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ABSTRAK

Muniroh, Eka. 2019. Ma’had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil Qur’an Al-Karim
Tahtul Yaman (Studi Sejarah dan Kontribusi Para Penghafal Al-Qur’an di
Provinsi Jambi ) Tahun 2005-2018. Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas
Adab dan Humaniora. Pembimbing I: Syamsu Hadi, M.Hi dan Pembimbing II :
Aminuddin, S.Ag., M.Fil.I

Penelitian ini membahas tentang Ma‘had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil
Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman (Studi Sejarah dan Kontribusi Para Penghafal AlQur‘an di Provinsi Jambi ) Tahun 2005-2018. Tujuan penelitian ini mengetahui
sejarah dari Ma‘had Al-Mubarak Al -Islami Litahfizhil Qur‘an Al-Karim Tahtul
Yaman, dan mengetahui kendala apa saja dalam menghafal Al-Qur‘an di Ma‘had
Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman, serta
mengetahui kontribusi Para penghafal Al-Qur‘an di Provinsi Jambi. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sejarah. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa Sejarah dan kondisi Ma‘had Al-Mubarak AlIslami Litahfizhil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman dari tahun ketahun sangat
meningkat, dan sejarah pesantren ini diawali pada tahun 1996, yang lahir dari ide
seorang penghafal Al-Qur‘an dan sekaligus menjadi pimpinan Ma‘had AlMubarak, yaitu H. Mubarak, bin H.M. Daud Lc. Dan di support oleh Bapak
Abdurrahman Sayoeti, beliaulah yang banyak membantu dalam pembangunan,
beliaulah seorang Donatur Ma‘had Al-Mubarak. Dan mengeluarkan hafizhafizhah dalam setiap tahun ataupun lebih. Kendala bagi para penghafal AlQur‘an sangatlah cukup banyak yaitu, menghafal itu susah, ayat-ayat yang sudah
di hafal sering lupa, semnagat minat dan keinginan melemah, menghafal AlQur‘an karena dipaksa orang lain, mudah putus asa, IQ lemah. Begitupun dalam
kontribusi para penghafal Al-Qur‘an di provinsi Jambi cukup banyak yang
dilakukan oleh alumni pesantren Al-mubarak yaitu, menjadi imam masjid,
pengajian kitab kuning, pendirian rumah thfiz, menjadi guru-guru dirumah tahfiz
di Provinsi Jambi, menjadi guru tahfidzh di SD dan SMP di Kota Jambi.

Kata Kunci : Ma‘had Al-Mubarak, Sejarah, Kontribusi.
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ABSTRACT

Muniroh, Eka. 2019. Ma'had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil Qur'an Al-Karim
Tahtul Yaman (Study of History and Contribution of Al-Qur'an Reciters in Jambi
Province) 2005-2018. Department of History of Islamic Civilization, Faculty of
Adab and Humanities. Advisor I: Syamsu Hadi, M.Hi and Advisor II: Aminuddin,
S.Ag., M.Fil.I
This study discusses Ma'had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil Qur'an Al-Karim
Tahtul Yaman (Study of History and Contributions of the Reciters of the Qur'an in
Jambi Province) in 2005-2018. The purpose of this study is to know the history of
Ma'had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil Qur'an Al-Karim Tahtul Yemen, and
find out any obstacles in memorizing the Qur'an in Ma'had Al-Mubarak Al-Islami
Litahfizhil Qur ' an Al-Karim Tahtul Yaman, as well as knowing the contributions
of the Al-Qur'an memorizers in Jambi Province. This study uses descriptive
qualitative methods with a historical approach. The results of this study indicate
that the history and condition of Ma'had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil Qur'an
Al-Karim Tahtul Yemen from year to year has greatly increased, and the history
of the pesantren began in 1996, which was born from the idea of a memorizer of
the Qur'an 'and at the same time became the leader of Ma'had Al-Mubarak,
namely H. Mubarak, bin HM David Lc. And supported by Mr. Abdurrahman
Sayoeti, he was the one who helped a lot in development, he was a Donor of
Ma'ad Al-Mubarak. And issue hafiz-hafizhah in every year or more. The obstacles
for the memorizers of the Qur'an are quite a lot, namely, memorizing is difficult,
the verses that have been memorized often forget, while the interests and desires
are weakened, memorizing the Qur'an because of being forced by others, easy to
despair, IQ weak. Likewise in the contribution of the memorizers of the Qur'an in
Jambi province there were quite a lot of Al-Mubarak pesantren alumni doing,
being the imam of the mosque, the yellow book recitation, the establishment of
the house of thfiz, being teachers at the house of Tahfiz in Jambi Province,
becoming the tahfidzh teacher in elementary and junior high schools in Jambi
City.
Keywords: Ma'had Al-Mubarak, History, Contributions.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Sejarah perkembangan pesantren di Indonesia terus berkembang
sejalan dengan perkembangan zaman di Negara-negara yang mayoritas
Islam, khususnya di Indonesia sendiri. Dimana pesantren oleh para ulama
Indonesia selalu menjadi kajian yang menarik dalam menghasilkan
generasi-generasi Islam, yang mampu menghadapi perubahan sosial.
Pondok pesantren adalah sistem-sistem pendidikan pertama dan
tertua di Indonesia. Keberadaan pondok pesantren menginspirasi sistemsistem pendidikan saat ini. Istilah pondok pesantren di Indonesia dimulai
sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan
keagamaan yang sebenarnya telah berkembang sebelum kedatangan Islam.
Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berakar di negeri ini, pondok
pesantren diakui dan memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan
sejarah bangsa.1
Pesantren adalah tempat untuk membina menjadi orang baik,
dengan sistem asrama. Artinya para santri dan kyai hidup dalam
lingkungan yang ketat dan disiplin.2

