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ABSTRAK 

 

KOMUNIKASI KYAI DENGAN SANTRI DALAM HAFALAN AL-

QUR’AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SYIAR ISLAM DI 

PONDOK PESANTREN LAM ALIF MADARIZUL ULUM DESA 

KERTASANA KECAMATAN KEDONDONG KABUPATEN 

PESAWARAN 

 

 

 

Oleh: 

 

Sumidayana 

 

 

 

Komunikasi sangat penting peranannya bagi kehidupan manusia dalam 

bersosialisasi, manusia dituntut agar pandai dalam berbicara atau berkomunikasi, 

bahkan pada proses belajar mengajar. Karena hakikatnya proses belajar mengajar 

merupakan proses komunikasi yaitu proses penyampaian pesan dari komunikator 

(kyai) melalui saluran atau media tertentu kepada komunikan (santri). Komunikasi 

pun berlangsung pada pembelajaran hafalan Al-Qur’an. Pon-pes Lam Alif Madarizul 

Ulum merupakan salat satu pesantren yang memiliki program hafalan Al-Qur’an. 

Para santri yang belajar di Pon-pes ini tidak hanya mendalami ilmu agama islam atau 

ilmu-ilmu kepesantrenan, tetapi juga dianjurkan mengenal dan memahami Al-Qur’an 

dengan baik dan benar dan berupaya menjadi wadah perkembangan bagi masyarakat 

dalam bidang keagamaan dan menyiarkan islam dengan beramar ma’ruf nahi 

mungkar.  

Demi terwujudnya Visi Pon-pes Lam Alif Madarizul Ulum yaitu Mencetak 

insan yang kamil berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist, mencetak generasi bangsa yang 

berwawasan al-Qur’an dan berakhlakul Karimah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana proses komunikasi kyai dengan santri dalam hafalan l-Qur’an 

serta imlikasinya terhadap syiar islam.  

Untuk memperoleh jawaban, penelitian in menggunakan metode kualitatif dan 

bersifat deskriftif analisis yaitu mengelompokan data sesuai dengan katagorinya serta 

menuraikan seluruh konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitiab. Jumlah 

populasi yaitu 96 orang. Untuk memudahkan penelitian, penulis menggunakan 

sampel sebagai objek penelitian dengan menggunakan metode non random sampling, 

sehingga menghasilkan sample 12 orang untuk diteliti. Adapun alat pengumpul data 

yaitu berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi, baru setelah itu dianalisis oleh 

penulis hingga memunculkan gambaran tentang proses komunikasi dalam hafalan Al-

Qur’an dan implikasinya terhadap syiar islam. 
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Berdasarkan penelitian yng penulis lakukan, Pon-pes Lam Alif Madarizul Ulum 

menggunakan dua metode untuk menghafal Al-Qur’an. Pertama, mereka 

menggunakan metode thariqah wahdah. Santri menghafal ayat Al-Qur’an dengan satu 

persatu dan diulang sebanayk duapuluh kali hingga benar-benar hafal. Dan yang 

kedua, metode one day one juz. Santri menghafal hanya satu ayat dan 

menyetorkannya kepada kyai. Dalam proses hafalan Al-Qur’an yang dilakukan 

dengan mengguanakan beberapa bentuk komunikasi. yaitu komunikasi kelompok 

kecil, komunikasi interversonal, komunikasi instruksional. Semua komunikasi yang 

dilakukan oleh kyai dilakukan secara langsung atau tatap muka. proses komunikasi 

kyai dengan santri dalam kegiatan hafalan Al-Qur’an belum berjalan dengan baik, 

karena beberapa hambatan dari pihak komunikator dan komunikan, serta sarana dan 

prasarana serta lingkungan yang menjadi penyebab kurang efektifnya komunikasi itu 

berlangung. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul 

“KOMUNIKASI KIAYI DENGAN SANTRI DALAM HAFALAN AL-

QUR’AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SYIAR ISLAM  DI PONDOK 

PESANTREN LAM ALIF MADARIZUL ULUM DESA KERTASANA 

KECAMATAN KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN terlebih dahulu 

penulis uraikan istilah-istilah penting dari judul tersebut : 

Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin communis yang 

artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan atau lebih. 

Menurut Everett M. Rogers komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan 

pada sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah 

tingkah laku mereka.
1
 Sedangkan menurut Edward Depari yang dikutip oleh  

H.A.W. Widjaja adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang 

disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti, dilakukan oleh 

penyampaian pesan ditujukan kepada penerima pesan.
2
 

Jadi yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses penyampaian 

pesan antara komunikator dengan komunikan dengan tujuan untuk mengubah 

tingkah laku komunikan.  

                                                           
 
1
 Hafied Cangra,  pengantar ilmu komunikasi(PT. Rajagrafindo Persada Jakarta, 1998) hal : 

20  
2
 H.A.W. Widjaja,  Ilmu Komunikasi Pengantar Study (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000) h.13 
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Pengertian Kiyai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebutan 

bagi alim ulama (cerdik pandai dalam bidang agama islam).
3
  Sedangkan dalam 

sebuah pesantren kiayi adalah pembimbing, pengajar, atau pimpinan sebuah 

pesantren. Jadi kiayi diartikan sebagai pendiri, sekaligus pengajar di pondok 

pesantren yang membimbing langsung kepada santri-santri yang belajar 

menghafal Al-Qur’an. 

Santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang 

mendalami agama islam, orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh, orang 

yang shaleh.
4
 Santri dapat diartikan sebagai orang alim dan banyak melakukan 

ibadah serta orang yang pergi belajar dan mendalami ilmu agama pada suatu 

lembaga pendidikan khusus (pesantren). Santri yang penulis maksud adalah 

peserta didik yang belajar menghafal Al-Qur’an di pesantren Lam Alif Madarizul 

Ulum Desa Kertasana. 

Implikasi dalam bahasa indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa 

depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan syiar 

islam merupakan tindakan atau upaya untuk menyampaikan dan 

memperkenalkan bebagai hal dalam islam. Syiar bisa lewat tauladan, tauziah, 

dakwah, kesenian atau semacam gabungannya. Syiar beasal dari kata syu’ur ya 

artinya rasa. Menurut kamus besar bahasa indonesia adalah terdiri dari 2 kata syi 

                                                           
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 

2007),  h. 656 
4
  Ibid, h. 997 
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dan ar. Ar berarti kemuliaan atau kebesaran. Syiar juga bisa diartikan 

menyampaikan kabar berita kepada orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. 
5
 

Jadi yang dimaksudkan dengan implikasi terhadap syiar islam dalam 

pembelajaran menghafal al-qur’an adalah bagaimana santri yang belajar 

menghafal al-qur’an bisa memberikan dampak dalam menyampaikan dan 

menyebarkan kebaikan-kebaikan yang telah dianjurkan islam dalam kehidupan 

pribadi ataupun bermasyarakat yang sesuai dengan al-qur’an dan hadist. 

Pondok pesantren Lam Lif Madarizul Ulum adalah pondok pesantren 

yang berada di Desa Kertasan Kecamatan Kedondong yang akan dijadikan 

tempat penelitian oleh penulis. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

1. Komunikasi tidak hanya sebagai pertukaran informasi atau  pesan, tetapi 

juga sebagai kegiatan tukar menukar data, fakta dan ide agar komunikasi 

berlangsung efektif dan informasi yang hendak disampaikan oleh seseorang 

pendidik dapat diterima dengan baik oleh murid. Dengan demikian 

diperlukan jalinan komunikasi yang baik antara kiayi dengan santri dalam 

proses menghafal Al-Qur’an agar tidak terjadi kesalahan ketika belajar 

menghafalnya. 

                                                           
5
 Syiar Agama Islam, “Arti Islam Dalam Islam.” tersedia dari 

http://www.duniasyiarislam.blogspot.com  diakses pada tanggal 18 januari 2014 

http://www.duniasyiarislam.blogspot.com/
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2. Al-Qur’an adalah sumber utama dienul islam. Bacaan Al-Qur’an merupakan 

ibadah bagi umat muslim yang membacanya sehingga, suatu kelaziman bagi 

seorang muslim untuk bisa membacanya. Oleh krena iti pendidikan Al-

Qur’an harus ditanamkan sejak dini dengan menghafal, mempelajari, dan 

mengamalkan isi dari Al-Qur’an tersebut. 

3. Penelitian ini dirasa relevan dengan jurusan yang penulis pilih yaitu 

komunikasi penyiaran islam (KPI) fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi adalah kebutuhan setiap individu. Manusia adalah mahluk 

sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka kegiatan 

komunikasi adalah sangat penting dilakukan oleh setiap manusia dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, manusia memang tidak bisa hidup 

tanpa berkomunikasi. 

Dalam persfektitif agama, bahwa komunikasi sangat penting peranannya 

bagi kehidupan manusia dalam bersosialisasi, manusia dituntut agar pandai 

dalam berkomunikasi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Ar-rahman ayat 

1-4 yang berbunyi: 

 

  لَرْحَمُه(١) َعّلَم اْلُقْرآَن (٢) َخَّلَق اإلْوَساَن (٣) َعّلَمُه اْلَبَياَن(٤)
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“(Tuhan) yang maha pemurah, yang telah mengajarkan Al-Qur’an. Dia 

menciptakan manusia. Mengajarkan pandai berbicara”.
6
 

 

Perlu disadari bahwa peran komunikasi tidak hanya terbatas pada 

kegiatan bersosialisai saja, bahkan proses mengajar pun sangat memerlukan 

komunikasi. Karna proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses 

penyampaian pesan berupa ilmu melalui dari komunikator (kiayi) kepada 

komunikan (santri). Sumber pesan dapat berposisi sebagai guru (kyai), santri, dan 

lain sebagainya. Sedangkan salurannya berupa media pendidikan dan 

penerimanya adalah murid (santri).
7
 

Fungsi komunikasi tidak hanya sebagai pertukaran informasi atau  pesan, 

tetapi juga sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar menukar 

data, fakta dan ide agar komunikasi berlangsung efektif dan informasi yang 

hendak disampaikan oleh seseorang kyai dapat diterima dengan baik oleh santri, 

maka seorang kyai dituntut agar dapat menerapkan  komunikasi yang baik pula. 

Lembaga Research islam (Pesantren Luhur) mendefinisikan pesantren 

adalah suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam menerima pelajaran-

pelajaran agama islam sekaligus tempat berkumpul dan tempat tinggalnya.
8
 

Kiayi dalam suatu pondok pesantren merupakan elemen yang paling 

esensial. Ia merupakan pendiri pondok pesantren, sudah sewajarnya menyadari 

bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung kepada pribadi 

                                                           
6
 Harjani Hefni, Komunikasi Islam (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015), hlm. 130  

7
 Asnawir dan Basyaruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h.7 

8
 Mujamil Qomar,  Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demoktratisasi Institusi 

(Jakarta: Erlangga,2005) h.2 
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ustadz/kiayinya. Karna kredibilitas kiayi merupakan salah satu pemicu minat 

santri untuk menuntu ilmu, sehingga santri berdatangan untuk menuntut ilmu. 

Dalam hal pembelajaran, kiayi mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

membentuk kepribadian para santri dalam segi pergaulan dan bermasyarakat 

dengan sesama santri lainnya. Untuk terciptanya hal tersebut dibutuhkan jalinan 

komunikasi yang baik antara kiayi dengan para santrinya dengan menggunakan 

metode pengajaran dan beberapa pola komunikasi agar menghasilkan efek 

terhadap santri. Metode pengajaran yang diajarkan seorang kiayi kepada 

santrinya ditentukan oleh seberapa jauh kedalaman ilmu pengetahuan sang kiayi 

dan yang dipraktikan sehari-hari dalam kehidupan. 

Pihak lain yang juga berperan penting dalam sebuah pesantren adalah 

santri. Santri adalah sebutan seseorang yang mengikuti pendidikan ilmu agama 

islam disuatu tempat yang dinamakan pesantren dan biasanya menetap hingga 

pendidikannya selesai.
9
  

Pondok pesantren Lam Alif Madarizul Ulum Desa Kertasana Kecamatan 

Kedondong Kabupaten Pesawaran adalah lembaga pendidikan islam berbasis 

pesantren salafi yang memiliki program menghafal Al-Qur’an dan belum lama  

berdiri yang mempunyai perhatian lebih terhadap pendidikan dalam mencapai 

kualitas santri dapat membaca, memahami, serta dalam hal mengahafal Al-

                                                           
9
 HM. Amin Haedari, dkk, Masa Depan Pesantren; dalam tantangan modernitas dan 

tantangan kompleksitas global,(Jakarta: IRD Press, 2004), h.35 
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Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. selain itu pondok ini 

juga mngajarkan pembelajaran kitab kuning kepada santrinya. 

Santri yang belajar menghafal Al-Qur’an yang ada Pondok pesantren 

Lam Alif Madarizul ulum ini masih relatif usia remaja. Dimana kiai harus lebih 

aktif, sabar dan telaten dalam membimbing mereka dalam menghafal Al-Qur’an 

sehingga santri dapat menghafal dengan sempurna.  

Dalam mendidik dan membimbing santri untuk menghafal Al-Qur’an 

menurut peneliti tidaklah mudah, tetapi disini kiayi dalam membimbing dan 

mengkomunikasikan pembelajaran untuk menghafal Al-Qur’an sudah cukup 

baik, akan tetapi masih banyak santri yang kurang cepat dalam proses menghafal 

Al-Qur’an. Dikarenakan  beberapa dari mereka terpengaruh oleh santri lain yang 

tidak menghafal Al-Qur’an yang membuat santri yang belajar menghafal Al-

Qur’an kurang fokus dan konsentrasi dalam  menghafal. Dan dalam menambah 

jumlah hafalan dapat berjalan dengan lambat. Karena dipondok pesantren Lam 

Alif Madarizul Ulum ini tidak semua santrinya belajar menghafal Al-Qur’an. 

Dalam hal ini Kiai harus telaten dalam membimbing santrinya untuk 

menghafal AL-Qur’an. Dan perbedaan karakter pada masing-masing santri harus 

difahami oleh Kiai, serta keadaan lingkungan yang sekiranya kurang mendukung 

membuat Kiai harus bisa membuat para santri yang belajar menghafal  AL-

Qur’an ini dapat menghafal dengan baik dan dapat meningkatkan jumlah 

hafalannya dengan sempurna. Setidaknya kiai akan lebih mudah mengerahkan 

santri pada tujuan awal yakni mencetak generasi  muda berwawasan Al-Qur’an 
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yang berkualitas dengan menggunakan  komunikasi yang baik. Dan memberikan 

pengaruh kepada  masyarakat sekitar untuk meningkatkan kecintaan mereka pada 

kitab suci Al-Qur’an dan ketaqwaan mereka kepada Allah. 

Sehubung dengan uang dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

dengan judul “Komunikasi Kiayi Dengan Santri Dalam Hafalan Al-qur’an 

Dan Implikasinya Terhadap Syiar Islam Di Pondok Pesantren Lam Alif 

Madarizul Ulum Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten 

Pesawaran” 

 

D. Batasan dan Rumusan Masalah 

pada dasarnya proses belajar menngajar dapat berjaln dengan lancar bila 

didukung oleh komunikasi yang baik antara kiayi dan santrinya. Hal inilah yang 

hendak diteliti penulis didalam penelitian ini. Agar tidak menjalar luas dalam 

pembahasannya, maka penulis hanya membatasi terhadap komunikasi dalam 

hafalan Al-Qur’an yang dilakukan kiayi kepada santri saat melakukan proses 

belajar mengajar.  

Adapun rumusan masalah yang dimasukan dalam penelitan ini adalah: 

1. Bagaimana komunikasi antara kiayi dengan santri dalam proses menghafal 

Al-Qur’an di Pondok Pesantren Lam Alif Madarizul Ulum ? 

2. Apa saja metode yang di gunakan dalam Hafalan Al-Qur’an di Pondok 

Pesantren Lam Alif Madarizul Ulum? 
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3. Bagaimana implikasi dari pembelajaran menghafal al-qur’an terhadap syiar 

islam ? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan kiayi dengan santrinya 

dalam hafalan Al-Quran di pondok pesantren Lam Alif Madarizul 

Ulum. 

b. Untuk mengetahui apa saja metode yang di pakai untuk belajar 

menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Lam Alif Madarizul Ulum 

c. Untuk mengetahui apa saja implikasi dari belajar menghafal al-qur’an 

terhadap syiar islam. 

 

2. Manfaat penelitian  

a. Manfaat teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahanam 

santri yang belajar menghafal Al-Qur’an dan kontribusi bagi pembaca, 

dan lemabaga-lembaga dalan bidang dakwah dan komunikasi. 

b. Manfaat akademis  

Secara akademis,penelitian ini diharapkan mampu memperluas 

dan memperkaya penelitian dibidang komunikasi. 
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c. Manfaat praktis  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi santri penghafal Al-Qur’an. Dan memberikan pengetahuan 

mengenai metode dan proses dalam menghafal Al-Qur’an bagi penulis. 

