di 

dunia ini. Di samping itu dalam Al-Qur‟an Surat An-

Nahl ayat 78, dijelaskan : 

َجَؼَم  َّٔ ـ ًبِۙ  ْٛ ٌَ َش ْٕ ًُ تُِكْى اَل تَْؼهَ ٰٓ ٌِ اُيَّ ْٕ  ثُطُ
ٍْْۢ ُ اَْخَشَجُكْى يِّ

ّللّاٰ َٔ

 ٌَ ْٔ ااْلَْفـ َِذحَ ِۙ نََؼهَُّكْى تَْشُكُش َٔ ااْلَْثَصبَس  َٔ َغ  ًْ  نَُكُى انغَّ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 

ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu 

pun, dan Dia memberimu pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani, agar kamu 

bersyukur.” 
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Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

menentukan status manusia sebagaimana mestinya 

adalah melalui proses pendidikan. Agar pelaksanaan 

proses pendidikan Islam dapat mencapai tujuan yang 

dinginkan, maka peserta didik hendaknya senantiasa 

menyadari tugas dan kewajibannya. Al-Ghazali 

menyebutkan sifat terpenting yang harus dimiliki 

seorang Muta‟allim adalah bersifat tawadhu‟ (rendah 

hati). Ketikabertemu dengan guru, murid hendaklah 

membiasakan untuk mengucapkan salam terlebih 

dahulu kepada gurunya dan menundukkan badan 

ketika berlalu didepannya. 

Di dalam kegiatan belajar-mengajar seorang 

murid harus bersungguh-sungguh dan meninggalkan 

kegiatan yang tidak bermanfaat. Pada waktu guru 

memberikan pelajaran hendaknya seorang murid 

memperhatikan dengan saksama, tidak boleh 

bergurau atau berbicara dengan teman lainnya. 

Seorang murid tidak boleh membuat seorang guru 

marah dengan sikap murid yang tidak sopan 

terhadapnya. Namun, apabila guru memperingatkan 

atas suatu kesalahan yang telah diketahui 

sebelumnya, maka murid tidak perlu terlebih dahulu 

menampakkan bahwa dia sudah tahu kesalahannya 

tapi dia mengabaikannya. Langsung saja 

berterimakasih atas nasihat guru dan perhatiannya. 

Apabila berbicara dengan guru hendaknya 

berbicara dengan tutur kata yang baik serta tidak 

boleh menarik pakaian yang dikenakan gurunya. 

Ketika ingin menanyakan sesuatu hal, jangan 

bertanya kepada guru ketika sedang berada di jalan, 

melainkan menemui guru dengan mendatangi majlis 

keberadannya. Dan apabila guru sedang melakukan 
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suatu hal, murid hendaknya menunggu sampai guru 

selesai dalam pekerjaannya.
41

 

e. Akhlak terhadap lingkungan 

Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Al-qur`an 

terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia 

sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya 

interaksi manusia dengan sesamanya dan terhadap 

alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, 

pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap mahluk 

mencapai tujuan penciptaanya. Akhlak kepada 

lingkungan disekitar Mahad Hanidah Maryam terdiri 

dari beberapa perilaku, contohnya membuang 

sampah pada tempatnya, rajin merapikan tempat 

tidur ketika bangun tidur, rajin mencuci pakaian, 

menjalani piket dengan baik, menyukai lingkungan 

bersih, karena Allah pun menyukai orang orang 

yang bersih atau suci atas dirinya dan 

lingkungannya, sebagaimana terdapat di QS. Al-

baqarah:222 berikut. 

 ٍَ تَطَِِّٓشٚ ًُ ُِٚحتُّ ٱۡن َٔ  ٍَ ثِٛ َّٰٕ َ ُِٚحتُّ ٱنتَّ ٌَّ ٱَّللَّ  إِ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang – orang 

yang bertaubat dan orang – orang yang 

mensucikan diri” 

 

B. Kerangka berpikir 

Dalam buku Business Researchkarya Uma Sekaran, 

dijelaskan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

tentang hubungan antar variabel dependen dan independen. 

                                                           
41Faiqotul Himmah, “Adab Guru Dan Murid Menurut Imam Al-Ghazali 

Dalam Kitab Al-Adab Fi Al-Din.” (IAIN Salatiga, 2017), h.51 
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Berikut kerangka berpikir dalam penelitian “Pengaruh 

Metode Kauny Quantum Memory Terhadap Pemahaman Ayat 

Al-Qur‟an tentang akhlak santri di Ma‟had Askar Kauny 

Hanidah Maryam Bandar Lampung” 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

C. Hipotesis penelitian 

Istilah hipotesis berasal dari bahasa yunani yaitu terdiri dari 

kata “hupo” (sementara) dan “thesis” yang berarti (pernyataan 

atau teori). Sehingga hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan 

sementara yang masih lemah kebenarannya. Sehingga pernyataan 

sementara tersebut harus diuji kebenarannya menggunakan 

beberapa fakta melalui pengumpulan data.
42

 Prinsip pengujian 

hipotesis adalah membuat kesimpulan sementara untuk 

melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari permasalahan 

yang akan ditelaah. Sebagai wahana untuk menetapkan 

kesimpulan sementara tersebut, kemudian di tetapkan hipotesis 

pada penelitian ini, yaitu 

H0:Tidak Ada Pengaruh Signifikan Metode Kauny Quantum 

Memory terhadap Pemahaman Ayat Al-Qur‟antentang 

Akhlak santri. 

Ha:Ada Pengaruh Signifikan Metode Kauny Quantum Memory 

terhadap Pemahaman Ayat Al-Qur‟an tentang Akhlak santri. 

 

 

 

                                                           
42A. Muhajir Nasir, Statistik Pendidikan, (Yogyakarta: Media Akademi), h.77 

Metode Kauny 

Quantum 

Memory 
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