Penyelenggaraan pendidikan dan

pengajaran di pesantren di dasarkan atas ajaran Islam dengan tujuan

1
2

Amin Headari, Transformasi Pesantren, (Jakarta: Media Nusantara, 2013), h. 3
Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial, (Jakarta: Rajawali pers 2015) h. 329

2

ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT, santri dididik untuk menjadi
mukmin sejati mempunyai integritas pribadi yang kukuh, mandiri dan
mempunyai kualitas intelektual. Sehingga diharapkan seorang santri dapat
menjadi panutan dalam masyarakat, menyebarluaskan citra nilai budaya
pesantrennya dengan penuh keikhlasan dan menyiarkan dakwah islam.3
K.H. Didin hafidudin mengatakan bahwa pesantren salah satu
badan Iqomatuddien, yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi kegiatan
tafaquhu fiddien (pengajaran, pemahaman dan pendalaman ajaran agama
Islam) dan fungsi indzar (penyampaian dan mendakwahkan ajaran Islam
kepada Masyarakat).4
Sebagai lembaga sosial, pesantren telah menyelenggarakan
pendidikan formal baik berupa sekolah umum maupun sekolah agama
(madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi). Disamping itu pesantren
juga menyelenggarakan pendidikan non formal berupa madrasah diniyah
yang mengajarkan bidang-bidang ilmu agama saja. Pesanren juga
mengembangkan fungsinya sebagai lembaga solidaritas sosial dengan
menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat muslim dan
memberikan pelayanan yang sama kepada mereka tanpa membedakan
tingkat ekonomi mereka.5

3

Samsul nizar, sejarah sosial dan dinamika intelektual pendidikan islam di nusantara, (Jakarta:
kencana prenada media group, 2013) h. 91-92
4
Didin hafidudin, Dakwah Aktual ( Jakarta: Gema Insani pers. 1998), h. 120-122
5
Mastuki,dkk, Manajemen Pondok Pesanteen,(Jakarta: Diva Pustaka, 2014)h, 04

3

Seiring perkembangan zaman, serta tuntutan masyarakat atau
kebutuhan pendidikan umum, kini banyak pesantren yang menyediakan
menu pendidikan umum dalam pesantren. Kemudian muncul istilah
pesantren salafiyah, pesantren tradisional dan pesantren modern. Pesantren
salafiyah adalah sebutan bagi pesantren yang mengajarkan kitab-kitab
Islam klasik.
Sistem

madrasah

diterapkan

untuk

mempermudah

teknik

pengajaran sebagai pengganti metode sorangan, pada pesantren ini tidak
diajarkan pengetahuan umum. Pesantren modern adalah pesantren yang
menggunakan sistem pengajaran pendidikan umum atau lebih dikenal
sebagai istilah kurikulum. Pesantren tradisional adalah sistem pendidikan
Islam yang bertujuan untuk memperdalam tentang Al-Qur‘an dan hadist
Rasul.
Tidak sedikit pondok pesantren mulai mengembangkan pendidikan
yang berkurikulum, seperti pondok pesantren yang ada di kota jambi,
tepatnya di seberang kota jambi. Tetapi hanya ada pondok pesantren yang
masih mempertahankan pesantren tradisionalnya, khususnya diseberang
kota jambi yaitu Ma‘had Al-Mubarak Tahfizhul Qur‘an Tahtul Yaman
ini, berdiri pada tanggal 14 februari 1996, pendiri sekaligus pimpinan
Ma‘had ini H. Mubarak Bin H.M. Daud Al-Hafiz, berkomitmen untuk
memperjuangkan dan merealisasikan cita-cita dan tujuan mulia. Dan
berkat dukungan bapak Drs. H. Abdurrahman Sayoeti ( Gubernur Jambi

4

saat itu) Ma‘had terus berkembang dan saat ini jumlah santri/santriwati
Ma‘had Al-Mubarak Tahfizhul Qur‘an Tahtul Yaman Jambi telah
mencapai 624 orang pada tahun 2009. Keadaan santri/santriwati Ma‘had
yang terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan , begitu juga
dari aspek kelulusan jumlah hafiz/hafizhah yang telah hafal 30 Juz juga
mengalami peningkatan.
Tabel 1.1
Keadaan santri Ma’had Al-Mubarak Tahtul Yaman Jambi 2018
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tahun

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Keadaan santri/santriwati
Laki-laki

Perempuan

Jumlah

31 orang
70 orang
82 orang
86 orang
78 orang
111 orang
68 orang
110 orang
112 orang
128 orang
152 orang
154 orang
256 orang
304 orang
306 orang
324 0rang
340 orang
315 orang
345 orang
360 orang
243 orang
349 orang
373 orang

15 orang
74 orang
100 orang
104 orang
122 orang
139 orang
145 orang
168 orang
193 orang
187 orang
308 orang
281 orang
304 orang
320 orang
330 0rang
210 orang
240 orang
78 orang
263 orang
240 orang
303 orang
372 orang
316 orang

46 orang
144 orang
182 orang
190 orang
200 0rang
250 orang
213 orang
278 orang
305 orang
315 orang
460 orang
435 orang
560 orang
624 orang
636 orang
534 orang
580 orang
393 orang
608 orang
600 orang
546 orang
721 orang
689 orang

Sumber data : Dokumentasi Pondok Pesantren Al-Mubarak, 2019
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Tabel 1.2
Santri-Santriwati yang wisudah Hafiz/Hafizhah
No