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini dalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu “suatu penelitian yang dilakukan 

sistematis dan mendalam dengn mengangkat data data yang ada 

dilapangan. Sehingga dalan pelaksanan penelitian ini mengharuskan 

peneliti harus terjun langsung kelapangan guna mencari data dan fakta 

yang terjadi secara langsung.
10

 

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, maka data-data dalam 

penelitian ini akan dihimpun berdasarkan hasil observasi dan interview 

secara langsung.  

b. Sifat penelitian  

Penelitian bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka sifatnya 

                                                           
10

 Cholid Marbuko dan H. Abu Achmadi,Metodelogi Penelitian(Jakarta; PT. Bumi Aksara, 

2007),h. 41 
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hanya sebagai penunjang.
11

  Menurut Whitney penelitian deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat dengan tujuan untuk memeri 

deskripsi, gambaran, atau likisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang 

diselidiki.
12

 Penelitian deskriftif ini diharapkan dapat memberi gambaran 

yang lengkap mengenai  komunikasi yang dilakukan kiayi dengan 

santrinya dalam mengahafal Al-Qur’an. 

Komunikasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai hubungan 

antara kiayi dengan santrinya dalam mentransformsikan nilai nilai agama 

dan belajar menghafal Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan 

ilmu tajwid secara kongnitif. Hal ini sebagai upaya dari proses  menghafal 

Al-Qur’an. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Dalam penelitian sosial disebutkan bahwa unit analisis menunjukan 

siapa atau apa yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti. 

Karakteristik yang dimaksud disini adalah variable yang menjadi perhatian 

peneliti. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
13

 

                                                           
11

 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002) h.51 
12

 Moh Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 155 
13

 Irawan Soehartono,Metodelogi Penelitian Sosial, (Bandung:Remaja Rosda 

Karya,2002),h.57. 



12 
 

Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang pengurus dan 94 

orang santri 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti yang dianggap mewkili terhadap seluruh populasi dan diambil 

dengan menggunakan tehnik tertentu.
14

 Dalam penelitian ini tidak semua 

populsi akan dijadikan sumber data, melainkan dari sampel saja, 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode non random 

sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi kesemptan 

untukdipilih menjadi sampel.
15

 

Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diaadakan 

pemilih objek khusus untuk diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. 

Untuk itu diperlukan tehnik sampling (cara yang digunakan untuk 

mengambil sampel).
16

 

Sedangkan menurut Imam Suprayogo dan Tobroni tehnik sampling 

suatu cara yag berkaitan denga pembatasan jumlah dan jenis sumber data 

yang digunakan dalam penelitian.
17

 Dalam penelitian ini penulis 

                                                           
14

 Ali Muhammad, Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi(Bandung, 

Angkasa,1987),h.193 
15

 Cholid Norbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi penelitian.(Jakarta: PT. Bumi Aksara,2015) 

h.114 
16

 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research(Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1973),h.75. 
17

 Imam Sprayogo dan Tobroni,  Metodelogi Penelitian Sosial Agama(Bandung:Remaja 

Rosdakarya,2003),h.165. 
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menggunakan tehnik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

berdasarkan ciri-ciri tertentu.
18

 

Dalam penelitian ini data yang diharapkan atau data yang terkumpul 

adalah mengenai komunikasi antara kiayi dan santri dalam hafalan Al-

Qur’an. Adapun ciri-ciri yang penulis maksud ialah: 

1) Santri yang belajar menghafal Al-Qur’an  

2) Santri yang berjenis kelamin perempuan (santriwati) 

Berdasarkan ciri ciri diatas yang memenuhi kriteria menjadi sampel 

dalam penelitian ini penulis telah tetapkan sebanyak 11 orang santriwati 

yang belajar hafalan Al-Qur’an. 1 pembimbing dan 1 orang ustadzah 

sebagai informan.   

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah pengumpulan bahan mengenai bahan yang 

hendak di observasi.
19

 Menurut Suttrisno Hadi observasi adalah sebagai 

pengamat dan mencatat denga sistematis fenomena-fenomena yang 

diselidiki, dalam arti yang luas obsevasi sebenarnya tidak hanya terbatas 

pada pengamatan baik yang dilakukan secara langsung ataupun tudak 

                                                           
18

 Sugiono , Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011) h. 85 
19

 Atwar Bajari , Metodelogi Penelitian komunikasi (Bandung :Simbiosa Rekatama 

Media,2015) hal: 97 
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langsung, seperti melalui angket dan test.
20

 Dalam penelitian ini,  

penulis menggunakan observasi non partisifan penulis berlaku sebagai 

pengamat dan tidak ambil bagian dalam komunikasi yang dilakukan 

oleh kiayi dan santri dalam hafalan al-qur’an. Metode ini digunakan 

penulis guna mengumpulkan data yang diperlukan, baik data tentang 

kondisi, sarana prasarana serta fasilitas yang berkaitan dengan 

penelitian. Metode ini adalah sebagai alat pendukung dalam 

pengumplan data. Dengan observasi penulis akan berupaya mengamati 

kegiatan-kegiatan dalam proses hafalan Al-Qur’an yang dilakukan di 

Pesantren Lam Alif Madarizul Ulum Desa Kertasana Kecamatan 

Kedondong Kabupaten Pesawaran. 

b. Metode interview  

Metode interview adalah suatu proses tanya jawab secara lisan 

antara dua orang atau lebih dengan berhadap-hadapan fisik,yang satu 

melihat muka yang lain mendengarkan dengan telinganya sendiri.
21

 

Menurut pendapat Kartini Kartono, interview merupakan kegiatan tanya 

jawab secara lisan dari dua orang atau lebih dengan saling berhadapan 

dengan secara fisik/langsung.
22

 

                                                           
20

 Sutrisno Hadi, OpCit.h.136 
21

 Sutrisno hadi,Lok.Cit 
22

 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Research, Cet. VII (Bandung:Masdar Maju, 1996), 

h.32 
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Jenis interview dalam penelitian ini penulis menggunakan 

interview bebas terpimpin, dimana pelaksana wawancara yang 

berpatokan pada daftar yang disusun dan responden dapat memberikan 

jawabannya secara bebas atau tidak dibatasi ruang lingkupnya, selagi 

tidak menyimpang dari pertanyaan sebelumnya. Interview dalam 

penelitian ini adalah sebagai alat pengumpulan data utama (primer). Di 

harapkan dengan cara ini dapat memperoleh data yang berkaitan dengan  

komunikasi antara kiayi dan santri dalam menghafal Al-Quran di 

pesantren Lam Alif Madarizul Ulum Desa Kertasana Kecamatan 

Kedondong Kabupaten Pesawaran. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu  mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, trasnkrip, buku, surat, majalah, prasasti, 

foto, agenda dan sebagainya 
23

  

Kedudukan metode ini sebagai metode pembantu sekaligus 

pelengkap data-data yang tertulis maupun yang tergambar ditempat 

penelitian sehingga dapat membantu penulis dalam mendapatkan data-

data yang lebih objektif dan kongkrit. 

 

 

                                                           
23

 Atwar bajari, OpCit hal: 106 
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d. Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode 

pengumpulan data yang telah disebutkan diatas diolah yaitu dipilih-pilih 

dan dikelompokan menurut jenis nya masing-masing, yaitu data tentang 

bentuk upaya, materi, metode, observasi, maupun dokumentasi, sesudah 

di olah data tersebut kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan analisisn kualitatif yaitu analisa yang digunakan terhadap 

data yang bukan berwujud angka-angka melainkan yang jumlahnya 

hanya sedikit, dan di dasarkan pada suatu mutu data,  bersifat 

monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun 

sedalam suatu struktur klasifikasi). 

 

G. Tinjauan Pustaka 

penelitian ini diangkat berdasarkan penelitian sebelumnya yang 

diantaranya adalah: 

1. Pada skripsi terdahulu yang berjudul:”Pola Komunikasi Kiyai dan Santri 

Dalam Pengajaran Seni Baca Al-Qur’an di Pondok Pesantren Al-Qur’aniyah 

Pondok Aren, Jakarta. Penelitian ini lakukan oleh Muthmainnah, Mahasiswa 

UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2008.  

2. Pola Komunikasi Kiayi dan Santri di Pondok Pesantren Al-Asmaniyah 

Kampung Dukuhpinang, Tangerang, Banten. Penelitian ini dilakukan oleh 
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Fazar Adzananda Siregar, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 

2008. 

3. Penelitian yang berjudul:”Pola Komunikasi antara Kiayi dan Santri 

penghafal Al-Qur’an dipondok pesantren Miftahul ulum desa serut 

kecamatan panti kabupaten jember dalam meningkatkan jumlah hafalan”. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 mahaswa (IAIN Jember). 

4. Problematika menghafal Al-Qur’an  bagi santri dipondok pesantren An-

Nuriyah di desa wringinrejo kecamatan gambiran kabupaten banyuwangi. 

Penelitian ini dilakukan oleh Moh Khazinatul Asrori mahasiswa (STAIN) 

jember pada tahun 2002. 

Adapun kesamaan dengan penelitian diatas dengan penelitian yang hendak 

diteliti ini yaitu sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama sama 

membahas tentang pesantren khususnya santri yang menghafal Al-Qur’an. Dan 

dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada komunikasi yang terjalin antara 

kiayi dan santri dala proses menghafal Al-Qur’an.  
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BAB II 

KOMUNIKASI DAN METODE  HAFALAN AL-QUR’AN  

 

A. Komunikasi  

1. Pengertian Komunikasi  

 

Istilah komunikasi Menurut Onong Uchjana, secara etimologis istilah 

komunikasi berasal dari bahasa latin Communicatio, dan perkataan ini 

bersumber pada kata communis yang berarti sama, dalam arti arti sama 

makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal.
1
 

Jadi, komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang 

terlibat terdapat kesamaan mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. 

Jelasnya jika seseorang mengerti tentang sesuatu yang dikatakan orang lain 

kepadanya, maka komunikasi berlangsung. Dengan kata lain, hubungan 

hubungan antara mereka itu bersifat komunikatif. Sebaliknya jika ia tidak 

mengerti maka komunikasi tidak akan berlangsung dikeduanya. Dan 

hubungan antara orang-orang itu tidak komunikatif. 

Menurut Raymond S. Ross bahwa komunikasi adalah suatu proses 

menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa 

sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari 

pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudnkan komunikator.
2
 

                                                           
1
 Onong Uchjana Effendy,  Dinamika Komunikasi  (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2015) 

h.4 
2
 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011) h.69 
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Barelson dan Steiner, komunikasi yaitu pengoperan informasi, 

gagasan, emosi, keterampilan, dan lain-lain menggunakan simbol, gambar, 

kata-kata, atau proses pengoperan yang disebut komunikasi.
3
 

Sedangkan menurut Rogers bersama D. Lawrence Kincaid, 

komunikasi adalah seuatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk 

atau melakukan pertukaran informasi dengansatu sama lain, yang pada 

gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. 

Definisi-definisi yang dikemukakan diatas tentunya belum mewakili 

semua definisi komunikasi yang telah dibuat oleh banyak pakar, namun 

sedikit banyaknya kita telah telah memperoleh gambaran seperti yang telah 

diungkapkan olah Shannon dan Weaver (1949) bahwa komunikasi adalah 

bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja 

ataupun tidak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi 

menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, 

seni, dan tehnologi. Oleh karena itu, jika kita berada dalam suatu situasi 

berkomunikasi, kita memiliki beberapa kesamaan bahasa atau kesamaan arti 

dari simbol- simbol yang digunakan dalam berkomunikasi.
4
 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seseorang yang 

berkomunikasi berarti mengharapkan agar orang lain ikut berpatisipasi atau 

bertindak sesuai dengan tujuan, atau harapan dari isi pesan yang 

                                                           
3
Enjang AS,  Komunikasi Konseling, (Bandung: Nuansa,2009) h. 15 

4
 Hafied Cangra, Pengantar Ilmu Komunikasi( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010) edisi 

Revisi. H.20 
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disampaikan. Jadi diantara orang yang terlibat dalam komunikasi kesamaan 

bahasa atau simbol-simbol yang sedang dikomunikasikan. 

Dari semua definisi yang dijelaskan diatas, bahwa komunikasi 

merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada 

komunikan memalui media yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi 

agar pesan yang disampaikan bisa diterima oleh komunikan dengan baik. 

Jadi, penulis menyimpulkan komunikasi adalah bentuk penyampaian suatu 

pesan yang dilakuakn oleh komunikator kepada komunikan dengan 

menggunakan saluran atau media yang disesuaikan dengan komunikan dan 

menghasilkan feedack. 

Agar lebih terperinci lagi mengenai teori komunikasi disini menurut 

Stewart L. Tubbs da Silva Mass, menerangkan ciri-ciri suatu proses 

komunikasi yang efektif memiliki sebuah fase dimana agar sebuah 

komunikasi bisa berjalan dengan sempurna dan keduanya bisa memaknai 

sebuah komunikasi yang berjalan, yakni: 

a. Pengertian, penerima cermat dari isi stimuli seperti yang dimaksud oleh 

komunikator. Maksudnya seorang komunikator dapat menerapkan 

metode dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang kegiatan 

tersebut. Karena suatu komunikasi bisa dianggap berhasil apabila 

maksud keduanya yaitu antara pmbaca dan penerima pesan berhasil 

mengerti apa yang dibicarakan, dan yang disampaikan serta memahami 

makna dalam suatu proses didalam komunikasi. 
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b. Pesan yang disampaikan oleh komunikator, pesan angatlah penting 

untuk melakukan proses komunikasi, karena pesan adalah sebuah makna 

didalam pembicaraan yang akan berlangsung untuk melaksanakan 

komunikasi, pesan juga adalah hal yang penting apabila penyampaian 

pesan kurang jelas akan berakibat komunikasi tidak berjalan dengan 

sempurna.  

c. Kesenangan menjadikan hubungan yang hangat dan akrab serta 

menyenangkan. Maksudnya adalah terjadi hubungan yang hangat 

apabila sejak dimulainya pembicaraan terjadi sebuah kenyamanan dalam 

pembicaraan dan juga proses penyampaian baik hingga penerima pesan 

akan nyaman dalam menerima pesannya. 

d. Mempengaruhi sikap dapat merubah sikap orang lain sehingga bertindak 

sesuai dengan kehendak komunikator tanpa merasa terpaksa dalam 

berkomunikasi 

e. Hubungan sosial yang baik menumbuhkan dan mempertahankan 

hubungan yang memuaskan dengn orang lain dalam hal berinteraksi dan 

komunikasi karena hubungan yang setidaknya baik akan membawa alur 

kepada hubungan yang baik dalam hal bersosialisasi. Karena ini bisa 

menimbulkan jika seseorang melakukan interaksi dengan seseorang 

yang memiliki jiwa sosial yang kian bagus. 

f. Tindakan membuat komunikan melakukan seuah tindakan yang sesuai 

dengan stimuli. Rangsangan iitu juga bisa menjadi sebuah tindakan jika 
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seseorang melakukan komunikasi dengan penuh emosional dalam segi 

kepribadiannya.
5
 

2. Unsur-unsur komunikasi  

Dari pengertian komunikasi sebagaimana diutarakan diatas, tampak 

sejumlah komponen taua unsur yang dicakup, yang merupakan persyaratan 

terjadinya komunikasi. Dalam bahasa komunikasi komponen atau unsur-unsur 

tersebut adalah  

a. Komunikator 

Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. 

Komunikator memiliki fungsi sebagai encoding, yaitu orang yang 

memformulasikan pesan atau informasi yang kemudian akan disampaikan 

kepada orang lain.  

b. Pesan 

Pesan yaitu keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh 

komunikator yang didkung oleh lambang. Pesan harus mempunyi inti 

pesan sebagai pengarah didalam usaha mengubah sikap dan tingkah laku 

komunikan. Karna pesan merupaka pernyataan yang disampaikan oleh 

komunikator yang didukung oleh lambang. Dan penyampaian pesan bisa 

secara langsung ataupun melalui media. 

 

                                                           
5
 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi; Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), cet. Ke-24, h.16 
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c. Media  

Media adalah sarana atau saluran yang dapat menyalurkan dan 

sekaligus menjadi alat yang menghubungkan komunikator dengan 

komunikan untuk berinteraksi jika proses komunikasi antara komunikator 

dengan komunikan berjarak jauh. Pesan melalui media dinilai cukup 

praktis dan efesien bisa menjangkau semua wilayah dan tempat. 

d. Komunikan  

Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. 

Fungsinya sebagai encoding, yaitu orang yang menginterpretasikan, 

menerjemahkan, dan menganalisa isi pesan yang diterimanya. 

e. Efek 

Efek merupakan dampak atau hasil sebagai pengaruh dari pesan. 

Komunikasi dapat dikatan berhasil apabila sikap dan tingkah laku 

komunikan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Yang terpenting dalam komunikasi adalah bagaimana caranya agar 

suatu pesan yang disampaikan komunikator itu menimbulkan dampak 

atau efek tertentu pada komunikan. Dampak yang timbul dapat 

diklasifikasikan menurut kadarnya yaitu: 

1) Dampak kongnitif adalah dampak yang timbul pada komunikan yang 

menyebabkan dia menjadi tahu atau meningkatkan intelektualitasnya. 