Tahun

Jumlah

1

2004

24 orang

2

2005

32 orang

3

2007

21 orang

4

2008

13 orang

5

2010

35 orang

6

2012

29 orang

7

2014

55 orang

8

2019

25 orang

Ket

Sumber data : Dokumentasi Pondok Pesantren Al-Mubarak, 2019
Dari table di atas bahwa selama berdirinya Ma‘had Al-Mubarak AlIslami Litahfizil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman, baru delapan alumni
yang mengikuti khataman, sistem khataman di Pondok pesantren AlMubarak tidak ada batasan pertahun untuk mengadakan wisudah, namun
wisudah bisa diadakan dua tahun sekali atau lebih dari itu, karena
santri/santriwati dalam setahun belum tentu bisa khatam Al-Qur‘an, jadi
tergantung dari keputusan pimpinan Ma‘had Al-Mubarak Tahtul Yaman
Jambi.
Maka penulis

akan melihat perkembangan dan kontribusinya dalam

pengembangan syiar Islam Provinsi Jambi melalui alumni-alumni dari
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Ma‘had ini. Oleh karena itu, Peneliti ingin membahas permasalahan
denganjudul :MA’HAD AL-MUBARAK Al-ISLAMI LITAHFIZIL
QUR’AN AL-KARIM TAHTUL YAMAN (STUDY TENTANG
SEJARAH DAN KONTRIBUSI MA’HAD DALAM PROGRAM
MENFGAHAL AL-QUR’AN DI PROVINSI JAMBI)
B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari latar Belakang masalah di atas, maka yang
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana Sejarah dan Kondisi Ma‘had Al-Mubarak Al-Islami
Litahfizil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman ?
2. Apa saja kendala bagi para penghafal Al-Qur‘an dalam menghafal AlQur‘an di Ma‘had Al-Mubarak Al-Islami litahfizil Qur‘an Al-Karim
Tahtul Yaman ?
3. Bagaimana Kontribusi Ma‘had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizil AlQur‘an Al-Karim Tahtul Yaman dalam program menghafal Al-Qur‘an
di Provinsi Jambi ?

C. Batasan Masalah
Mengingat luasnya kajian

mengenai Ma‘had Al-Mubarak Al-

Islami litahfizil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman yang bisa diteliti dari
berbagai sisi, maka untuk mempermudah penelitian yang akan dilakukan
dan mempertajam masalah yang akan dibahas, perlu adanya pembatasan
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masalah dan perumusan masalah yang tepat agar kajian ini tetap utuh dan
tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diinginkan. Untuk itu yang
menjadi pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah melihat Sejarah dan
Kontribusi para penghafal al-qur‘an khususnya di Provinsi Jambi.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Ma‘had AlMubarak Al-Islami Litahfizil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman: studi
sejarah dan kontribusinya dalam menghafal Al-Qur‘an, ada tiga tujuan
penelitian yang di harapkan penulis, yaitu :
1. Untuk mengetahui sejarah dan kondisi Ma‘had Al-Mubarak Al-Islami
Litahfizil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala para penghafal Al-Qur‘an dalam
menghafal Al-Qur‘an di Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui kontribusi Ma‘had dalam program menghafal AlQur‘an di Provinsi Jambi.
Setelah diketahui tujuan penelitian, maka selanjutnya yang menjadi
kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Melalui kajian ini akan dapat diketahui secara konseptual
mengenai sejarah dan kontribusinya dalam menghafal al-Qur‘an.
2. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(SI) pada Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam (SPI) Fakultas
Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi .
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E. Tinjauan Pustaka
Satu hal yang penting dalam melakukan penelitian adalah melakukan
tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini biasanya disebut juga
denga istilah Prior research. Prior research penting dilakukan karena
banyaknya publikasi ilmiah saat ini, untuk itu dalam membandingkan
kelebihan ataupun kekurangan dari penelitian yang akan dilakukan atas
tema penelitian yang ada sebeblumnya. Berdasarkan pengamatan penulis,
saat ini ada beberapa skripsi atau buku yang ditulis :
Buku karangan Zamakhsyari Dhofier ―Tradisi Pesantren (studi
pandangan hidup kyai dan mengenai masa depan Indonesia), membahas
antara lain tentang akar dan sejarah awal pesantren, ciri-ciri umum
pesantren.
Skripsi Layli Fauziyah (UIN Yogyakarta 2010) ―Motivasi sebagai
Upaya Mengatasi Problematika Santri Menghafal Al-Qur‟an di Madrasah
Tahfizhul Qur‟an Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak
Yogyakarta‖. Menyimpulkan bahwa motivasi mempunyai peran penting
dalam upaya menjadikan santri Madrasah tahfizhul Qur‟an serius
menghafal Al-Qur‘an.
Skripsi Yusuf Sidik (UIN Syarif Hidayatullah 2008)― Pondok
Pesantran Tanwiriyah : sejarah dan kontribusinya terhadap masyarakat di
Desa Sidangkala Cianjur. Skripsi

ini membahas tentang sejarah dan

perubahannya di dalam desa tersebut, sedangkan yang

membedakan

9

dengan skripsi ini di objek penelitiannya, dan kontribusinya dalam
menghafal Al-Qur‘an.
Skripsi Hidayatul Muniroh (UIN Muhammadiyah Surakarta 2014)
―Kontribusi Pengasuh dalam meningkatkan Hafalan Al-Qur‘an Santri di
Pondok Al-Ihsan Tanjungsari Ngesrep Ngemplak Boyolali.
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BAB II
KERANGKA TEORI
A.

Kerangka Teori
Dalam upaya mencari landasan yang jelas secara teoritis yang akan
membantu penulis didalam kegiatan penelitian dan pembahasan, penulis
telah mencoba mengumpulkan serangkaian teori yang bersumber dari
pendapat-pendapat para ahli yang di anggap cocok untuk dijadikan
landasan didalam kegiatan penelitian dan penulisan ini.
1. Sejarah
Secara bahasa ada banyak tema yang dipergunakan untuk
menunjukan kata sejarah. Dalam bahasa Arab dikemukakan tema tarikh,
sirah, qishah, dan syajarah. Sedangkan dalam bahsa inggris di temukan
tema history dan story. Dalam bahasa Jerman Geshichte yang berarti
terjadi. Dalam bahasa yunani terdapat kata historio atau Istoria. Sementara
itu, di Indonesia terdapat kata cerita, legenda, babad, dan lain-lain.
Meskipun demikian, tidak semua kata cukup representative untuk
menjelaskan pengertian sejarah. Tetapi semuanya memiliki arti khusus,
yaitu ―masa lampau umat manusia‖.6
Menurut Ibn Khaldun sejarah adalah catatan tentang masyarakat,
umat manusia, atau peradaban dunia tetang perubahan-perubahan yang
terjadi pada watak masyarakat itu, seperti keramahan, solidaritas golongan,

6

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta : Bentang, 1997), h. 1
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revolusi, pemberontak, dan lain-lain. padaumumnya, sejarah bercerita
mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena
watak masyarakat itu sendiri.7
Sejarah adalah ilmu pengetahuan ( science), dalam bahasa yunani,
Istoria, ia berarti masa lampau, kejadian masa lampau, aktualitas masa
lampau, semua yang dikatakan dan dilakukan manusia. Jadi sejarah adalah
ilmu pengetahuan dari subjek yang definit diisyaratkan oleh metode yang
bebas dan teratur atau proses dan diatur dalam ketentuan yang dapat
diterima. Menurut Gilbert J. Garraghan, SJ. Sejarah dapat dibedakan
menjadi 1) kejadian masa lampau manusia, aktualitas masa lampau; 2)
catatan aktualitas masa lampau dan 3) proses dan teknik pembuatan
catatan.8
2. Pesantren
Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan
Islam tradisional dimana para siswanya tinggl bersama dan belajar di
bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan
sebutan kyai. Kompleks pesantren ini biasanya dikelilingi dengan tembok
untuk dapat menawasi keluar dan masuknya para santri sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

7

Charles Issawi, Filsafat Islam Tentang Sejarah, Pilihan dari muqaddimah, ter, A. Mukti Ali,
(Jakarta; Tintamas, 1976), h. 36
8
Suhartono W. Pranoto. Teori & Metodologi Sejarah ( Jakarta; Graha ilmu, 2010), h.2
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3. Elemen dasar Pesantren
Meurut Zamakhsyari Dhofier, terdapat lima elemen dasar sebuah
pesantren, yaitu pondok, santri, pengajaran kitab Islam klasik, dan kyai. 9
a. Pondok
Pondok merupakan asrma bagi para santri, tempat berkumpul dan
belajar di bawah bimbingan kyai. Kata ―pondok‖ disusun dengan
kata pesantren menjadi ―pondok pesantren‖ yang merupakan
lembaga pendidikan Islam di Indonesia.
b. Masjid
Masjid merupakan unsur yang sangat penting dalam pesantren,
karena kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi
pesantren. Masjid sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik
para santri terutama dalam praktek sembahyang lima waktu,
khutbah, pengajaran kitab klasik dan ibadah-ibadah lain.
c. Santri
Santri merupakan para pelajar yang mendalami ilmu-ilmu agama di
pesantren. Dhofier membagi jenis santri ke dalam dua kelompok,
yaitu, santri mukim ialah santri yang beraal dari daerah yang jauh
dan menetap dalam pondok pesantren, dan santri kolong ialah
santri yang berasal dari daerah sekitar pesantren biasanya mereka
tidak menetap dalam pesantren.

9

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren:studi Tentang Pandanagn hidup Kyai, … h. 44-60
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d. Pengajaran kitab Islam klasik
Kitab-kitab klasik yang biasanya di ajarkan di pondok pesantren
meliputi kitab nahwu dan sharaf, fiqh, hadist, tafsir, tauhid,
tasawuf, dan cabang-cabang keilmuan Islam lainnya.
e. Kyai
Kyai merupakan tokoh sentral di pesantren, biasanya kyai juga
merupakan tokoh pendiri pondok pesantren, peran kyai bukan
hanya sebagai tenaga pendidik tetapi juga sebagain panutan baik
dalam pesantren maupun di luar pesantren.
4. Kontribusi
Kontribusi dalam kamus bahasa inggris yaitu contribution,
maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun
sumbangan.10 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
dijelaskan bahwa kontribusi adalah uang iuran dan sumbangan. 11
Kontribusi adalah segala hal yang menambah nilai atau
manfaat yang berwujud atau tidak berwujud.12 Kontribusi merupakan
kata keterlibatan diri yang mendalam yaitu melibatkan diri dengan
kompetensi yang dimiliki untuk digunakan dengan baik dalam gejala
sosial tersebut selain dari itu bahwa motivasi intrinsik lebih berperan

10

Jhon M.Echols dan Hasaan Shadily,Kamus inggris-Idonesia (Jakarta:PT Gramedia), h.144-145
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat
(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 730
12
Charles Doyle, Kamus Pemasaran (Jakarta: PT Indeks, 2013), h. 153
11
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dalam hal ini, orang tersebut melibatkan diri karena paham dan
mengerti bahwa energinya dibutuhkan dan digunakan oleh orang lain
dan berkontribusi semata-mata karena keikhlasan dalam kemajuan
tujuan organisasi atau kehidupan.13Berdasarkan berbagai pendapat di
atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah suatu keterlibatan
seseorang baik dalam bentuk tindakan, pemikiran, maupun materi
untuk memajukan maupun mewujudkan tujuan bersama.
Sedangkan pengasuh dalam kamus besar bahasa Indonesia
dijelaskan yaitu orang yang mengasuh, wali (orang tua). 14Pengasuh
yang dimaksud adalah Kiai (pemimpin pondok), ustadz dan ustazah
yang berperan sebagai pembimbing dan pemberi motivasi serta menjadi
muwajjih (penerima setor hafalan) bagi santri yang menghafal alQur‟an. Jadi, kontribusi pengasuh adalah keterlibatan Kiai dan ustadz
dan ustazahbaik dalam bentuktindakan, pemikiran, maupun materi
untuk memajukan maupun mewujudkan tujuan bersama dalam
meningkatkan hafalan Al-Qur‘an.