2) Dampak efektif adalah lebih tinggi kadarnya dari dampak kongnitif, 

disini tujuan komunikator bukan hanya membuat komunikasn hanya 
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sekedar tahu tetapi tergerak, menimbulkan perasaan tertentu, sepeti 

iba, terharu dll. 

3) Dampak behavioral adalah dampk yang timbul pada komunikasi dalam 

bentuk tindakan atau prilaku atau kegiatan.
6
 

 

3. Bentuk Komunikasi 

Menurut Onong Uchjana didalam bukunya yang berjudul “Ilmu 

Komunikasi teori dan praktek” bentuk komunikasi terdapat empat macam, 

yaitu komunikasi personal (intrapersonal dan interpersonal), komunikasi 

kelompok(besar dan kecil), komunikasi masa dan komunikasi media.  

Adapun dalam proses hafalan Al-Qur’an, komunikasi yang berlangsung 

antara kiayi atau guru sebagai komunikator, dan santri sebagai komunikan, 

dan dalam proses belajar menghafal Al-Qur’an berlangsung secara lisan dan 

bertatap muka. Dengan demikian dalam tatap muka ini dibagi menjadi tiga 

bentuk komunikasi yaitu komunikasi kelompok kecil, komunikasi 

interpersonal, dan komunikasi instruksional. 

a. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung 

anatar dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi merupkan 

                                                           
6
 Onong Uchjana Effendy, OpCit, h.6-7 
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pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau 

sekelompok orang dengan efek dan umpan balik yang langsung.
7
 

Pada hakikatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi 

antara komunikator dengan lomunikan. Komunikasi interpersonal 

dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat 

seseorang. Karena sifat dialogis, berupa percakapan dan umpan balik 

bersifat langsung dantatap muka sehingga tanggapan komunikan dapat 

langsung diketahui.
8
 

Menurut sifatnya, komunikasi antarpribadi dapat dibedakan atas 

du macam, yakni komunikasi diadik (dyadic communication) yaitu proses 

komunikasi yang berlangsung antara dua atau lebih dalam situasi tatap 

muka. Komunikasi diadik menurut Pace dapat dilakukan dalam tiga 

bentuk yaitu percakapan, dialog, dan wawancara. Percakapan berlangsung 

dalam suasana yang bersahabat dan informal. Dialog berlangsung dalam 

situasi yag lebih intim, lebih dalam, dan lebih personal.sedangkan 

wawancara sifatnya lebih serius, yakni adanya pihak yang dominan dalam 

bertnya dan yang lain dalam possi menjawab. 

                                                           
7
 Alo Liliweri,Komunikasi Antar Pribadi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), cet ke-1, 

h,72 
8
 Onong Uchjana effendi, Op.Cit.,h.7 
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Dan yang dua adalah small group communition yakni proses 

komunikasi yang berlangsung antara tiga orang atau lebih secara tatap 

muka, dan anggotanya berinteraksi satu sama lainnya.
9
 

b.    Komunikasi kelompok kecil 

Komunikasi kelompok kecil adalah kelompok yang dalam situasi 

komunikasi terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara 

verbal. Dengan kata lain komunikasi kelompok, komunikator dapat 

melakukan komunikasi interpersonal dengan salah satu anggota kecil. 

Komunikasi kelompok kecil yaitu proses komunikasi yang 

berlangsung antara tiga orang atau lebih secara tatap muka, dimana 

anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain
10

 

Komunikasi kelompok kecil dinilai kurang efektif dalam 

mengubah sikap, pendapat, dan prilaku komunikan, karena dari setiap 

komunikan tidak mungkin dikuasi oleh komunikator, seperti halnya pada 

komunikan komunikasi interpersonal. Komunikasi kelompok kecil 

bersifat rasional dalam menerima pesan yang disampaikan komunikator, 

dan komunikan menanggapinya dengan lebih banyak menggunakan 

pikiran dari pada perasaan. Dan  mereka akan sempat bertanya pada 

dirinya mengenai benar tidaknya apa yang diucapkan oleh komunikator. 

                                                           
9
 Hafied Cangra,  Op.Cit., h.37 

10
 Hafied Cangra, Pengantar Ilmu Komunikasi,edisi rev, OpCit, h. 33 
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Dan dalam situasi seperti itu, pesan yang disampaikan oleh komunikator 

harus mengarah kepada rasio komunikannya bukan paDa emosi.
11

 

c. Komunikasi Instruksional 

Komunikasi intruksional berarti komunikasi dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran. Istilah intruksional berasala dari kata 

instruction yang berarti penyajian, pelajaran atau perintah juga bisa 

diartikan intruksi. 

Dalam dunia pendidikankata intruksional tidak diartikan perintah 

tetapi lebih mendekati kepada pengajaran atau pelajaran, bahkan akhir-

akhir ini kata tersebut diartikan sebagai pembelajaran. Memamng ketiga 

kata tersebut bisa berlainan makna karena masing-masing 

menitikberatkan faktor-faktor tertentu menjadi perhtiannya, namun disisi 

lain hal ini cenduerung bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan 

proses sebuah komunikasi dengan baik. Komunikasi intruksional ini bisa 

digunakan atau diterapkan dikalangan sekolah sebagai metode 

pembelajaran diri mendekatkan kepribadian kepada anak didik supaya 

bisa terjalin hubungan yang akademis.
12

 

Dalam komunikasi intruksional, pengajar (komunikator) dan 

pelajar (komunikasi atau sasaran) sama-sama melakukan interaksi 

psikologis yang nantinya diharapkan bisa berdampak berubahnya 

                                                           
11

 Onong Uchjana effendi, OpCit,h.31 
12

 Mudhofir, Teknologi Intruksional, (Bandung: PT Rosdakarya, 2001), h.9 



28 
 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan dipihak komunikan. Proses 

interaksi psikologis ini berlangsung paling tidak antara dua orang dengan 

cara berkomunikasi. Dalam situasi formal, proses ini terjadi ketika sang 

komunikator beupaya membantu terjadinya proses perubahan tadi, tau 

proses beljar dipihak sasaran atau komunikan. Dan tehnik atau alat untuk 

melaksanakan proses ini adalah komunikasi, yaitu komunikasi 

instruksional.
13

 

4. Proses Komunikasi 

Komunikasi merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh 

konikator kepada komunikan memalui media yang disesuaikan dengan 

keadaan dan situasi agar pesan yang disampaikan bisa diterima oleh 

komunikan dengan baik. Dalam hal ini ada dua proses komunikasi yaitu: 

a. Proses komunikasi tatap muka 

Dikatakan proses komunikasi tatap muka karena ketika komunikasi 

berlangsung komunikator dan komunikan saling berhadapan sambil 

saling melihat. Dalam situasi komunikasi seperti komunikator dapat 

melihat dan mengkaji diri si komunikan secara langsung. karena itu 

komunikasi tatap muka sering kali disebut juga komunikasi 

langsung(direct communication). Komunikator dapat mengetahui efek 

komunikasinya pada saat itu juga. Tanggapan/respons komunikan iu 
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tersalurkan langsung kepada komunikator. Oleg sebab itu pula sering 

dikatakan bahwa dalam komunikasi tatap muka arus balik atau umpan 

balik (feedback) terjadi secara langsung. arus balik atau umpan balik 

adalah tanggapan komunikan yang tersalurkan kepada komunikator. 

Dengan lain perkataan, komunikator mengetahui tanggapan komunikan 

terhadap pesan yang disampaikan kepadanya. Tidak selalu tanggapan 

komunikan menjadi arus balik. Situasi seperti sering kali terjadi pada 

komunikasi bermedia; komunikasi memberikan tanggapan, tetapi 

tanggapannya itu belum tentu diketahui komunikator karena tidak 

terslurkankepadanya. 

b. Proses komunikasi bermedia 

Komunikasi bermedia (mediated coomunication) adalah 

komunikasi yang menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan 

suatu pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya, dan/atau banyak 

jumlahnya. Komuniasi bermedia disebut juga komunikasi tidak langsung 

(indirect communication), dan sebagai konsekuensinya arus balik pun 

tdak terjadi pada saat ia berkomunikasi. Oleh sebab itu, dalam 

melancarkan komunikasi dengan menggunakan media, komunikator 

harus lebih matang dalam perencanaan dan persipannya sehinhga ia 

merasa pasti bahwa komunikasinya akan berhasil. Dalam hubungan ini ia 

harus memperhitugkan berbagai faktor. A harus mengetahui sifat-sifat 

media yang digunakan komunikan yang dituju dengan menggunakan 
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media bisa hanya seorang saja, atau kelompok kecil orang, bisa juga 

sejumlah orang yang amat banyak. Berdasarkan banyakna, komunikn 

yang dijadikan sasaran klasifikasi menjadi media massa dan media 

nirmassa.
14

 

5. Tehnik Komunikasi 

Menurut Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A. dalam bukunya “Ilmu 

Komunikasi dan Praktek” bahwa dalamm sebuah prose komunikasi terdapat 

pembagian klasifikasi tehnik komunikasi,
15

 yaitu: 

a. Tehnik komunikasi informatif, yaitu memberikan keterangan-keterangan 

(fakta-fakta), kemudian komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan 

sendiri. 

b. Komunikasi persuasif, yaitu berisikan bijukan yaitu membangkitkan 

pengertian dan kesadaran seseorang bahwa apa yang disampaikan akan 

memberikan rupa pendapat sikap sehingga ada perubahan. Tetapi 

perubahan tesebut diterima atas kesadaran diri sendiri tapa paksaan.  

c. Komunikasi instruktif/koersif, penyampaian pean yang bersifat memaksa 

dengan menggunakan sanksi-sanksi apabila tidak dilaksanakan. Koersif 

dapat berbentuk perintah-perintah, instruksi, dan sebagainya.
16
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d. Hubungan Manusiawi (Human Relation), adalah interaksi antara 

seseorang dengan orang lain etapi hubungan antara orang-orang yang 

berkomunikasi mengandung unsur-unsur kejiwaan yang sangat mendalam. 

Hubungan manusiawi dikatakan komunikasi karena sifatnya oction 

oriented, yang mengandung sebuah kegiatan untuk mengubah sikap, 

pendapat ataupun prilaku seseorang.
17

 

Adapun tehnik dalam hubungan manusiawi inidapat dilakukan untuk 

menghilngkan hambatan-hambatan komunikasi. meniadakan kesalahan 

pengertian dan pengembangan dari segi konstruktif sifat tabiat manusia.  

 

6. Faktor Penghambat Komunikasi 

Jika kita melihat hakikat komunikasi sebagai suatu sistem, gangguan 

komunikasi bisa terjadi pada semua elemen atau unsur-unsur yang 

mendukungnya, term asuk faktor lingkungan dimana komunikasi itu terjadi. 

Menurut Shannon dan Weaver (1949) gangguan komunikasi terjadi jika 

6terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi, sehinga 

proses kimunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Sedangkan intangan 

komunikasi dimaksudkan ialah adanya hambatan yang membuat proses 

komunikasi tidak dapat berlangsung sebagaimana harpan komunikator 

                                                           
17

 Onong Uchjana Effendy. Op.Cit. h.138 



32 
 

danpenerima.
18

 Berikut ini adalah beberapa hal yang merupakan hambatan 

komunikasi yang harus menjadi perhatian bagi komunikator. 

a. Gangguan  

Ada dua jenis gangguan terhadap jalannya komunikasi yang 

menurut sifatnya dapat diklasifikasikan sebgai gangguab ekanik dan 

gangguan semantik. Gangguan mekanik adalah gangguan yang 

disebabkan saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik. dan 

gangguan semantik ini bersangkutan dengan pesan komunikasi yang 

menjadi rusak. Gangguan sematik tersaring kedalam pesan melalui 

penggunanan bahasa. Semantik adalah pengetahuan mengenai pengertian 

kata-kata yang sebenarnya atau peribahan pengertian kata-kata. Lambang 

kata yang sama mempunyai pengertian yang berbeda untuk orang-orang 

yang berlainan. 

b. Kepentingn  

Interest atau kepentingan akan membuat orang selektif dalam 

menanggapi atau menghayati suatu pesan. Orang akan hanya 

memperhatikan perangsang yang ada hubungannya dengan 

kepentingannya kepentingan bukan hanya mempengruhi perhatian kita 

saja tetapi juga menentukan daya tanggap, perasaan, pikiran dan tingkah 
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laku kita akan merupaka sikap reaktif terhadap segala oerangsang yang 

tidak bersesuaian atau bertentangan dengan suatu kepentingan. 

c. Motivasi terpendam 

Motivation atau motivasi akan mendirong seseorang berbuat 

sesuatu yang sesuai benar dengan keinginannya, kebutuhannya, dan 

kekurangannya. Keinginan, kebutuhan, dan kekurangan seseorang 

berbeda dengan orang lain. Dari waktu kewaktu dari tempatketempat 

sehingga karenannya motivasi itu berbeda dalam intensitasnya. 

Demikianlah pula intensitas tanggapan seseorang terhadap suatu 

komunikasi. semakin sesuai komunikasi dengan motivasi seseoranf 

semakin besar kemungkinan komunikasi itu dapat diterima dengan baik 

oleh pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, komunikan akan 

mengabaikan suatu komunikasi yang tak sesuai dengan motivasinya. 

d. Prasangka  

Prejudice atau prasangka ,erupakan salah satu rintangan atau 

hambatan berat bagi suatu kegiatan komunikasi oleh karena orang yang 

mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan 

menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi. dalam 

prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar 

syakwasangka tanpa menggunakan pikiran yang rasional.
19
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B. Definisi Pondok  Pesantren 

Istilah pondok sebenernya berasal dari istilah funduk dari bahasa arab yang 

artinya hotel atau asrama. Pada zaman tempo dulu beberapa orang penuntut ilmu 

agama itu tinggal disatu tempat apakah itu dirumah kiayi atau dipondok yang 

khusus dibuat untuk tempat tinggal para santri. Sedangkan pesantren adalah 

lembaga pendidikan islam yang umumnya dengan cara klasikal, pengajarnya 

seseorang yang menguasai ilmu dengan tulisan (aksara) arab dalam bahasa 

melayukuno atau dalam bahasa arab.
20

 

Lembaga Research islam (Pesantren Luhur) mendefinisikan pesantren 

adalah suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam menerima pelajaran-

pelajaran agama islam sekaligus tempat berkumpul dan tempat tinggalnya.
21

 

Dalam penelitian ini, pesantren didefinisikan sebagai suatu tempat 

pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama islam dan 

didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen. 

Variasi pesantren tersebut perlu diadakan pembedasn secara kategorial. 

Kategorial pesantren bisa diteropong dari berbagai perspektif; dari segi rangkaian 

kurikulum, tingkat kemajuan, dan kemoderenan, serta dari sudut pendidikannya. 

Dari segi kurikulumnya, pesantren digongkan menjadi pesantren modern, 

pesantren tahassus (ilmu alat, ilmu fiqh/ushul fiqh, ilmu tafsir/hadist, ilmu 
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tassawuf/thariqat dan qira’atil qur’an) dan pesantren campuran. Sedangkan 

dipandang darisegi perspektik ketebukaan terhadap perubahan yang terjadi, 

pesantren dibagi menjadi dua katgori yaitu pesantren salafi dan kalafi. Pesantren 

salafi tetap mengajar pengajaran kitab-kitab ilam klasik sebagai inti 

pendidikannya. Penerapan sistem madrasah untuk memudahkan sistem sorogan 

yang dipakai dalam lemabaga-lemabaga pengajian bentuk lama, tapa 

mengenalkan pengajaran umum. Tetapi ada juga pesantren salafi yang 

menambahkan pembelajaran untuk menghafal al-Qur’an bagi santri yang ingin 

menjadi seorang tahfiz. 

 Sedangkan pesantren khalafi telah memasukan pelajaran-pelajaran umum 

dalam madrasah yang dikembangkan. Dan dari segi pendidikan, pesantren dalam 

pandangan ini dapat dikelompokan menjadi tiga macam: kelompok pertama, 

memiliki santri yang belajar dan tinggal besama kiayi, kurikulim tergantung kiayi 

dan pengajarannya secara individual. Kelompok kedua, memiliki madrasah, 

kurikulum tertentu, pengajaran bersifat aplikasi, kiayi memberikan pelajaran 

secara umum dalam waktu tertentu, santri betrempat tinggal diasrama untuk 

mempelajari oengetahuan agama dan umum. Dan kelompok ketiga, hanya berupa 

asrama, santri belajar disekolah, madrasah, bahkan perguruan tinggi atau agama 

diluar, kiayi sebagai pengawas dan pembina mental.
22
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C. Kiayi dan Santri 

1. Pengertian kiayi 

 

Pengertian kiai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebutan 

bagi alim ulama (cerdik pandai dalam bidang agama islam).
23

  Sedangkan 

dalam sebuah pesantren kiayi adalah pembimbing, pengajar, atau pimpinan 

sebuah pesantren. Dan dalam penelitian ini kiayi diartikan sebagai pendiri 

pondok pesantren sekaligus membimbing langsung kepada santi-santri 

penghafal Al-Qur’an. 