13

5http://yusdismile.blogspot.com /2008/11/partisipasi-dan-kontribusi.html di akses pada tanggal
2 Maret 2018
14
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat,
hlm. 96
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BAB III
METODE PENELITIAN
Kajian ini merupakan kajian sejarah, dengan data dari Ma‘had AlMubarak Al-Islami Litahfizhil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman dan
bebrapa perpustakan, kemudian dibatu dengan kajian sejarah lisan, maka
dapat diperolah fenomena sejarah perkembangan Ma‘had Al-Mubarak AlIslami litahfizhil Qur‘an Al-Karim Tahtu Yaman dan kontribusi para
penghafal Qur‘an di provinsi Jambi tahun 2005-2018.
Metode yang digunakan penulis ialah metode sejarah, yaitu
seperangkat aturan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara
efektif, kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam
bentuk tulisan.15 Dalam penelitan ini penulis menggunakan langkahlangkah sebagai berikut:
1. Heuiristik (Pengumpulan Data)
Heuristik yang pertamaadalah heuristik. Heuristik berasal
dari

kata

heurisein

memperoleh.16Jadi

yang

heuristik

artinya

menemukan

merupakan

tahapan

atau
proses

mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber atau data sejarah
diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dilengkapi
dengan data dari kepustakaan.17Menurut dudung Abdurrahman
dalam buku Metode Penelitian sejarah yang ia kutip dari G.J
15

Dudung Abdurrahman. Metode Penelitian Sejarah Islam, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 103
Dudung Abdurrahman. Metode Penelitian Sejarah. h.55
17
Dudung Abdurrahman. Metedo Penelitian Sejarah. h. 104
16
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Renier , heuristik ialah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu
ilmu. Oleh karena itu heuristik tidak punya peraturan umum.18 Jadi
heuristik boleh kita katakan sebagai sebagai keterampilan dalam
menemukan, menangani, dan mengklasifikasi dari sebuah data
yang telah kita temukan.
Sejarawan membagi sumber sejarah kedalam dua bentuk,
sumber lisan dapat diambil melalui cerita rakyat di lokasi
penelitian (data berupa Folklore) dan dari hasil wawancara dari
informan yang merupakan pelaku sejarah atau setidaknya
mengetahui cerita sejarah yang akan di teliti (data berupa sejarah
lisan). Sumber tulisan dapat diambil dari beberapa dokumen
penting yang berkaitan dengan tema penelitian, atau berupa
naskah, buku yang berkaitan, atau tulisan-tulisan penting yang
berhubungan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan
di Ma‘had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil Qur‘an Al-Karim
Tahtul Yaman untuk melengkapi data serta fakta sejarah mengenai
sejarah perkembangan Ma‘had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil
Qur‘an Tahtul Yaman.
2. Kritik Sumber (verifikasi)
Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah verifikasi
atau kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Kritik sumber

18

Dudung Abdurrahman. Metode Penelitian Sejarah, h.55
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dilakukan melalui dua cara yaitu kritik eksternal dan kritik
internal.19 Kritik eksternal dilakukan dengan melihat otentitas dan
integritas data mengenai obyek penelitian, sedangkan kritik
internal dilakukan dengan menilai secara intrinsik sumber-sumber
sejarah serta membuat perbandingan kesaksian dari berbagai
sumber. Setelah pengujian dan analisis data dilakukan, maka
semua fakta sejarah yang diperoleh, kemudian diberi makna atau
dilakukan interpretasi.20 Penulis akan berusaha melakukan
verifikasi data sejarah yang berhubungan dengan sejarah Ma‘had
Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil Qur‘an Tahtul Yaman dan
kontribusi para penghafal Al-Qur‘an di Provinsi Jambi.
3. Interpretasi
Setelah melakukan pengumpulan data sejarah serta di
verifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi
dari data-data yang diperoleh. Interpretasi ialah merangkai data dan
fakta yang sudah di kumpulkan peneliti satu sama lain sehingga
menjadi

jalinan

cerita

sejarah.

Hal

ini

dilakukan

untuk

menghasilkan karya sejarah yang baik, yaitu tidak hanya
tergantung pada kemampuan meneliti sumber dan memunculkan
fakta sejarah, melainkan juga kemampuan imajinasi untuk
mengurai sejarah secara terperinci.
19

Pranoto. Teori & Metodologi Sejarah. h.36
Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, h.55 lihat juga Abdurrahman, Metode Penelitian
Sejarah, h.64
20
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4. Penulisan Sejarah (Historigrafi)
Penulian sejarah merupakan tahap akhir dari prosedur
penelitian, penulisan ini diusahakan selalu memperhatikan aspek
kronologis, sedangkan penyajiannya

berdasarkan tema-tema

penting dari setiap perkembangan objek penelitian.
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Berdasarkan

rumusan

masalah

yang

telah

dijelaskan

sebelumnya, maka dalam penelitan ini menggunakan metode
pendekatan kualitatif dengan paradigm deskriptif.
Metode pendekatan kualitatif yaitu ―suatu pendekatan dalam
melakukan riset yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang
bersifat alami‖. Sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat
kealamian, serta tidak bisa dilakukan di labolatorium, melainkan di
lapangan.21oleh karena itu riset semacam ini sering disebut dengan
inkuiri naturalistic( naturalistic inquiry) atau studi kasus (filed study). 22
Pendekatan kualitatif ini bersifat deskriptif dalam arti hanya bersifat
mendeskripsikan hasil data atau fenomena yang dapat di tangakap oleh
pelaku riset dengan menunjukan bukti-buktinya.23
Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus
yang merupakan pengujian terhadap suatu latar, suatu objek suatu
tempat penyimpanan atau suatu peristiw tertentu. Dalam penelitian ini
21