Menurut asal usulnya, perkataan kiayi dalam baha jawa dipakai untuk 

tida jenis gelar yang sling berbeda. Pertama, sebagai gelar kehormatan bagi 

barang-barang yang dianggap sakti dan kramat, misalnya kiayi Garuda 

Kencana dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada dikraton Yogyakarta. 

Kedua, sebagai gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya. Dan 

yang ketiga, sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang 

yang ahli agama islam yang memiliki atau memimpin pesantren. Dan kiayi 

dalam pembahasan ini mengacu kepada pengertian yang ketiga. Tetapi 

dalam perkembangannya, gelar kiayi tidaklagi menjadi monopoli bagi para 

pemimpin atau pengasuh pesantren. 

 Gelar kiayi dewasa ini dianugrahkan sebagai bentuk penghormatan 

kepada seorang ulama yang mumpuni dalam bidang ilmu-ilmu keagaman, 

walaupun yang bersangkutan tidak memiliki pesantren. Bahkan dalam 
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banyak hal, gelar kiayi ini juga seting dipakai oleh para dai’ atau mubaligh 

yang biasa memberikan ceramah agama(islam).
24

 

2. Pengertian santri 

Santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang 

mendalami agama islam, orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh, 

orang yang shaleh.
25

 Santri adalah siswa atau murid yang belajar 

dipesantren. Seorang ulama bisa disebut sebagai kiayi kalau memiliki 

pesantren dan santri ynag tinggal dalam pesantren tersebut untuk 

mempelajari ilmu-ilmu agama islam melalui kitab-kitab kuning. Oleh karena 

itu eksistensi kiayi biasanya juga berkaitan dengan adanya santri 

dipesantrennya. 

Pada umumnya, santri terbagi menjadi dua katagori. Pertama, santri 

mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap 

dipesantren. Santri mukin yang paling lama tinggal (santri senior) 

dipesantren tersebut biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang 

memegang tanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari.  

Kedua, santri kalong, yaitu para siswa yang berasal dari desa-desa disekitar 

pesantren. Mereka bolak balik (ngelajo) dari rumahnya sendiri. para santri 
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kalong berangkat epesantren ketika ada tugas belajar dan aktifitas belajar 

lainnya.
26

 

Denga demikian, dapat dipahami bahwa santri adalah  murid yang 

belajar dipesantren yang mendalami ilmu agama islam dan didampingi oleh 

kiayi agar bisa mensyiarkan ajaran islam. 

3. Komunikasi Kyai dan Santri 

Kyai dan santri merupakan unsur yang paling penting dalam proses 

belajar mengajar disuatu lembaga pendidikan yaitu pondok pesantren. 

hubungan kyai sebagai pengajar dan santri sebagai peserta didik sangat erat 

kaitannya. Dimana kyai sebagai komunikator dapat merubah prilaku dan 

sikap santrinya, agar pesan yang disampaikan berhasil dengan baik dan 

berjalan dengan efektif. Kyai harus menjadi suru tauladan dan kepercayaan 

bagi santrinya sehingga santri akan tetap menghormati dan menghargai kyai 

dan hubungan yang serasi ini tetap terpelihara dengan baik. 

Tujuan kyai dan santri untuk tetap menjalin komunikasi yang baik 

dalah untuk menciptakan adanya hubungan timbal balik antara kyai dan 

santri sehingga menimbulkan susasana keakraban dan kebutuhan untuk terus 

saling berdekatan secara terus menerus.
27

 Dalam hal ini santri akan 

menganggap kyai seolah-olah menjadi orang tuanya sendiri, dan kyai juga 

harus memperlakukan santri seperti anakanya sendiri. dengan begitu 
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hubungan timbal balik yng menjadi tujuan berkomunikasi akan berjalan 

dengan efektif. 

Mastuhu menemukan dua pola komunikasi antara kyai dengan santri 

sebagaimana gaya kepemimpinan sang kyai, dua pola komunikasi ini juga 

terdapat pada semua pesantren yang dijadikan objek penelitiannya. Dua pola 

komunaksi itu adalah: 

Pertama, pola komunikasi itoriter-paternalistik. Yakni komunikasi 

antara pimpinan dan bawahan atau, meminjam istilah James C. Scott, 

patron-client relationship, dan tentunya kyai yamh menjadi pimpinannya. 

Sebagai bawahan, sudah barang tentu peran partisifasif santri dan 

masyarakat pada umumnya sangat kevil untuk mengatakan tidak ada, dan hal 

ini tidak bisa dipisahkan dari kadar kekarismatikan sang kyai. 

Kedua, komunikasi laissez faire, yaitu komunikasi kyai dengan santri 

yang tidak didasarkan pada tatanan organisasi yang jelas. Semuanya 

didasarkan pada konsep ikhlas, barakah, dan ibadah sehingga pembagian 

kerja anatra unit tidak dipisahkan ecara tajam. Seiring dengan itu, selama 

memperoleh restu sang kyai sebuah pekerjaan bisa dilaksanakan.
28
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D. Metode Hafalan Al-Qur’an 

Hafalan adalah sesuatu yang dipelajari telah masuk dalam ingatan berusaha 

meresapkannya dalam pikiran agar selalu ingat.
29

 Secara teori dapat dibedakan 

menjadi tiga aspek dalam fungsinya ingatan, yaitu sebagai berikut: 

1. Mencamkan, yaitu menerima kesan-kesan 

2. Menyimpan kesan-kesan 

3. Mereproduksi kesan-kesan
30

 

Dalam hafalan santri belajar lebih banyak bilamana setiap langkah 

diberikan penguatan (reinforcement), hal ini timbul karena kesadaran adanya 

kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap 

bentuk-bentuk materi pelajaran yang diberikan.
31

  

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang bernilai mukzijat yang diturunkan 

kepada penutup para nabi dan rosul, dengan perantara malaikat Jibril, 

diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, dan membacanya terhitung ibadah 

dan tidak akan ditolak kebenarannya.
32

 

 Hafalan al-Qur’an adalah proses mempelajari Al-Qur’an dengan cara 

menghafal ayat-ayat Al-Qur’an, belajar menghafal al-qur’an berrti belajar 

membacanya sampai lancar dan baik menurut kaidah kaidah yang berlaku dalam 

qira’at dan kemudian diingatnya sampai benar-benar lancar dan sempurna dalam 
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memningatnya (hafalan). Menghafal al-Quran merupakan suatu sikap dan 

aktivitas yang mulia, dengan menggabungkan al-Quran dalam bentuk menjaga 

serta melestarikan semua keaslian al-Quran baik dari tulisan maupun pada 

bacaan dan pengucapan atau teknik melafalkannya. 

Ada beberapa metode yang mungkin bisa dikembangkan dalam rangka 

mencari alternatif terbaik untuk menghafal Al-Qur’an. Metode-metode itu antara 

lainnya adalah: 

a. Metode audio atau talaqqi  

tehnik menyanyi untuk menghafal cepat sudah sangat luas digunakan 

sampai sekarag. Dibebeapa pesantren telah dikmbngkan menghafal al-qur’an 

dengan mendengarkan bacaan para qari’ melalui kaset, mp3, dll. Cara-cara 

tersebut sangat membntu meningkatkan daya ingat.  

Menurut KH. Ahsin Sakho, metode ini sangat efktif bagi para 

penghafal yang memiliki daya ingat ekstra, terutama bagi anak-anak 

dibawah umur yang belum mengenal baca tulis al-qur’an. Pengaruh media 

sangat membantu anak-anak dalam meghafal al-qur’an, engan seringnya 

bacaa al-qur’an diperdengarkan, anak akan dapat dengan mudah menghafal 

dan melatih lisan sehingga lisan terbiasa dan lentur dalam mengucapkan 

huruf-huruf al-qur’an. 

Metode ini adalah metode pertama yang dilakukan Rosulallah dalam 

mengajarkan al-qur’an kepada sahabat. Rosul menerima al-quran dari jibril 

as, sebagai mana jibril menerima ayat-ayat alqur’an pertama kali dari Allah 
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SWT. Dalam menyampaikan al-quran rosulallah selalu membacakan kepada 

sahabat ayat-ayat yang akan mereka hafal. Jelasnya metode audio ini guru 

membacakan al-qur’an dengan hafalan atau melihat mushaf, kemudian 

murid mendengarkan bacaan tersebut, dimajlis tau diluar majlis dan bisa 

juga mendengar bacaan teman yang menghafal al-qur’an.
33

 

b. Metode TTA (teka teki silang) 

Idealnya metode TTS (kitabah) digunakan bagi murid yang sudah 

menguasai bahasa arab. Karena mereka akan menulis al-qur’an tanpa 

melihat mushaf dan menghapuskannya jika sudah hafal. Disini seorang 

penghafal harus sudah belajar imla, khat arab, bahasa arab dan nahwu-

sharaf. Karena untuk menulis, anak-anak harus memiliki kecakapan menulis 

arab dan kaidah-kaidahnya. 

Namun menurut Syairazu Dimyati, metode ini dapat digunakan anak-

anak yang belum mampu belajar bahasa arab, caranya adalah mereka 

menulis al-Qur’an sambil melihat mushaf (mencontek), karena urgensinya 

adalah pembiasaan menulis al-Qur’an. Sehingga jika dibiasakan mereka 

akan mengenal huruf-huruf hujaiyah dan bahasa arab.
34

 

c. Metode one day one ayat 

Metode ini merupakan metode termudah yang pernah ada. Pesantren 

Darul Qur’an adalah pelopor dari metode ini. Metode ini dimaksudkan selain 
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cepat menghafal, santri juga mengetahui maksud dan ati surah-surah yang 

dihafal.  

Bobot menghafal satu hari satu ayat memang terlalu sedikit jika 

dibandingkan dengan kapasitas memori otak manusia. Namun dalam metode 

satu hari satu ayat bukan hanya ayatnya saja yang dihafal, namun lebih dari 

itu. Artunya, kandungannya, dan yang terpenting adalah mengamalkannya.
35

 

d. Metode 5 ayat 5 ayat 

Metode ini pertamakali diajarkan oleh jibril A.S kepada Nabi 

Muhammad saw dalam penurunan al-qur’an secara berangsur-angsur. 

Menurut syekh Wahbah Zuhaili, penurunan al-qur’an lima ayat lima ayat 

adalah yang paling banyak disampaikan. Penurunan ini adalah ilahiyah, 

dimana Allah ingin menguatkan hati Nabi dalam dakwah dan lebih mudah 

menghafalnya. Oleh karena itu, pengajaran al-Qur’an dengan cara lima ayat 

lima ayat popule dikalangan sahabat dan Tabi’in.
36

 

e. Metode Tariqah Jama’ 

Ialah cara menghafal yang dilakukan secara kolektif, yakni ayat-ayat 

yang dihafal dibaca secara bersama-sama dan dipimpin oleh seorang 

instruktur.
37

 Pertama instruktur akan membacakan satu ayat atau beberapa 

ayat dan santri menirukan secara bersama-sama. Kemudian instruktur 

membimbingnya dengan mengulang kembali ayat tersebut sampai santri 

                                                           
35

 Ibid,h. 96 
36

 Ibid, h. 108 
37

 Ahsin Wijaya Al-Hafidz,  Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, h.66  
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benar-benar hafal. Setelah semua santri hafal, barulah kemudian dilanjutkan 

kepada ayat selanjutnya dengan cara yang sama. 

f. Metode Thariqah Wahdah 

Yang dimaksud dengan metode ini adalah menghafal satu persatu ayat yang 

hendak dihafalnya  dengan bacaan yang diulang-ulang sampai benar-benar 

hafal, baru setelah itu dilanjutkan ke ayat selanjutnya, begitu seterusnya.
38

 

 Pada prinsipnya semua metode di atas baik sekali untuk dijadikan 

pedoman menghafal Al-Qur’an, baik salah satunya ataupun dipakai semua 

sebagai alternatif atau selingan dari mengerjakan suatu pekerjaan yang berkesan 

monoton. Sehingga dengan demikian akan menghilangkan kejenuhan dalam 

proses menghafal Al-Qur’an. 

 

E. Implikasi Menghafal Al-Qur’an Terhadap Syiar Islam 

Implikasi dalam bahasa indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa 

depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu
39

. Sedangkan syiar 

islam merupakan tindakan atau upaya untuk menyampaikan dan 

memperkenalkan bebagai hal dalam islam. Syiar bisa lewat tauladan, tauziah, 

dakwah, kesenian atau semacam gabungannya. Syiar beasal dari kata syu’ur ya 

artinya rasa. Menurut kamus besar bahasa indonesia adalah terdiri dari 2 kata syi 

                                                           
38

 Ibid. Hal.63 
39

 Departemen pendidikan nasional, OpCit, h. 427 
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dan ar. Ar berarti kemuliaan atau kebesaran
40

. Syiar juga bisa diartikan 

menyampaikan kabar berita kepada orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. 

41
 

Lebih jelasnya Dalam kehidupan manusia terdapat banyak peninggalan 

bersejarah yang monumental dan mengandung nilai yang tinggi. Peninggalan 

semacam ini, biasanya dijaga dan dipelihara sebagai 'peringatan' agar manusia 

dapat mengambil pelajaran. 

              

 

''Dan tetaplah memberi peringatan, karenasesungguhnya peringatan itu 

bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.'' (QS al-Dzariyat : 55). 

 

Dalam Alquran, hal-hal yang monumental semacam itu dinamai 'syiar' 

yang secara harfiah berarti tanda atau rambu-rambu yang dipasang untuk 

mengenali sesuatu. Kata syiar berasal dari kata syu`ur, yang bermakna rasa, 

karena syiar dibangun agar setiap orang yang melihatnya merasakan keagungan 

Allah SWT. Syiar selanjutnya dipahami sebagai tanda ibadah haji. 

Menurut al-Razi, syiar tak hanya menunjuk pada amalan ibadah haji 

semata, tetapi semua ibadah, bahkan semua aktivitas yang menjadi simbol 

kepatuhan seseorang kepada Allah. Syiar diagungkan sebagai manifestasi rasa 

takwa. Firman-Nya:  

                                                           
40

 Op.Cit, h.1115 
41

Syiar Agama Islam, “Arti Islam Dalam Islam.” tersedia dari 

http://www.duniasyiarislam.blogspot.com.  Pada tanggal 18 Januari 2014 pukul 07:24 
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''Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar 

Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.'' (QS al-Hajj: 32) 

 

Kegiatan mengagungkan syiar Allah pada ayat ini dipahami oleh para 

ulama dalam beberapa makna. Pertama, ihtifal. Bahwa aktivitas keagamaan yang 

bernilai syiar, perlu dilakukan secara terbuka, meriah, dan penuh antusiasme, 

tetapi tetap khidmat dan penuh makna. 

Kedua, iltizam. Bahwa mengagungkan syiar itu merupakan kewajiban 

agama yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim sebagai bagian dari 

proses tadzkir, yaitu usaha untuk mengingatkan manusia pada keagungan Allah. 

Ketiga, itmam. Bahwa syiar harus dilakukan sebaik dan sesempurna 

mungkin. Sekadar contoh, dalam konteks syiar haji, Rasulullah memberikan 100 

ekor unta sebagai kurban. 

Seperti telah dikemukakan bahwa syiar bertalian dengan takwa. Ahli tafsir 

Zamahsyari, juga Ibn `Asyur, memahami takwa sebagai mabda', atau pangkal 

tolak kegiatan syiar. Bagi Al-Alusi, selain sebagai  mabda', juga sebagai ta`lil, 

yakni alasan perlunya syiar. 



47 
 

Ini berarti, syiar Islam tak boleh dilihat dari sisi simboliknya semata, tetapi 

pada makna profetiknya yang inspiratif dan transformatif. Dalam arti, lahir dari 

semangat takwa untuk menggerakkan manusia mencapai derajat takwa.
42

 

Dan dalam pembelajaran hafalan Al-Qur’an ini juga bisa masuk kedalam 

syiar islam, dimana mempelajari dan menghafal Al-Qur’an merupakan perbuatan 

yang sangat baik dan mulia. Banayk sekali hadis-hadis Rosulallah saw. Yang 

mengungkapkan keagungan orang yang belajar membaca dan menghafal Al-

Qur’an. Orang-orang yang mempelajari, membaca atau menghafal merupakan 

orang-orang pilihan yang memamng dipilih oleh Allah untuk menerima warisan 

kitab suci Al-Qur’an. Allah berfirman dalam Q.S Fathir:32 

                          

                            

Artinya “kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami 

pilih diantara hamba-hamba kami, lalu diantara mereka ada yang menganiayay 

diri mereka sendiri, dan diantara mereka ada yang pertengahan dan diantara 

mereka ada (pula) yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah SWT 

yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.”
43

 

 

Selain yang disebutkan diatas masih banyak lagi keutamaan bagi orang 

yang belajar membaca atupun menghafal Al-Qur’an yang dijelaskan dalam 

firman Allah ataupun dari hadis-hadis Rosulallah itu sendiri. dan syiar islam 

dalam menghafal Al-Qur’an bisa dirasakan Ketika seorang membacakan 

                                                           
42

A ilyas Ismail, “Syiar Islam”, diakses dari http://www. 

m.republika.co.id>khazanah>khazanah. Pada tanggal 20 januari 2010 pukul 21:25 
43

Ahsin Wijaya Al-Hafidz, Opcit. h.26 
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lantunan ayat suci Al-Qur’an dengan bacaan yang indah dan tartil maka orang 

orang yang mendengarkannya terutama orang muslim dia akan merasakan 

keagungan dari pada Al-Qur’an tersebut. Dalam hati  ereka akan tersentuh 

dengan hanya mendengarkan lantunan dari ayat-ayat suci Al-Qur’an yang 

dibacakan. Dan dari sinilah mereka telah merasakan syiar dari pembelajaran 

menghafal Al-Qur’an itu sendiri. 

Dan ketika santri yang belajar menghafal Al-Qur’an telah 

menyempurnakan bacaan serta hafalannya maka mereka bisa menjadi seorang 

tahfizh yang bisa membantu masyarakat untuk lebih meningkatkan keimanannya 

kepada Allah dengan cara berdakwah yang sesuai dengan Al-Qur’an dan hadist. 

Syiar juga sangat berkaitan dengan dakwah, seperti yang telah dijelaskan 

diatas mengenai pengertian syiar yang bermakna rasa, karena syiar dibangun agar 

setiap orang yang melihatnya merasakan keagungan Allah SWT. Sementara 

dakwah berasal dari kata da’a, yad’u, da’watan. Kata dakwah itu sebagai ism 

masdar dari kata da’a yang dalam Ensiklopedia Islam dan beberapa kamus 

diartikan sebagai ajakan, seruan, dan ajakan kepada Islam.
44

 

Muhammad Arin mengartikan kata akwah sebagai suatu kegiatan ajakan 

baik dalm bentuk lisan, tuliasan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan 

secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi umat baik individu 

maupun kelompok basar timbul kesadaran, pengertian, sikap penghayatan dan 

                                                           
44

Wahyu ilahi, Komunikasi Dakwah, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2010) 

h.21  
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pengamalan terhadap ajarann agama tanpa ada unsur paksaan. Kemudian 

dijelaskan bahwa esensi dakwah terletak pada ajakan, dorongan (motivasi), serta 

bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama (islam) dengan 

penuh kesadaran demi keuntungan pribadi umat, bukan untuk kepentingan juru 

dakwah.
45

 

Dengan demikian, antara syi’ar dan dakwah itu selalu berhubungan, baik 

dari sisi makna maupun sisi amalan ibadah oleh seseorang muslim. Dari syi’ar-

syi’ar yang telah ada umat Islam dapat meningkatkan iman dan takwa kepada 

Allah, dan dari syi’ar itu pula memperindah gerakan dakwah.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 H.M, Arifin, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Study, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993) 

h.6 
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BAB III 

DESKRIPSI PONDOK  PESANTREN LAM ALIF MADARIZUL ULUM 

 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Lam Alif Madarizul Ulum 

1. Letak Geografis 

Pondok pesantren Lam Alif Madarizul ulum terletak di jalan H. 

Rafiudin RT/RW 002/003 Kp. Kampung Baru Desa Kertasana Kec. 

Kedondong Kab. Pesawaran. 

Pondok pesantren Lam Alif Madarizul Ulum memiliki okasi yang 

mudah di jangkau dan mudah ditemukan serta sangat strategis. Jauh dari 

keramaian suara kendaraan umum sehingga tidak bising dan memnunjang 

kegiatan belajar dipondok pesantren Lam Alif Madarizul Ulum ini. 

2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren 

Islam sebagai agama yang rahmatan lil’alamin, membawa ajaran yang 

terbaik bagi umatnya. Pesan kebaikan agama islam disampaikan melalui 

syiar islam. Salah satu upaya syiar agama islam dilakukan dengan 

berdakwah. 

Berdakwah mensyiarkan agama islam adalah sesuatu yang amat 

diperlukan untuk disebar kepada masyarakkat karena pesan-pesan dakwah 

yang berisikan peringatan dan ajakan pada ajaran agama yang baik yang 

membawa, mengingatkan pada fitrah hidup, ketuhanan, dan peningkatan 

keimanan serta ketakwaan. Dalam berdakwah perlu adanya pengembangan 

ajaran islam, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian pesan dengan 
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hakikat agama islam yang sesungguhnya.kerena itulah perlu wadah atau 

sebuah yayasan dakwah yang dibangun untuk membimbing kader-kader 

yang akan mensyiarkan agama dikalangan masyarakat. 

Pondok pesantren merupakan salah satu wadah terbaik untuk 

mengembangkan syiar dakwah. dikalangan masyarakat pondok pesantren 

dipandang sebagai tempat untuk pengajaran agama islam yang bisa dijadikan 

contoh terbaik mengenai keagamaan dan mampu menciptakan generasi 

islami sebagai benteng dalam syiar dakwah islam. 

Pondok pesantren lam alif Madarizul ulum didirikan Pada tahun 2012. 

Dulunya. pondok pesantren ini hanyalah sebuah pengajian biasa yang 

dilaksanakan di rumah, dan pada saat itu hanya memiliki beberapa murid 

itupun anak-anak dari tetangga sekitaran rumah yang datang  meminta 

diajarkan mengaji kepada kyai Zahrudin yang akrab dengan sapaan Aka dan 

istrinya teh Fatus. Dan untuk menarik minat masyarakat agar mau mengaji 

dirumahnya, Aka dan Istrinya menggembleng anak muridnya untuk dapat 

menghafal juz’ama dan mengadakan hataman dengan mengundang wali 

murid serta tokoh masyarakat lainnya untuk menghadiri acara hataman 

tersebut pada tahun 2013. 

 Setelah acara hataman, banyak wali murid yang tertarik untuk 

metitipkan anak-anak mereka mengaji di sana. Dan pada tahun 2013 itu pula 

dibangunlah sebuah podok dengan 2 lantai didepan rumah Aka. Dibantu oleh 
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para wali murid yang ikut menyumbang dan bergotong royong membangun 

pondok tersebut. 

Peresmian pondok dilaksanakan pada tahun 2014 dan di beri nama 

pondok pesantren Lam Alif Madarizul Ulum. Nama tersebut diambil dari 

nama sebuah pesantren dimana Aka penah menimba ilmunya disana. Dan 

tentunya atas izin dari kiayi yang mengajarnya, beliau telah memberikan 

restunya untuk memakai nama tersebut. Setelah peresmian pondok, banyak 

santri yang berdatangan dari berbagai desa yang ada dikedondong dan 

sekitarnya untuk ikut menimba lmu di pondok pesantren ini. Melihat 

banyaknya minat santri yang berdatang dari berbagai desa inilah Aka 

mendirikan sebuah kobong atau kamar bagi santri yang putra tepat 

dibelakang rumah Aka. Dan bagi santri perempuan ditempatkan dilantai atas 

bangunan depan yang dijadikan tempat mengaji untuk sementara waktu. 

Pada tahun 2016 Aka membangunkan sebuah rumah yang diruntukan untuk 

tempat tinggalnya dan santri putri.   

Pondok pesantren ini merupaka pondok pesantren yang berbasis salafi 

dimana aturan dan ketentuan dibuat sendiri dan tidk teikat ikatan dinas 

dengan apapun. Sistem pembelajaran yang ada dipondok pesantren ini selain 

belajar membaca dan menulis Al-Qur’an disini juga mempelajari kitab 
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kuning klasik dan mengadakan belajar menghafal Al-Qur’an bagi santri yang 

ingin menjadi seorang tahfiz Qur’an.
1
 

3. Visi dan Misi  

a. Visi 

Mencetak insan yang kamil berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist, 

mencetak generasi bangsa yang berwawasan al-Qur’an dan berakhlakul 

Karimah. 

b. Misi 

1) Menanamkan dan meningkatkan kedisiplinan santri untuk 

melaksanakan ajaran keislaman dikehidupan sehari-hari. 

2) Menanamkan jiwa keikhlasan, kesederhanaan, tawadlu dan mandiri 

dalam kehidupan sehari-hari 

3) Membentuk santri yang berprestasi dalam ilmu keislaman dan 

bermanfaat bagi masyarakat. 

4) Mampu mengembangkan ajaran keislaman dan menerapkan ilmu 

yang telah didapat untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. 

5) Sukses didunia dan di akhirat 

Dengan visi dan misi ini, pesantren diharapkan bisa lebih baik membina 

santri agar menjadi santri yang berbudi tinggi dan bergun bagi 

masyarakat dan negara. 

                                                           
1
 Kyai  Zahrudin, Pendiri sekaligus Pembimbing Pon-Pes Lam Alif Madarizul Ulum, 

Wawancara 21 Mei 2018 
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4. Struktur Organisasi Pesantren 

Struktur kepengurusan pondok pesantren Lam Alif Madarizul Ulum ini 

sangat sederhana, tidak banyak yang terlibat dalam kepengurusan di pondok 

pesantren ini, karna hampir semuanya di tangani langsung oleh kyai 

Zahrudin selaku pendiri sekaligus pengasuh Pondok pesantren Lam Alif 

Madarizul Ulum. Dan ada beberapa santri yang mereka percaya untuk 

menjadi sekertaris sekaligus bendahara dan beberapa kepengurusan di 

pondok pesantren ini. 

Adapun struktur kepengurusan Pondok Pesantren Lam Alif Madarizul 

Ulum adalah: 

Pendiri dan Pembimbing Pon-Pes             : Kyai Zahrudin 

Wakil/pengsuh Pon-Pes    : Ustdzah Fatus Utami 

Sekertris/Bendahara     : Marlina Anggraini 

Sek.bid Humas     : Siti Khoiroh 

Sek.bid Pendidikan    : Dede Muslimah 

Adapun yang membantu dalam rutinitas pesantren adalah santri yang 

menghafal Al-Qur’an yang ditunjuk untuk membantu mengajarkan Baca 

Tulis Al-Qur’an (BTQ) pada santri anak-anak. Dan selebihnya kegiatan 

pesantren dipegang oleh Aka dan Teteh Fatus.
2
 

 

                                                           
2
 Ustadzah Fatus Ilmi, Wakil/Pengasuh Pon-Pes. Wawancara 21 Mei 2018 
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5. Sarana dan Fasilitas Pesantren 

Sarana dan fasilitas pesantren digunakan untuk memudahkan santri 

dalam mengikuti kegiatan belajar yang ada dipesantren.  

Adapun sarana dan fasilitas pesantren Lam Alif Madarizul Ulum adalah: 

a. 1 gedung Aula dengan 2 lantai (lantai 1 untuk belajar membaca dan 

menghafal Al-Qur’an. Lantai 2 untuk para santri belajar kitab kuning. 

b. 4 kobong (kamar) santri putra 

c. 1 gedung ponpes dengan 2 lantai. (lantai 1 terdapat 2 kamar, lantai 2 aula 

santri putri) 

d. 3 kamar mandi 

e. Air bersih 

Dan tidak ada musola atau masjid yang di bangun karena tepat di 

sebelah pesantren ada masjid Muhajirin yang merupakan masjid utama 

didusun kampung Baru jadi kegiatan shalat berjamaah dilakukan langsung 

dimasjid desa. Dan untuk santri putri shalat berjamaah dilakukan diaula 

pesantren. 

6. Program Kerja pesantren 

Untuk mendukung pendidikan yang ada di pesantren Lam Alif 

Madarizul Ulum agar lebih berkembang dan tidak keluar dari tujuan awal 

pondok pesantren Lam Alif Madaarizul Ulum ini yakni mencetak insan yang 

kamil berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. 
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Adapun beberapa program pendidikan yang hendak dicapai oleh 

pesantren. Program-program tersebut dibagi menjadi tiga macam, yakni 

program jangka pendek, program jangka panjang, dan program harian. 

a. Program jangka pendek 

Adapun program jangka pendek yang hendak dicapai yaitu tetap 

meneruskan pendidikan keagamaan dengan menggunakan sistem salafi, 

yakni tetap enggunakan kitab kuning klasik sebagai media belajar. 

Mengadakan khataman dan ihtifalan Al-Quran yang akan dilaksanakn 

setiap tahunnya di pondok pesantren Lam Alif Madarizul Ulum. Dan 

menrik minat para santri agar lebih banyak yang ingin  menghafal Al-

Qur’an. 

b. Program jangka panjang 

1) Program jangka panjang yaitu menciptakan generasi sahabat Al-

Qur’an (hafid dan hafidzoh). 

2) Yayasan mampu mandiri, baik dari segi pembiayaan dan sistem. 

3) Membuka cabang dan lokasi di luar wilayah domisili. 

4) Terbangun jaringan kerja(net working) yang semakin baik dengan 

lembaga lain. 
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5) Mengembangkan bidang usaha ekonomi yang ada dengaan sektor 

pertanian, perkebunan, dan peternakan yang mampu membiayai dan 

memberikan keuntungan ekonomi bagi yayasan. 

6) Membentuk jaringan alumni Lam Alif Madarizul yang militan. 

c. Program harian 

Adapun program harian yang ada di pondo pesantren Lam Alif 

Madarizul ulum yaitu 

1) Kajian Kitab Kuning 

Kitab kuning adalah dalam pendidikan agama islam, 

merujuk kepada kitab-kitab tradisional yang berisi pelajaran-

pelajaran agama islam (diraasah al-islamiyyah) yang diajarkan 

pada Pondok-pondok Pesantren, mulai dari fiqh, aqidah, 

akhlaq/tasawuf, tata bahasa arab, hingga pada ilmu sosial dan 

kemasyarakatan . Dikenal juga dengan kitab gundul karena 

memang tidak memiliki harakat (fathah, kasrah, dhammah, 

sukun), tidak seperti kitab Al-Qur'an. Oleh sebab itu, untuk bisa 

membaca kitab kuning berikut arti harfiah kalimat per kalimat 

agar bisa dipahami secara menyeluruh, dibutuhkan waktu belajar 

yang relatif lama. 

 Adapun kitab yang dipelajari disana yaitu kitab Taklim 

Muta’lim, kitab Tijan Darori, kitab Sarrah Sittin, Kitab Fathul 

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab
https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren_Salaf
https://id.wikipedia.org/wiki/Fiqh
https://id.wikipedia.org/wiki/Aqidah
https://id.wikipedia.org/wiki/Akhlaq
https://id.wikipedia.org/wiki/Tasawuf
https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_bahasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
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Qarib, kitab Dakoikul Akbar, kitab Mukhtashor Jidan, kitab 

Qwaidul Ihram.
3
  

2) Program Muhadarah 

Muhadharah adalah kegiatan latihan bagi santri untuk 

berpidato didepan teman temannya. Ini bertujuan untuk melatih 

mental para santri agar lebih berani dan siap ketika mereka harus 

terjun kepada masyarakat. Kegiatan muhadarah merupakan 

kegiatan rutin di pondok pesantren lam alif madarizul ulum. Setiap 

malam minggu setiap santri secara bergantian akan mendapat 

tugas untuk berpidato satu persatu. Dan kegiatan muhadarah ini 

dilakukan dengan menggunakan tiga bahasa yaitu bahasa 

indonesia, arab dan inggris.
4
  

Program kegiatan muhadharah sebagai pelatihan gerakan 

dakwah dalam menyebarkan ajaran agama islam yang dikemas 

secara menarik agar santri selalu termotivasi dan tidak merasa 

bosan untuk selalu mengikuti kegiatan ini. Dalam program 

muhadharah ini selain latihan dai atau daiyah, dalam kegiatan ini 

juga dilatih menjadi MC (Masret Of Ceremony), Qori’ Al-Qur’an, 

sambutan dan Doa”. 

Menurut Iin Sumarni, 

                                                           
3
 Kyai  Zahrudin, Pendiri sekaligus Pembimbing Pon-Pes Lam Alif Madarizul Ulum, 

Wawancara 21 Mei 2018 
4
 Siti Khoiroh, Sek.bid Humas Pon-Pes. Wawancara 28 Mei 2018 
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“kegiatan muhadharah sangat menarik dan banyak hal positif 

yang didapat. Selain melatih mental dan kemampuan yang ada 

didalam diri masing-masig santri. Juga selalu mendapatkan 

pengetahuan agama dari ceramah-ceramah yang dibawakan 

santri yang bertugas.” 
5
 

 

3) Program BTQ (Baca Tulis Al-Qur’an) 

Program btq bertujuan intuk meningkatan kemampuan para 

santri terutama santri yang awan terhadap bacaan dan kurang 

mampu menuliskan ayat ayat Al-Qur’an agar lebih lancar dan 

lebih bisa menuliskan ayat al-Qur’an dengan benar. Program ini 

diperuntukan untuk santri yang berusia dini yaitu sekitar umur 4-9 

tahun. Mereka adalah santri yang berasal dari penduduk setempat 

dan tidak mukin di pesantren. mereka hanya ikut mngaji dan 

mengikuti seluruh kegiatan yang ada dipesantren hanya saja 

mereka tidak tinggal dipesantren (Santri Kalong). Kegiatan Btq ini 

dilaksanakan setiap hari ba’da Magrib.  