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung; Remaja- Rosdakarya, 2013), h. 06
Muhammad Ali, Metodologi Dan Aplikasi Riset, (Jakarta: Bumi Aksara 2014), h. 32
23
Muhammad Ali, Metodologi Dan Aplikasi Riset, h. 33
22
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studi kasus dititik beratkan pada Sejarah Ma‘had Al-Mubarak AlIslami Litahfizhil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman dan kontribusi para
penghafal Al-Qur‘an di Provinsi Jambi.

B. Jenis dan Sumber Data
Data ialah keterangan yang dapat dijadikan dasar penelitian
atau segala hal yang dapat digunakan bahan penyusun informasi dan
pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif yang terbagi dalam
dua jenis data yakni primer dan sekunder.
1. Jenis data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan
disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau utama.24 Menurut
Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah
kata-kata dan tindakan, selenihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain.25 Kata-kata dan tindakan yang dimaksud
adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau di
wawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui
perekaman video/audio tapes, pengambilan foto atau film.26 Data
primer tersebut merupakan data utama dari hasil pengamatan,
24

Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi, Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Adab –Sastra dan
Kebudayaan Islam, ( Jambi : UIN STS Jambi , 2018 ), h. 31
25
Lexy J, Moleong, Metododologi Penelitian Kualitatif, H. 157
26
Lexy J, Moleong, Metododologi Penelitian Kualitatif, H. 157
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wawancara dan observasi mengenai Ma‘had Al-Mubarak Al-dalam
mengahafal Al-Qur‘an.
b. Data Sekunder
Data sekunder Data sekunder adalah data yang di ambil
secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data
yang sudah terdokumentasi dan mempunyai hubungan dengan
permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder tersebut adalah
sebagai berikut: Historis dan geografis Ma‘had al-Mubarak,
struktur organisasi, keadaan guru, siswa dan tenaga administrasi,
keadaan kurikulum dan sarana dan prasarana.
2. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian
adalah subjek dari mana data diperoleh.27 Sedangkan sumber data
dalam penelitian ini orang dan materi yang terdapat di Ma‘had AlMubarak Al-Islami Litahfizi Qur‘an Tahtul Yaman Jambi yang
meliputi: 1) Pimpinan

2) Guru dan siswa 3) Arsip dan 4)

Peristiwa /Kejadian.

27

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta; Reineka Cipta,
1998), h. 14
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C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yaitu Ma‘had
Al-Mubarak Al-Islami litahfizhil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman
(Studi Sejarah dan Kontribusi para penghafal Al-Qur‘an di Provinsi
Jambi) tahun 2005-2018.
Laxy

J Moleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai

informan, yang artinya orang pada latar belakang penelitian yang
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi
latar penelitian.28
Penelitian ini menetapkan pimpinan Ma‘had Al-Mubarak sebagai
informan kunci (Key Informan), guru dan siswa sebagai informan
tambahan. Subjek penelitian ini adalah pimpinan Ma‘had AlMubarak/sekretaris sebanyak 1 orang dan guru serta murid sebanyak 6
orang. Subjek yang di teliti diambil dengan menggunakan Purposive
Sampling yaitu teknik yang didasarkan pada cirri-ciri tertentu yang
diperkirakan erat sangkut pautnya dengan cirri-ciri atau sifat-sifat yang
ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 29
D. Teknik Pengumpulan Data
Guna memperoleh pemahaman yang luas dan mendalam tentang
pokok-pokok permasalahan penelitian ini maka pengumpulan data
dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik, antara lain:
28

Lexy J, Moleong, Metododologi Penelitian Kualitatif, H. 132
Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka setia, 1998),
h.202
29
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a. Observasi
Metode observasi atau disebut juga dengan pengamatan
merupakan kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan
menggunakan seluruh indera30. Penulis menggunakan metode
observasi non partisipan yang dilakukan terhadap pimpinan dan
guru serta siswa untuk melihat dilapangan tentang kontribusi
Ma‘had Al-Mubarak

Al-Islami Litahfizil Qur‘an tahtul yaman

dalam menghafal al-Qur‘an di Provinsi Jambi.
b. Wawancara
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh
pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara31
wawancara tidak terstruktur digunakan dalam penelitian ini untuk
mengumpulkan dari pimpinan, guru dan dan siswa mengenai
kontribusi para penghafal Al-Qur‘an di Provinsi Jambi.
c. Dokumentasi
Dokumentasi sebagai cara mencari data mengurai hal-hal
atau variable-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku
surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, legger, agenda dan
sebagainya 32. Dokumentasi penulis gunakan memperoleh semua

30

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Reineka Cipta,
1998), h. 114
31
Ibid. H. 236
32
Ibid, h.149
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data-data yang berhubungan dengan gambaran umum Ma‘had AlMubarak Al-Islami Litahfizil Qur‘an Tahtul Yaman.

E. Teknik Keabsahan Data
Menurut Miles dan Huberman (1984) tahap analisis keabsahan
data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak reduksi
data, display data, dan Tringualasi.
1. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, abstraksi, transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selanjutnya memfokuskan
permasalahan yang dikaji dari hasil penyederhanaan ini dibuat
abstraksi, yakni membuat deskripsi dan penjelasan ringkas,
mengacu

pada

butir-butir

karakteristik

dan

kegiatan

itu.