Program ini dikemas menjadi unik. Sanri selain diajarkan 

membaca ataupun menulis Al-Qur’an dengan baik dan bagus. 

diakhir pengajian mereka akan diberi kan berupa pertanyaan 

seputar doa pendek ataupun seputar tajwid. 

 

Seperti yang dikatakan oleh Nadira Azzahra Taorra: 

                                                           
5
 Iin Sumarni. Santri Pon-Pes Lam Alif Madarizul Ulum,Wawancara 28 Mei 2018 
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“Pengajian yang dikemas seperti tengah bermain game 

tebak-tebakan sangat menarik agar santri yang lain tidak merasa 

jenuh ataupun mengantuk karena pengajian yang monoton. 

Dengan diadakannya game tebak-tebakan disini kita bisa belajar 

sambil bermain sehingga santri disini bisa bersemangat untuk 

terus mengaji”
6
 

Dipondok pesantren lam alif madarizul ulum ini kebanyak 

dari mereka adalah usia dini dan remaja tidak heran mereka sangat 

menyukai hal-hal yang menyenangkan agar mereka tidak merasa 

bosan untuk terus mengaji. 

4) Program tahfidzul Qur’an 

Yaitu program menghafal Al-Qur’an bagi santri yang ingin 

belajar menghafal Al-Qur’an. Santri akan dibimbing olek kyai 

hingga mereka mampu menyempurnakan hafalannya.  

Program tahfidz Qur’an ini merupakan program baru, karna 

pada sebelumnya Pon-Pes Lam Alif Madarizul Ulum ini hanya 

berfokus pada pembelajaran membaca dan menulis Al-Qur’an  

dan pembelajaran kitab kuning saja. Tetapi setelah melihat 

kemampuan dan kompetensi yang dimiliki santrinya kyai mulai 

membuka program hafalan Al-Qur’an untuk santri-santri yang 

ingin menjadi seorang tahfidz Al-Qur’an.. Tetapi tidak semua 

santri yang ada di  di Pon-Pes Lam Alif Madarizul Ulum ini siap 

untuk menghafal Al-Qur’an.  Dan dari kyai pun tidak memaksa 

untuk sanrinya ikut menghafal Al-Qur’an karena meurutnya untuk 

                                                           
6
 Nadira Azzahra Taorra, Santri Pon-Pes Lam Alif Madarizul Ulum, Wawancara 28 Mei 2018 
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menghafal Al-Qur’an bukan hanya niat dan usaha saja untuk 

menghafal tetapi juga santrinya harus istiqomah untuk tetap 

menghafal sehingga hafalannya sempurna.
7
 

Dalam pelaksanaanya Santri yang belajar menghafal Al-

Qur’an menjadi satu dengan santri-santri yang hnaya belajar 

membaca saja, sehingga ketika didalam pengajian sangat ramai 

dan ricuh. Dikarenakan banyak santri anak usia dini yang hanya 

belajar membaca Al-Qur’an yang bising bercanda dengan teman-

temannya. 

Penyetoran Hafalan bagi santri yang belajar menhghafal Al-

Qur’an dilaksanakan setiap hari minggu-jumat mulai ba’da Ashar 

sampai dengan selesai. Adapun pada hari sabtu santri yang 

menghafal Al-Qur’an diwajibkan bermurajaah hafalan masing-

masing dan dipandu oleh santri senior yang telah jauh hafalannya. 

Dan jika ada santri yang tidak lancar ataupun lupa dengan hafalan 

mereka, maka santri tersebut tidak diperkenankan menambah 

hafalannya sampai Ia ingat dan lancar dengan hafalan sebelumnya. 

 

 

Program lainnya :  

                                                           
7
  Ustadzah Fatus Ilmi, wakil/pengasuh Pon-Pes Lam Alif Madarizul Ulum. Wawancara  28 

Mei 2018 
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a) Jamiiyah Al-Barjanji 

b) Istigosah 

c) Seni baca Al-Qur’an 

d) Sorogan  

 

7. Interaksi kiayi dan santri  

Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih 

objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Interaksi antara 

kiayi dan santri di pondok pesantren lam alif madarizul ulum terjalin dengan 

baik. Santri  memiliki sikap patuh kepada kiayi. Kyai tidak hanya dikenal 

sebagai sosok yang mumpuni dalam ilmu pengetahuan agamanya serta 

memiliki akhlakul karimah, namun pada sisi yang lain kyai juga mempunyai 

pengaruh yang sangat luas di dalam masyarakat melalui kharisma yang 

mereka miliki. Tak pelak, kyai merupakan figur dambaan umat dan 

senantiasa mendapat tempat yang mulia dan tinggi dalam struktur 

masyarakat. 

Sebaliknya, sebagai seorang murid, santri merupakan elemen dalam 

tradisi pesantren yang kedudukannya dibawah dari kyai. Sebagai pengikut, 

santri harus senantiasa taat, tawadu dan hormat kepada gurunya. Santri 

dalam kehidupan sehari-harinya harus senantiasa mengikuti apa yang 

dititahkan oleh seorang kyai. Mengapa santri harus tunduk dan patuh pada 

https://id.wikipedia.org/wiki/Objek
https://id.wikipedia.org/wiki/Efek
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kyai, hal ini didasarkan atas asumsi bahwa kyai merupakan sumber ilmu 

pengetahuan di pesantren dan penjaga moral santri. 

Adapun pentingnya interaksi yang dilakuakn kyai dengan santrinya 

tidak lain agar timbulnya timbal balik dalam berkomunikasi. Pesan yang 

ingin disampaikan oleh komunikator (kyai) akan dengan mudah 

tersampaikan kepada komunikan (santri) apabila pada keduanya ada timbal 

balik dan memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif 

 

B. Proses Komunikasi Kiayi Dan Santri Dalam Hafalan Al-Qur’an 

Proses komunikasi merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasil 

atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan 

yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Jika proses ini berjalan dengan baik, 

maka hasilnya juga pasti sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator.  

Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan 

kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna 

antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan 

untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi 

pada umumnya).  

Untuk memahami proses komunikasi dapat dilihat dari unsur-unsur yang 

berkaitan dengan siapa pengirimnya (komunikator), apa yang dikatakan atau 

dikirimkan (pesan), saluran komunikasi apa yang digunakan (media), ditujukan 

untuk siapa (komunikan), dan apa akibat yang akan ditimbulkannya (efek). 

https://jagad.id/proses-komunikasi-adalah-dan-penjelasan-unsur-komunikasi-lengkap/
https://www.lusa.web.id/tag/proses/
https://www.lusa.web.id/category/komunikasi-dan-konseling/
https://www.lusa.web.id/tag/pesan/
https://www.lusa.web.id/tag/komunikan/
https://www.lusa.web.id/proses-komunikasi/
https://www.lusa.web.id/tag/komunikasi/
http://tipsserbaserbi.blogspot.com/2014/12/proses-komunikasi-dan-penjelasannya.html
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1. Komunikator  

Komunkator adalah seseorang yang memberikan informasi, 

mengajarkan cara menghafal Al-Qur’an dan yang membimbing santri untuk 

menyempurnakan hafalan Al-Qur’annya. Pada penelitian ini 

komunikatornya adalah Kyai Zahrudin selaku pendiri sekaligus pembimbing 

langsung dalam mengajari santri dalam hafalan al-Qur’an. 

2. Komunikan  

Yang menjadi komunikan dalam penelitian ini adalah semua santri 

yang menghafal Al-Qur’an. Dan berikut data santi yang menghafal Al-

Qur’an: 

Tabel 1 

Data Responden 

No  Nama  Asal Jumlah 

Hafalan 

1 Marlina Anggraini Desa Kertasana Kec. 

Kedondong-Pesawaran 

15 

2 Unainah  Talang Padang –Tanggamus 23 

3 Sofi Rizkina Desa Kertasana Kec. 

Kedondong-Pesawaran 

4 

4 Agnia Sayyidatina Desa Harapan Jaya Kec. Way 

Ratai-Pesawaran 

2 

5 Dewi Lestari Desa Gunung Sari Kec. Way 

Khilau Kab. Pesawaran 

2 

6 Nadira Azzahra Taorra Desa Sukamaju Kec. Punduh 

Pidada-Pesawaran 

2 

7 Rantik Safitri Desa Kadupandak Kec. 

Kedondong Kab. Pesawaran 

3 

8 Puput Savita Desa Kadupandak Kec. 

Kedondong Kab. Pesawaran 

5 

9 Chusna Nurlaili Desa Gayau Kec. Padang 4 
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Cermin Kab. Pesawaran 

10 Khotimah  Desa Kertasana Kec. 

Kedondong Kab. Pesawaran 

5 

11 Siti Maulida  Desa Kertasana Kec. 

Kedondong Kab. Pesawaran 

4 

 

3. Pesan  

Pesan keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan 

komunikasi dalam hafalan Al-Quran yang di sampaikan oleh kiayi dengan 

santrinya tidak lepas dari pesan-pesan mengenai aqidah, syariah, dan juga 

akhlak. Akan tetapi materi yang juga dirasa efektif yaitu sebagai berikut: 

a. Keutamaan Menghafal Al-Qur’an 

                       

                          

            

 “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al 

Qur’an) dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki 

yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 

merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka 

dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” (QS. Fathir: 29-30.) 

 

Kyai memberikan pesan mengenai keutamaan bagi para penghafal Al-

Qur’an agar santrinya lebih termotivasi dan semangat untuk terus 

menambah hafalan dan tidak bermalas-malasan ketika bermurajaah 

ataupun menghafal Al-Qur’an.  
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Seperti yang keterangan sebagai berikut: 

 

“Salah satu strategi agar santri tidak merasa jenuh dengan proses 

menghafal Al-Qur’an yang terkesan monoton yaitu dengan memberikan 

mereka motivasi dan semangat dengan memberikan pengtahuan 

mengenai keutamaan bagi para penghafal Al-Qur’an. dengan begitu 

mereka mempunyai tujuan dan akan terus istiqomah dalam menghafal 

Al-Qur’an dan mempunyai alasan untuk terus melestarikan al-Qur’an”
8
 

 

Diharapkan dengan kiayi memberikan pesan-pesan tersebut para 

santri menjadi lebih giat untuk menambah hafalan mereka sehingga 

mereka dapat menyempurnakan hafalan mereka. 

Seperti yang dikatakan kiayi : 

“Saya sangat berharap para santri yang menghafal Al-Qur’an tetap 

dalam tekadnya untuk tetap mengemban dan menghafal Al-Qur’an, dan 

bahkan mereka akan mengamalkannya untuk mensyiarkan agama kita.”
9
 

 

b. Kesabaran dan Istiqomah 

Dalam belajar menghafal Al-Qur’an tidak hanya sekedar membaca lalu 

menghafalnya. Lebih dari itu, dalam prosesnya sangatlah tidak mudah. 

Apalagi di zaman yang sekarang ini. Begitu banyak dan beragam cobaan 

dan godaan bagi santri-santri yang ingin menjadi seorang tahfizd 

Qur’an.  

Maka dalam hal ini diperlukan materi mengenai istiqomah dan 

kesabaran. Istiqomah berarti ia tetap bersama Al-Qur’an bagaimanapun 

keadaanya karena Istiqomah itu sendiri mempunyai pengertian terus 

menerus melakukan amal shalih dan komitmen dengannya serta tidak 

                                                           
8
 Kyai Zahrudin, Pendiri Sekaligus Pembimbing Pon-Pes. Wawancara 30 Mei 2018 

9
 Kyai Zahrudin, Pendiri Sekaligus Pembimbing Pon-Pes. Wawancara 30 Mei 2018 
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merusak satupun diantara amal-amal tersebut. Dan dalam proses 

menghafal Al-Qur’an juga diperlukan kesabaran, terlebih didalam ayat 

al-Qur’an ada bagian bangian ayat yang sulit dihafal. Maka santri harus 

tetap sabar dan telaten untuk menghafalnya hingga benar-benar lancar. 

Maka dalam hal ini, pesan mengenai kesabaran dan istiqomah bisa 

benar-benr dipahami oleh santri yang belajar menghafal Al-Qur’an dan 

diharapkan mengaplikasikannya dalam kesehariannya dalam prosesnya 

menjadi seorang tahfidz Qur’an sehingga mereka bisa mendapatkan 

keutamaan bagi penghafal Al-Qur’an seperti yang dijelaskan diatas. 

4. Media 

Adapun media yang dipakai yaitu Mushaf Al-Qur’an yang dipakai 

santri untuk menghafal dan mengulang hafalan mereka. Dan media 

penunjang  hafalan, santri sesekali diperdengarkan  bacaan para Qari Al-

Qur’an dengan menggunakan handphone yang sengaja dipasang ke salon 

pesantren agar santri dapat mendengarkannya, sekaligus mengingat ataupun 

mengulang hafalan nya.  

Kyai Zahrudin Mengatakan: 

“Ini salah satu upaya agar santri tidak merasa bosan untuk menghafal 

Al-Qur’an. bacaan-bacaan Qari’ ataupun Murothal yang diperdengarkan 

kepada santri-santri agar mereka lebih semangat dan termotivasi untuk 

menghafal dan lebih memperindah bacaan mereka. Santri tidak hanya 

mampu menghafal tetapi juga dalam melantunkan bacaan ayat-ayat suci Al-

Qur’an dapat lebih indah lagi.” 
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5. Tehnik 

Teknik komunikasi digunakan supaya komunikasi antar manusia 

terjalin secara efektif. Pengertian teknik adalah suatu cara yang digunakan 

untuk melakukan sesuatu hal. Sedangkan pengertian komunikasi adalah 

penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan melalui media 

tertentu. Maka pengertian teknik komunikasi adalah suatu cara yang 

digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan 

dengan media tertentu. Dengan adanya teknik ini diharapkan setiap orang 

dapat secara efektif melakukan komunikasi satu sama lain dan secara tepat 

menggunakannya.  

Kiayi Zahrudin Mengatakan : 

“Komunikasi yang saya lakukan dengan santri yang menghafal Al-

Qur’an dengan berkomunikasi langsung, mengajarkan, dan memberikan 

pemahaman tentang hafalan Al-Qur’an mereka. Dan dengan sedikit 

dorongan motivasi dan mengajak mereka agar tetap istiqomah dalam 

menghafal. Agar tidak ada keterpaksaan untuk mereka menghafal Al-

Qur’an. Apalagi santri disini ada yang masih sekolah dan mereka harus 

membagi waktu untuk belajar pekerjaan yang diberikan dari sekolah, dan 

waktu untuk terus menambah hafalan mereka.”
10

 

 

Dan tehnik yang digunakan dalam pelaksanaa hafalan Al-Qur’an 

amenerapkan beberapa tehnik komunikasi yaitu tehnik komunikasi 

informatif, persuasif dan hubungan manusiawi. Tehnik komunikasi yang 

digunakan tidak ada yang dominan kecuali untuk saling mendukung antara 

satu dengan yang lainnya. Sehingga proses hafalan Al-Qur’an berjalan 

                                                           
10

 Kyai Zahrudin, Pendiri Sekaligus Pembimbing Pon-Pes. Wawancara 30 Mei 2018 
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dengan baik sehingga terciptanya suasana yang nyaman dan menimbulkan 

kesenangan dan pengertian yang menimbulkan tindakan yang sesuai dengan 

keinginan komunikator (Kyai) dalam menjalankan kegiatan hafalan Al-

Qur’an sehingga santri menghafal Al-Qur’an degan lancar dan baik. 

Komunikasi informatif dilaksanakan secara tatap muka dimana kyai 

duduk dan santri mengantri untuk menyetorkan hafalan dan kyai menyimak. 

Apabila santri dalam menghafal kurang lancar dan terbata-bata, maka kyai 

akan menyuruhnya menghafal kembali dan akan  memberikan pengarahan 

setelah selesai hafalan Al-Qur’an berlangsung. 

Sedangkan komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mengubah 

sikap, pendapat, atau perilaku komunikan yang lebih menekan sisi psikologis 

komunikan. Tehnik ini dilaksanakan sebelum menyetorkan hafalannya, 

santri diharuskan mengulang hafalan mereka minimal 5 ayat sebelumnya. 

Sehingga dengan begitu santri santri akan selalu ingat dan mantap dalam 

Hafalannya dan mereka bisa menyempurkannya.  

Santri yang terbata-bata atau lupa dengan hafalan sebelumnya maka 

kyai tidak memperkenankan mereka untuk menambah hafalannya. Mereka 

diperkenankan menghafal kemabali hafalannya sebelumnya sebelum 

menambahnya dengan hafalan yang baru. Dsini kyai menggunakan tehnik 

komunikasi koersif. Dimana santri yang tidak lancar diberikan sanksi berupa 

menghafal kemabli dan tidak dapat menambahkan hafalannya sebelum 

santrinya memngingat kembali hafalan sebelumnya. 
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Hubungan manusiawi terjadi diluar dari proses hafalan Al-Qur’an. 

hubungan ini terjadi dipesantren antara kyai dan santri dan terjalin dengan 

baik. Kyai berinteraksi setiap harinya dengan para santrinya dan ini termasuk 

kedalam hubungan manusiawi. 

6. Feedback   

Feedback (umpan balik), reaksi atau ekspresi Penerima terhadap 

pesan-pesan yang telah diterimanya, dan dikomunikasikan kepada Pengirim. 

Dengan adanya umpan balik, Pengirim dapat mengetahui sejauh mana 

pesan-pesan yang telah dikirimnya bisa diterima oleh Penerima. Santri 

langsung memberikan respon kepada kyai ketika mereka berkomunikasi. 

Begtupun sebaliknya. Karna antara kyai dan santri berkomunikasi secara 

langsung sehingga baik kyai ataupun santri bisa langsung mengetahui respon 

yang ditimbulkan. Seperti ketika santri menyetorkan hafalannya dan kyai 

mendengarkan dan mneyimak. Ketika santri melakukan kesalahan dalam 

hafalannya kyai langsung membenarkan kesalahan tersebut. Dan santri 

mengulang hafalannya yang telah dibenarkan kyai. 

“kyai biasanya kalo santrinya sedang menyetorkan Hafalan tapi 

bacaannya tidak sesuai dengan tajwid, ataupun makhorijul huruf kurang pas 

biasanya santrinya langsung ditegur dan langsung dibenarkan. Tapi biasanya 

hafalan yang kita hafal tidak dihitung karena kesalahan yang tadi itu. Jadi 

kita harus menghafalnya kembali sampai benar-benar hafal.”
11

 

 

Dengan respon yang bisa langsung dilihat ini memudahkan bagi santri 

untuk mengetahui kesalah=kesalahan dalam hafalan mereka dan bagi kyai 

                                                           
11

 Agnia Sayyidatina. Santri Pon-Pes Lam Alf Madarizul Ulum. Wawancara 1 juni 2018 
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akan lebih mudaj membimbing dan mengarahkan santrinya dalam 

menyempurnakan dan memantapkan hafalan mereka. 

 

C. Metode Hafalan Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Syiar Islam 

1. Metode Menghafal Al-Qur’an 

Al Qur'an merupakan mukjizat nyata warisan Rasulullah SAW, 

berupa firman Allah, yang bisa kita baca, tadaburi bahkan kita tanamkan 

(install) didalam diri kita dengan cara menghafalnya. Bahkan dengan 

menghafal, bukankah artinya kita terus mengulang-ulang bacaan sehingga 

kita banyak mendapat pahala beserta manfaat-manfaat lainnya yang 

didapat untuk orang yang membaca Al Qur'an. 

Dengan menghafal Al Qur'an, kita pun menjadi selalu bersama Al 

Qur'an, yang dapat menjadi proteksi untuk kehidupan dunia dan akhirat. 

Untuk bisa benar-benar menguasai hafalan Al-Qur’an terlebih sampai 30 

juz, perlu niat yang sungguh-sungguh dari dalam hatinya. Juga 

memerlukan ketekunan dan ketelatenan yang amat besar untuk murojaah 

setiap hari agar tidak lupa akan bacaan yang telah dikuasai. 

Oleh sebab itu, perlu metode khusus dalam mengkaji dan 

menghafal Al-Qur’an. Sehingga ketepatan bacaan, makhorijul huruf, serta 

tajwidnya tidak berkurang sama sekali. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, proses kegiatan 

hafalan Al-Qur’an di Pon-Pes Lam Alif Madarizul Ulum menggunakan 

dua metode yaitu: 

a. Metode Thariqah Wahdah. Metode ini digunakan agar santri benar-

benar hafal. Santri menghafal satu ayat demi satu ayat. Setiap ayat 

dibaca sebanyak 10-20 kali atau lebih sehingga proses ini mampu 

membentuk pola dalam bayangannya. Dengan demikian penghafal 

akan mampu mengkondisikan ayat-ayat yang dihafalkannya. Setelah 

benar-benar hafal barulah dilanjutkan kepad ayat berikutnya dengan 

cara yang sama. Demikian seterusnya hingga mencapai satu muka. 

b. Metode One Day One ayat, Kiayi mempunyai prinsip tiada hari tanpa 

menghafal. Jadi santri yang belajar menghafal Al-Qur’an 

diperbolehkan setoran hafalan walaupun mereka hanya menghafal 1 

ayat saja. Terlalu sedikit memang tetapi menurut kiayi itu lebih baik 

dari pada santrinya tak menyetorkan hafalannya. Kyai membebaskan 

santrinya untuk menyetorkan hafalan mereka sesuai dengan 

kemampuan masing-masing santri. Kyai tidak memberi patokan berapa 

ayat atau berapa muka yang harus disetor setiap harinya.
12

 

Sistem setoran untuk tambahan hafalan di podok pesantren lam alif 

madarizul ulum dilakukan setiap hari tepatnya ba’da ashar dengan setoran 

                                                           
12

 Unainah, Santri Yang Menghafal Al-Qur’an. Wawancara 30 Mei 2018 
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hafalan disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing santri. Dan 

setiap kali setoran diusahakan membaca 5 ayat setoran sebelumnya, Ini di 

maksudkan agar hafalan yang telah disetor akan terulang lagi yang berarti 

mempelancar dan memperkuat hafalan yang masih baru. Selain itu untuk 

membenarkan kesalahan hafalan sebelum pengendapan. Karena kesalahan 

menghafal yang telah terlanjur mengendap akan membentuk pola hafalan 

yang salah dan akan sulit diluruskan. 

 

2. Implikasi Dari Menghafal Al-Qur’an terhadap Syiar Islam 

Dalam mensyiarkan agama islam Pondok pesantren lam alif 

madarizul ulum setiap tahunnya tepatnya satu minggu sebelum bulan 

ramadhan rutin mengadakan beberapa acara yang melibatkan masyarakat 

setempat agar masyarakat bisa merasakan keagunag Al-Qur’an dan 

diharapkan bisa menumbuhkan dan memperkokoh ketakwaan dalam 

beribadah kepada Allah SWT. Acara yang dilaksanakan sembari 

menyambut datangnya bulan ramadhan yaitu: 

a. Menghatamkan Al-Qur’an dalam sehari 

Khataman Al-Quran adalah kegiatan membaca Al-Quran 

yang dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah an-naas (114 surah). 

Bisa dilakukan secara berurutan, yakni mulai dari juz 1 hingga juz 30, 

atau dilakukan secara serentak, yakni 30 juz dibagi sesuai jumlah 

santri. khataman Al-Quran dibagi menjadi dua pola. Pertama, 
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membaca dimulai dari juz satu, surah al-Fatihah, sampai dengan juz 

30, surah annas secara berurutan, disebut dengan simaan. 

Pembacanya oleh satu orang dan disimak oleh yang lainnya. 

Pembaca bisa dilakukan secara bergantian. Hal ini membutuhkan 

waktu lama. Bagi mereka yang hafidz Alquran bisa mengkhatamkan 

Al-Quran selama setengah hari. Bila satu juz dibaca selama 30 menit, 

maka ia bisa mengkhatamkan Al-Quran selama 15 jam. Cara kedua, 

membaca Alquran 30 juz secara serentak atau dalam waktu bersamaan, 

yakni dengan cara pembagian juz. Ada yang menyebutnya dengan 

khatmul barqi, khataman kilat 

Di pondok pesantren Lam Alif Madarizul Ulum kegiatan 

Khataman Al-Qur’an mengunakan pola khataman simaan. Dimana 

kegiatan dilakukan oleh santri putri yang belajar Menghafal Al-Quran 

dan dibantu oleh beberapa santri putra yang lancar dan fasih 

membacakan Al-Qur’an dengan sistem perorang membacakan 2-3 juz 

secara bergantian. Kemudian dibacakan olehsantri hingga selesai satu 

juz. Dan bergantian dengan yang lainnya setelah selesai membacakan 

nya. Ketika proses pembacaan Al-Qur’an santri yang membaca akan 

didampingi oleh ustadzah yang menyimak bacaannya agar tidak terjadi 

kealahan. Dan apabila pada saat membacakan terjadi kekeliruan maka 

ustadzah akan menegur santrinya untuk membenarkan bacaanya.  
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b. Istifalan.  

Istifalan memiliki makna menghafal sebagian pelajaran yang 

telah diajarkan setahun sebelumnya dan menerapkannya dengan 

metode berpidato didepan umum. Istifalan juga merupakakn ajang 

untuk mengasah kemampuan dan keberanian santri dalam berpidato 

atau berbicara didepan umum. Acara ini di lakukan oleh semua santri 

yang ada di pesantren lam alif madarizul ulum. Adapun anak anak 

yang masih dini, mereka membacakan doa-doa pendek.   
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BAB IV 

KOMUNIKASI KYAI DENGAN SANTRI DALAM HAFALAN Al-

QUR’AN DI PONDOK PESANTREN LAM ALIF MADARIZUL ULUM 

PESAWARAN 

 

A. Proses Komunikasi Kyai dengan santri Dalam Hafalan Al-Qur’an di 

Pondok Pesantren Lam Alif Madarizul Ulum Pesawaran 

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil 

interview atau wawancara dengan beberapa responden yang berkaitan dengan 

judul karya tulis ini yaitu komunikasi kyai dengan santri dalam hafalan Al-

Qur’an dan implikasinya terhadap syiar islam di pondok pesantren lam alif 

madarizul ulum desa kertasana kecamatan kedondong kabupaten pesawaran, yag 

kemudian dituangkan dalam penyusunan-penyusunana pada bab-bab terdahulu, 

maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang penulis 

kumpulkan. 

Sesuai dengan tehnik analisa data yang penulis pilih yaitu mengunakan 

analisa deskriftif  kualitatif dengan menganalisadata yang telah penulis 

kumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi selama peneliti 

mengadakan penelitian di desa kertasana. Makad data yang dipeoleh dan 

dipaparkan peneliti akan dianalisa sesuai dengan hasil penelitian.hasil yang di 

peroleh dari hasil penelitian penulis sebagai berikut: 
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Program menghafal al-Qur’an di pondok pesantren lam alif madarizul ulum 

berupaya memberikan bimbingan bagi santri yang ingin melanjutkan dalam 

mempelajari Al-Qur’an. Pon-Ps Lam Alif Madarizul Ulum telah berusaha dalam 

mengembangkan program hafalan Al-Qur’an untuk melahirkan santri yang 

berkompeten dalam membaca, menelaah, menghafal, menjaga Al-Qur’an dan 

mengamalkannya syiar dakwah. 

Dalam membimbing santri yang belajar menghafl Al-Qur’an diperlukan 

jalinan komunikasi yang baik antara kyai (komunikator) dan santri (komunikan) 

agar terciptanya generasi yang Qur’ani. Dan dalam komunikasi yng dilakukan 

kyai dengan santri tidap luput dari unsur-unsur komunikasi yaitu: 

1. Komunikator  

Komunikator merupakan seseorang yang bertindak sebagai pengirim 

pesan dalam proses komunikasi. di Pon-Pes Lam Alif Madarizul Ulum yang 

bertindak sebagai komunikator adalah kyai Zahrudin selaku pendii dan 

pembimbing dalam Hafalan Al-Qur’an kepada santri yang ingin menjadi 

seorang tahfidz. Dalam proses komunikasi kyai dengan santri sangat 

diperlukan agar santri yang tengah belajar menghafal Al-Qur’an bisa 

mendapatkan bimbingan serta pengarahan dari kyai agar dalam hafalan tidak 

terjadi kesalahan. Proses komunikasi ini terjadi secara tatap muka dengan 

lisan.   
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Tujuan kyai dalam menyampaikan komunikasi kepada santri yang 

belajar menghafal Al-Qur’an yaitu sebagai berikut: 

a. Memperkuat dan memperkokoh tekad untuk terus istiqomah dalam 

menghafal agar santri tetap dalam tujuan awal mereka belajar 

menghafal Al-Qur’an yaitu ingin menjadi seorang tahfidz Qur’an. 

b. Menumbuhkan semangat santri untuk terus menambah hafalan mereka 

agar santri tidak malas-malasan dalam menyetorkan hafalannya. 

c. Memberikan dorongan berupa motivasi agar tidak terpengaruh pada 

lingkungan dan santri yang tidak meghafal Al-Qur’an.  

Adapun kyai sebelum santri menyetorkan hafalannya, mereka 

diharuskan mengulang hafalan mereka minimal 1 muka sesuai dengan 

kemampuan masing-masing baru setelah itu mereka menyetorkan hafalan 

untuk menambah jumlah hafalan. Satu persatu santri menyampaikan 

hafalannya untuk disimak dan kyai mendengarkan. Ketika penyampaian 

hafalan tersebut tidak sesuai, kyai langsung memberikan teguran dan 

membenarkan kesalahan santri, sehingga santri mengulang hafalannya sesuai 

dengan yang telah di benarkan oleh 

Maka dalam hal ini, proses komunikasi yang dilakukan kyai kepada 

santri dapat membantu santri dalam meningkatkan jumlah hafalan sekaligus 

memantapkan hafalan yang telah dihafal sebelumnya. Agar santri yang 

belajar menghafal Al-Qur’an dapat meneylesaikan hafalannya dengan baik 

dan benar hingga hafalan mereka sempurna. 
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2. Komunikan 

Komunikan yaitu penerima pesan. Di Pondok Pesantren Lam Alif 

Madarizul Ulum yang menjadi komunikan yang merupakan sasaran 

komunikator (kyai) dalam membimbing Hafalan Al-Qur’an adalah santri-

santri yang belajar menghafal Al-Qur’an.  

Santri yang belajar menghafal Al-Qur’an membutuhkan bimbingan 

dan arahan untuk membantu mereka dalam meningkatakan jumlah hafalan 

mereka. Agar mereka dapat mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam 

hafalan Al-Qur’an mereka. Karena kesalahan menhafal yang telah telajur 

mengendap aka membentuk ola hafalan yang salah dan akan sulit di 

luruskan. 

3. Media  

media merupakan sarana atau saluran dalam proses komunikasi. 

adapun yang digunakan dalam proses kmunikasi dengan santri yang belajar 

menghafal Al-Qur’an yaitu berupa Mushaf Al-Qur’an untuk para santri 

menghafal Al-Qur’an  

adapun media audio yang digunakan yaitu bacaan Qori atau Murothal 

Al-Qur’an yang diperdengarkan kepada para santri aga santri dapat 

mendengarkan, mengulang hafalan atau menambah hafalan mereka dengan 

dipedengarkannya bacaan Al-Qur’an tersebut. Ini dimaksudkan agar santri 

tidak jenuh karna hanya menghafal dengan mushaf Al-Qur’an saja. 
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Sekaligus memberikan motivasi agar bacaandan nada ketika membaca al-

Qur’an nya lebih bagus lagi. 

Media audio seperti bacaan murothal atau Qori Al-Qur’an diputar di 

aula pesantren setiap hari mulai pukul 07:00-10:00. Dengan diputarkannya 

bacaan murothal atau Qori Al-Qur’an ini dapat membantu santri untuk 

menghafal ataupun menulang hafalan mereka. 

Media yang digunakan kyai untuk membantu santri menambah dan 

melekatkan hafalannya dirasa cukup efektif. Dimana media aodio yang 

diperdengarkan kyai pada santrinya menumbuhkan semangat dalam 

menghafal Al-Qur’an.  

4. Pesan 

Pesan merupakan keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator. 

Pesan yang disampaikan kyai kepada santri yang belajar menghafal Al-

Qur’an  yaitu tentang kesabaran dan istiqomah. Agar santri senantiasa 

istiqomah dan selalu bersabar dalam menghafal Al-Qur’an. karena tidak 

mudah untuk menjadi seorang tahfidz. Dan kyai juga memberikan pesan 

tentang keutamaan bagi para penghafal Al-Qur’an. karena dibalik banyaknya 

cobaan ketika menghafal Al-Qur’an namun banyak juga faedah dan 

keutamaan bagi para penghafal Al-Qur’an baik itu untuk urusan dunia 

ataupun akhirat. 

Menghafal Al-Qur’an memiliki beberapa keutamaan yang Allah SWT 

akan berikan kepada para penghafalnya baik didunia maupun diakhirat 
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kelak. Diantaranya, Hafal Al-Qu’ran Merupakan Karunia dari Allah SWT, 

Menghafal Al-Quran serta mengamalkanya merupakan bentuk ketaatan 

kepada Allah, orang yang menghafal Al-Qur’an mendapat sanjungan dari 

Allah dan Rasul-Nya. Maka bagi santri yang diberikan nikmat berupa 

hafalan Al-Qura’an hendaklah senantiasa bersyukur dan mentadaburinya 

serta mengamalkan isinya, Dan jadikanlah Al-quran sebagai dasar untuk 

memahami disiplin ilmu yang lainnya. 