Selanjutnya hasil abstraksi di transformasi dalam arti tafsirkan dan
diberikan makna.33 Informasi yang di dapatkan secara langsung
dari lapangan ketika penelitian terkait dengan Ma‘had Al-Mubarak
Al-Islami Litahfizhil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman (Studi
sejarah dan kontribusi para Penghafal Al-Qur‘an di Provinsi Jambi)
tahun 2005-2018.

33

Muhammad Ali, Metode Dan Aplikasi Riset Pendidikan. H. 288
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2. Display Data
Display data adalah langkah mengorganisasi data dalam suatu
tatanan informasi yang padat atau kaya makna sehingga mudah
dibuat dalam bentuk cerita atau teks. Agar lebih memudahkan
untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian terkait objek yang
diteliti yaitu mengenai Ma‘had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil
Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman (Studi sejarah dan kontribusi para
Penghafal Al-Qur‘an di Provinsi Jambi) tahun 2005-2018.
3. Triangulasi
Triangulasi adalah tehnik pengumpulan data yang menggunakan
berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/ simulatan.
Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan faktafakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikontruksikan
menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk
mendapatkan data yang mendalam dan digunakan untuk meneliti
pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)
dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
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induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan
makna dari pada generalisasi.34
Teknik

triangulasi

yang

paling

banyak

digunakan

ialah

memberikan melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber
bersrti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan
suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda dalam penelitian kualitattif. Hhal itu dapat dicapai dengan
jalan :
1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawncara.
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum
dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang
tentang situasi penelitian dengan dikatakannya sepanjang
waktu.
4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat
biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang
berada, membadingkan hasil wawancara dengan isi suatu
dokumen yang berkaitan.35

34

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,(Bandung
:Alfabeta), 2011, h. 8
35
Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif . h. 330-332
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Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan
perbedaan kontruski kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi
sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan
hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa
dengan triangulasi, peneliti dapat merechek temuannya, dengan
jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan
teori.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1.

Ma’had Al-Mubarak
Ma’had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil Qur’an Al-Karim
Tahtul Yaman Jambi adalah sebuah Ma‘had yang lahir atas dasar
pemikiran atau ide untuk membantu dan lebih memberikan kesempatan
kepada anak-anak yang kurang mampu, anak yatim dan yatim piatu untuk
dapat mengenyam kesempatan belajar, khususnya dalam bidang ilmu baca
tulis dan menghafal Al-Quran, hal itu tetap eksis menjadi sistem belajar
dan tujuan pokok di Ma'had ini dengan aqidah sebagai pondasi utamanya
di samping disiplin ilmu dan keterampilan lainnya.
Ustadz Dzul Azmi mengatakan bahwa 36 Sejak awal berdirinya
Ma'had ini pada tanggal 14 Februari 1996, Pendiri sekaligus Pimpinan
Ma'had sekarang ini, H. Mubarak HM. Daud Al-Hafizh, berkomitmen
untuk memperjuangkan dan merealisasikan cita-cita dan tujuan mulia
tersebut. Dan berkat dukungan Bapak Drs. H. Abdurrahman Sayoeti
(Gubernur Jambi saat itu) Ma'had terus berkembang dan saat ini jumlah
santri/santriwati Ma'had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil Quran AlKarim Tahtul Yaman Jambi telah mencapai 930 Orang.

36

Wawancara ustad Dzul Azmi, Bendahara, 11 februari 2019
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Ustadz juhairi mengatakan bahwa:37 Keadaan santri/santriwati
Ma‘had terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, begitu juga
dari aspek lulusan, jumlah hafiz/hafizhah yang telah hafal Al-Quran
sebanyak 30 Juz juga mengalami peningkatan, sejak tahun 1999 hingga
sekarang Ma'had terus mencetak hafiz/hafizhah setiap tahunnya, bermula
dari sedikit hingga akhirnya mulai pada Tahun 2003 Ma'had melakukan
acara Haflah Khataman Al-Quran bagi santri/santriwati yang telah hafal
Al-Quran yang dilaksanakan setiap Desember.
Di antara para santri/santriwati yang sudah Hafiz/Hafizhah,
sekarang ada yang masih mengabdi di Ma'had, ada yang mengajar di
madrasah-madrasah dan pondok pesantren, ada yang kembali dan
mengabdi di kampung halamannya, ada yang melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi seperti IAIN, PTIQ, IIQ, juga di Malaysia, Mesir dan
Yaman, dan ada juga yang mengajar di Malaysia dan Brunei Darussalam
untuk memperluas dan mengembangkan ilmu dan pengalamannya.
Sejak akhir Tahun 2005 Ma'had telah mengikuti dan mendaftarkan
diri sebagai Pondok Pesantren Salafiah (PPS) Penyelenggara Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pada tanggal 24 s/d 27
Agustus 2006 yang lalu telah mengikut sertakan sebanyak 128 orang
peserta Ujian Nasional (UNAS) tingkat Wustha yang semuanya