5. Tehnik  

Teknik komunikasi digunakan supaya komunikasi antar manusia 

terjalin secara efektif. Dalam penerapan tehnik komuunikasi yang dilakukan 

kyai masih kurang baik. Dilihat dari santri yang menanggapinya tidak serius.  

Kyai memberikan penjelasan mengenai metode, keutamaan dan faedah 

dalam menghafal Al-Qur’an agar santri menerapkannya sehingga tidak ada 

hambatan dalam menghafal Al-Qur’an. namun santri kurang perhatian dalam 

memahami apa yang disampaikan kyai. Sehingga kebanyakan dari mereka 

ketika menyetorkan hafalannya kurang lancar dan akibatnya mereka tidak 

bisa menambah jumlah hafalan dan diperintahkan untuk bermurajaah. Dan 

santri yang tidak lancar dan ingat hafalan murajaahnya. Maka ia tidak bisa 

menambahkan jumlah hafalan mereka.  

6. Feedback  

Dari pesan yang disampaikan kyai kepada santri yang belajar menghafal Al-

Qur’an. setelah penulis melakukan pengamatan  maka efek yang ditimbulkan 
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dari komunikasi kyai dengan sanri adalah sebagian santri terpengaruh 

dengan santri yang tidak menghafal Al-Qur’an. sehingga santri tersebut lebih 

banyak bercanda dan malas menghafal setorannya akibatnya hafalannya 

menjadi lamban.  

Tetapi sebagian Merekapun termotivasi dengan apa yang dijelaskan 

mengenai keutamaan bagi penghafal Al-Qur’an dan mereka mencoba terus 

beristiqomah dan bersabar dalam menghadapi ujian dan godaan ketika 

menghafal Al-Qur’an. mengingat tidak semua santri yang ada di Pon-Pes 

Lam Alif Madarizul Ulum belajar menghafal Al-Qur’an. Efek dari 

komunikasi kyai dengan santri juga bisa dilihat dari keseharian santrinya 

yang lebih giat menghafal dan mencoba agar tidak terpengaruh dengan 

teman-temannya yang tidak menghafal Al-Qur’an dengan menyibukan diri 

untuk terus bermurajaah dan mnghafal untuk disetorkan kepada kyai.  

Jadi proses komunikasi kyai dengan sanri dalam Hafalan AlQur’an 

kurang berjalan dengan baik, dimana santri  kurang lancar dalam hal 

menghafal dan bermurajaah. Dan juga ketika penyetoran hafalan antara 

santri yang belajar menghafal dan santri yang tidak menjadi satu, sehingga 

keadaan kurang kondusif. Sehingga proses komunikasi kyai dengan santri 

yang belajar menghafal Al-Qur’an kurang dalam berinteraksi dikarenakan 

kyai membagi perhatiannya kepada santri lainnya yang hanya belajar 

membaca saja. 
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Dalam menghafal Al-Qur’an dibutuhkan keadaan yang nyaman dan 

ketenangan agar dalam pembacaannya dapat diketahui kekurangannya 

dengan begitu santripun akan mendapat bimbingan lebih intens antara kyai 

dengan santrinya.  

 

B. Metode Hafalan Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Syiar Islam Di 

Pondok Pesantren Lam Alif Madarizul Ulum Pesawaran 

a. Metode Hafalan Al-Qur’an 

Adapun metode yang dipakai santri untuk menambah hafalannya 

yaitu dengan menggunakan beberapa metode dibawah ini. 

1. Metode Thariqah wahdah  

Yaitu santri menghafal satu ayat demi satu ayat, dan setiap ayat 

diulang berkali-kali hingga benar-benar hafal begitu seterusnya hingga 

ia hafal. Setelah benar-benar hafal barulah dilanutkan kepada ayat 

selanjutnya dengan cara yang sama. Setelah mereka menghafal hafalan 

mereka maka gilirannya menghafal urutan-urutan ayat ayat dalam satu 

muka. Untuk menghafal yang demikian maka langkah selanjutnya ialah 

membaca dan mnengulang-ulang lembar tesebut sehingga benar-benar 

merka faseh dalam memngingat dan membacanya. Dan semalin banyak 

diulang-ulang maka kualitas hafalan akan semakin kuat. 

 Metode ini sangat efektif dan dilakukan hampir semua santri yang 

belajar Menghafal Al-Qur’an, mereka menanggap metode ini sangat 
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membantu mereka dalam menambah dan mengulang menghafal. Karena 

di dalam ayat Al-Qur’an itu ada bagian yang mudah dihafal dan ada 

pula bagian ayat yang sulit untuk dihafal. Dengan demikian dalam 

menghafal Al-Qur’an diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam 

mengamati kalimat-kalimat dalam suatu ayat yang hendak dihafalnya. 

maka metode ini merupakan metode yang efektif untuk digunakan santri 

dalam menambah jumlah hafalan Al-Qur’an mereka.  

2. Metode One Day One Ayat 

Metode ini sebenarnya cara dan tehniknya sama seperti diatas, 

tetapi bedanya dalam metode ini mereka hanya menghafal satu ayat saja. 

Menghafal disesuaikan dengan kemampuan masing-masing santri, 

karena kyai tidak memporsi hafalan yang disetorkan harus banyak. Tapi 

Jika santri benar-benar menrapkan metode ini disetiap mereka 

menyetorkan hafalannya maka akan sangat lamban bagi mereka untuk 

meningkatkan hafalan mereka. Tetapi metode ini mereka kadang 

gunakan dengan alasan banyak tugas sekolah atau sebagainya. Dan kyai 

memakluminya dan tidak menegur atau semacamnya. Tapi sebagian dari 

mereka ada yang enggan menerapkan metode ini karena malu hanya 

menyetor hafalan satu ayat saja.  

Dari uraian diatas, penulis mengamati bahwa metode yang 

diajarkan kepada santri dalam emnghafal Al-Qur’an kurang bervariasi 

dan tidak adanya taget dalam menghafal. Mereka menyetorkan hafalan 
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sesuai dengan keinginannya masing-masing. sehingga peningkatan 

hafalan mereka berjalan dengan lamban. Walaupun memang dalam hal 

menghafal tidak harus banyak melainkan harus lancar dan benar dalam 

bacaannya, akan tetapi jika dibuatkan taget dalam menghafal, itupun 

akan membantu santri untuk lebih cepat dalam meningkatkan hafalan 

mereka dan tidak terkesan semaunya dalam menyetorkan hafalan. Dan 

bila perlu diterapkan sanksi bagi santri yang tidak menyetorkan 

hafalannya. Agar santri merasa mempunyai kewajiban untuk terus 

menghafal dan meningkatkan hafalan mereka.  

b. Implikasi Hafalan Al-Qur’an Terhadap Syiar Islam 

Menjaga serta mengamalkan hafalan Al-Qur’an merupakan salah satu 

tujuan dan kewajiban dari seorang tahfidz, dalam menjaga hafalan Al-

Qur’an perlu meluruskan niat dan mengamalkan apa yang diperintahkan 

Allah SWT kepadamu. Memperbanyak membaca al-Qur’an, memantapkan 

hafalan yang sudah ada dengan mengingat kembali. 

Dalam mengamalkan apa yang sudah didapat memang bukanlah 

perkara yang mudah. Dan pada dasarnya kehidupan manusia telah diatur 

didalam al-Qur’an. upaya santri untuk menerapkan Al-Quran  dalam 

kesehariannya dan bisa mengamalkan Al-Qur’an adalah shalat, zakat, rukun 

dalam bersaudara, menolong sesama, berakhlakul karimah dan lain 

sebagainya. Mengamalkan hafalannya, yaitu dengan belajar Al-Qur’an 
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bersama dengan santri yang lainnya, dan mensyiarkan kebaikan seperti yang 

diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur’an 

Mensyiarkan islam dan Al-Qur;an membutuhkan komunikasi yang 

baik,agar dapat mencapai tujuan yang ingin  dicapai. Dalam hal ini 

komunikasi yang digunakan berupa lisan dan gerak tubuh. Bahasa lisan 

digunakan dalam pembelajaran dan proses syiar dalam berdakwah melalui 

ceramah,dan gerak tubuh yang merupakan hasil dari penerapan setelah 

bersyiar sebagai bentuk perubahan sikap dalam keseharian. 

Upaya Pesantren Lam alif Madarisul ulum dalam mensyiarkan islam 

yaitu dengan mengadakan beberpa acara: 

a. Menghatamkan Al-Qur’an dalam sehari 

Menghatamkan al-Qur;an berarti membacanya hingga selesai yakni 

sebanyak 30 juz. Dalam mengkhatamkan al-Qur’an di Pon-Pes Lam Alif 

Madarizul Ulum mengunakan pola khataman Simaan. Dimana 

pembacanya hanya satu orang dan yang lain mendengarkan. Pembaca bisa 

dilakukan secara bergantian. Hal ini membutuhkan waktu lama. Bagi 

mereka yang hafidz Alquran bisa mengkhatamkan Al-Quran selama 

setengah hari. Bila satu juz dibaca selama 30 menit, maka ia bisa 

mengkhatamkan Al-Quran selama 15 jam. 

Pola khataman ini memerlukan waktu yang lama dikarenakan 

pembacaan nya hanya dilakukan oleh satu orang saja dan akan 
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didampingi  oleh ustadzah sebagai pembimbing dalam khatam Qur;an. 

Cara ini cukup efektif untuk mengetahui kesalahan-kesalahan ketika 

santri membacakan ayat Al-Qur’an.  

  Acara khataman ini di laksanakan seminggu sebelum 

ramadhan. Acaranya dimulai pada pukul 7 pagi sampai dengan seleai. 

Acara khatam Qur’an di hadiri oleh masyarakat setempat dan para wali 

santri. 

Menurut pengamatan yang penulis lakukan, upaya pesanren 

dalam mensyiarkan dakwah dengan mengadakan acara khatam Qur’an 

sangatlah efektif. Melalui acara ini dapat menumbuhkan kecintaan 

terhadap Al-Qur’an yaitu dengan menyuruh anaknya untuk mengaji di 

pesantren dan belajar disana.  

b. Istifalan  

Yaitu acara yang termasuk kedalam program pesantren ini 

dilaksanakan setiap tahunnya, istifalan merupakan suatu acara dimana 

para santri yang ada dipondok pesantren berpidato dan membacakan 

doa-doa pendek didepan umum. Istifalan dihadiri oleh para wali murid 

dan masyarakat setempat yang ada di sekitaran pesantren lam alif 

madarizul ulum ini.  

Acara istifalan biasanya dilaksanakan sehari setelah acara 

khataman Al-Qur’an. Semua runtutan acara dipegang oleh santri. Kyai 

memberikan sepenuhnya acara istifalan kepada santrinya. Dengan 
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harapan sanri dapat bertanggung jawab dan dapat berkreasi serta 

mengasah kemampuan diri dalam mensyiarkan agama islam.  

Acara Istifalan wajib diikuti oleh semua santri yang belajar di 

Pon-Pes baik itu santri yang Mukim dan Santi yang tinggal di pesantren, 

santri remaja ataupun santri yang masih usia dini. Bagi santri remaja, 

mereka ditugaskan untuk membuat sebuah materi ceramah dengan tema 

bebas yang nantinya materi tersebut mereka hafal dan mereka 

sampaikan diatas panggung didepan wali murid dan masyarkat setempat 

yang ikut menghadiri acara tersebut. Dan bagi santri yang usia dini 

mereka akan diberikan tugas untuk menghafal doa-doa pendek dari kyai 

untuk mereka bacakan diatas panggung juga. Ketika santri memberikan 

pidato ataupun membacakan doa-doa pendek, orang tua beserta sanak 

keluarga yang hadir berdiri didepan panggung untuk menyawerkan uang 

kedepan anaknya yang sedang tampil. Biasnya sawerannya itu berupak 

uang logam ataupun uang kertas yang sudah digulung. Ini bertujuan agar 

santri yang sedang tampil lebh semangat agar terus belajar. Dan sebagai 

wujud apresiasi orang tua terhadap usaha yang dilakukan oleh 

anaknyanya.  

Upaya untuk mensyiarkan islam dikalangan masyarakat dengan 

menyelenggarakan kedua acara diatas sangat efektif, dimana didalam 

kedua acara tersebut mengandung unsur dakwah. bisa dilihat dri apresisai 

manyarakat dalam menyambut kedua acara tersebut. Masyarakat ikut 
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mensuskseskan acara dengan membantu menyiapkan makanan, 

menyewakan tarub, meminjamkan kursi-kursi untuk para tamu, dan 

mixrophone dan sound sistem agar acara dari pesantren meriah.  

Masyarakat setempatpun berdatangan ketika acara tengah 

diselenggarakan. Mereka melihat dan mendengarkan santri yang tengah 

membacakan Al-Qur’an maupun ketika acara istifalan mereka melihat 

penampilan para santri didepan panggung. Dengan ini diharapkan 

Masyarakat dapat meningkatkan kecintaannya kepada Ak-Qur’an dn 

memperkokoh ketaqwaan mereka kepada Allah karena ikut mrasakan 

syiar dari acara khatam Al-Qur’an dan istifalan ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data-data dan teori yang telah dianalisa, menghasilkan sebuah 

kesimpulan tentang proses komunikasi dalam hafalan Al-Qur’an dipondok 

pesanren Lam Alif Madarizul Ulum adalah sebagai berikut: 

1. Proses komunikasi yang dilakukan kyai dan santri dalam belajar Menghafal 

Al-Qur’an yaitu dengan berkomunikasi tatap muka dimana dalam belajar 

menghafal Al-Qur’an diperlukan bimbingan dan pengarahan secara 

langsung, agar santri dapat menyempurnakan hafalannya. 

2. Metode yang dipakai dalam hafalan al-Qur’an di pondok pesantren lam alif 

madarizul ulum adalah metode thariqah wahdah dimana santri menghafal 

satu ayat dengan diulang secara terus menerus hingga benar-benar hafal. 

Setelah hafal dilanjutkan pada ayat selanjutnya dengan cara yang sama. Dan 

metode one day one juz. Santri menyetorkan hafalan mereka hanya satu ayat. 

3. Upaya mensyiarkan islam yang dilakukan pesantren yaitu dengan 

mengadakan acara menghatamkan Al-Qur’an dala satu hari yang dilakukan 

oleh para santri yang belajar menghafal Al-Qur’an. Dan acara istifalan yaitu 

acara berpidato dan hafalan doa-doa pendek  bagi santri yang ada di pondok 

pesantren lam alif madarizul ulum. 
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B. SARAN 

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis terhadap kegiatan dalam 

proses hafalan Al-Qur’an yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Lam Alif 

Madarizul Ulum. Penulis ingin memberikan sedikit saran kepada pondok 

Pesantren Lam Alif Madarizul Ulum sekaligus pada santri yag sekiranya dapat 

bermanfaat, guna dijadikan bahan petimbangan untuk melangkah selanjutnya 

dalam melaksanakan kegiatan hafalan Al-Qur’an. Adalah sebagai berikut: 

1. Program hafidz Qur’an yang ada dipondok pesantren lam alif madarizul ulum 

masih kurang berjalan dengan baik, dilihat dari minat santri untuk ikut belajar 

menghafal Al-Qur’an yang masih kurang. Dan santri yang telah belajar 

hafalan Al-Qur’an masih sering mengabaikan target dalam hafalan mereka, 

oleh karena itu perlu adanya peningkatan program dalam belajar menghafal 

Al-Qur’an. 

2. Tempat pengajian antara Santri yang menghafal Al-Qur’an dengan santri yang 

hanya belajar membaca Al-Qur’an sebaiknya di bedakan. Agar santri yang 

belajar menghafal Al-Qur’an bisa lebih khusyu dalam bermurajaah dan 

menghafal. 

3. Santri yang belajar dalam menghafal Al-Qur’an senantiasa istiqomah untuk 

terus meningkatkan jumlah hafalan mereka sehingga mereka dapat 

menyempurnakan hafalannya dan menjadi seorang tahfiz Qur’an.  

4.  Sebagai pondok pesantren baru, dalam membimbing santri yang menghafal 

Al-Qur’an diharapakan lebih baiklagi dan dapat bekerjasama dengan pondok 
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pesantren menghafal Al-Qur’an lainnya agar kualitas santri menjadi lebih baik 

lagi. 

 

C. PENUTUP 

Alhamdulillah penulisan skipsi ini telah terselesaikan. Penulis 

menyadari bahwa masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini, semua ini karena keterbatasan pengalaman dan 

pengetahuan penulis, untuk itu, saran dan kritiknya yang membangun dari 

pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan penelitian selanjutnya. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu baik moril maupun materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi 

pembaca pada umumnya. Semoga Allah meidhoi setiap lamgkah kita dalam 

berthalabul ilmi sebagai bekal dalam hidup untuk meraih kebahagiaan dunia 

dan akhirat. 
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