37

Wawancara ustadzh juhairi, 11 februari 2019
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Alhamdulillah dinyatakan lulus.38 Begitu juga angkatan berikutnya Tahun
2007, 2008 dan 2009, Alhamdulillah semua santri/santriwati yang ikut
ujian dinyatakan lulus.
2. Kondisi Lingkungan dan Masyarakat Sekitar
Keberadaan sebuah Pondok Pesantren tentulah tidak terlepas dari
komunitas masyarakat yang tinggal disekitarnya. Masyarakat sekitar
Ma'had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman
Jambi suatu masyarakat yang heterogen, secara umum, masyarakat sangat
terbantu dengan adanya Ma'had dan santri-santriwati di kampung ini,
seperti pada saat bulan Ramadhan dan dalam bidang ibadah keagamaan
lainnya. Peran masyarakat dalam operasional kedisiplinan yang diterapkan
oleh Ma'had amat membantu dengan cara ikut berpartisipasi dalam
mengawasi para santri di luar lingkungan komplek pesantren. Dan boleh
dikatakan bahwa lingkungan sangat mendukung keberadaan, kegiatan dan
kemajuan Ma'had ini.
Keadaan ekonomi masyarakat sekitar cukup baik dan maju, dengan
tingkat ekonomi yang demikian, banyak di antara mereka yang telah
mampu mengirim putra-putrinya untuk belajar ke luar daerah, bahkan ke
luar negeri.39 Namun patut disayangkan minat mereka untuk menyerahkan
putra-putrinya ke Ma'had ini sangat kecil. Ini disebabkan adanya anggapan
bahwa pondok pesantren apalagi menghafal Al-Quran tidak menjanjikan
38
39

Sumber data : Dokumentasi Pondok Pesantren Al-Mubarak, 11 februari 2019
Sumber data: Dokumentasi Pondok Pesantren Al-Mubarak, 11 februari 2019
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peluang kerja, hal ini ternyata masih melatar belakangi pola pikir mereka.
Sampai saat ini masih bisa dihitung dengan jari jumlah santri-santriwati
Ma'had yang berasal dari kampung dan lingkungan sekitar.

3. Struktur Organisasi Pengelola dan Visi Misi Ma’had Al-Mubarak
Sebuah struktur organisasi, baik itu lembaga pemerintahan atau
swasta, kecil atau besar tidak akan terlepas dari suatu struktur organisasi
kepengurusan. karena kepengurusan itulah yang akan menjalankan rodaroda organisasi. Maju atau mundurnya suatu organisasi sangat
ketergantungan pada manusia yang duduk dipengurusan tersebut.
Kemudian tugas seorang pemimpin untuk mengatur dan memberikan
kebijaksanaan dalam mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh
karena pemimpinlah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab
secara penuh.
Untuk memperlancar suatu kegiataan proses belajar dengan baik,
suatu lembaga pendidikan sekolah perlu dibuat suatu perencanaan kerja
yang terarah, terutama dalam pembagian kerjanya dalam perorganisasian
tersebut. Segala kegiatan yang di hadapi baik itu mutu dalam proses
pembelajaran maupun segala bentuk kegiatan yang menunjang di sekolah
tersebut, dikelola secara teratur dan saling membantu mendukung
kelancaran

pendidikan.

Lembaga

pendidikan

formal

sebagai

penyelenggaraan organisasi kerja, diselenggarakan secara sistematis,
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terpimpin dan terarah, karena organisasi dilaksanakan untuk menciptakan
proses serangkaian yang terarah pada tujuan yang telah di tetapkan.
Sebagai organisasi kegiatan kerja maka untuk mencapai tujuan organisasi
itu harus disusun sebagai tata laksana yang dapat melaksanakan tugasnya
masing-masing baik tujuan umum maupun tujuan khusus menurut jenis
dan tingkatnya masing-masing.
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Tabel 4.1
Bagan Struktur Organisasi Ma’had Al-Mubarak Tahtul Yaman Jambi
Yayasan

Pimpinan Ma’had
H. Mubarak, LC.MA

Wakil Pimpinan
H.Sulhi H. Daud LC.

Sekretaris

Bendahara

Dr. sufian Ramli M.Ag

Dzul Azmi Al-Haifzh

Majelis Guru

Sumber Data : Dokumentasi Ma’had Al-Mubarak Tahtul Yaman Jambi, 2019
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Untuk itu perlu kiranya susunan struktur oragnisasi Ma‘had AlMubarak Tahtul Yaman merupakan jalur kerja yang di organisasikan oleh
pimpinan kepada yang dibantu oleh beberapa staf dalam menjalankan roda
pendidikan dan proses belajar mengajar:
Pengurus :
Penasehat/Pelindung

: K.H M. Daud Abdul Qodir Al-Hafizh

Pimpinan Ma‘ had

: Ust. H. Mubarak HM. Daud AlHafizh

Wakil Pimpinan

: Ust. H. Sulhi H.M Daud, Lc

Sekretaris

: Ust Dr. Supian Ramli, S.Ag, M.Ag

Bendahara

: Ust. Dzul Azmi Al-Hafizh

Penanggung Jawab Asrama & Pembangunan

: Ust. M.Musytari Al-Hafizh

Penanggung Jawab PPS Tk. 'Ulya/Aliyah

: Ust. H. Sulhi H. M. Daud, Lc.

Penanggung Jawab PPS Tk. Wustho/Tsnawiyah

: Ust.Juhairi Muhammad Syukur

Penanggung Jawab/Kepala PPS Tk. Ula/MI

:Ust. Dzul Azmi Al-Hafizh

Penanggung Jawab Konsumsi/Dapur

: Uztzh. Surayya

Keuangan

: Ust. Muhammad Nuh Al-Hafizh
Ustzh. Nur Yana Azrni Al-Hafizhah
Ustzh. Salmah Juhairi Al-Hafizhah
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Dalam mencapai tujuannya, sebuah lembaga pendidikan tentu mempunyai
visi dan misi. Ma‘had Al-Mubarak Tahfizul Qur‘an Tahtul Yaman antara
lain :
1. Sebagai

tempat pembinaan, pengembangan, dan berkumpulnya

santri/santriwati , hafizh/hafizhah dalam ikatan ukwah yang kuat
menuju terbentuk generasi Qur‘an.
2. Sebagai salah satu syarat pusat pengembangan ilmu-ilmu Al-Qur‘an
seperti, hafalan, fashohah, makhrijal huruf dan lain sebagainya
semakin banyaknya generasi muda Islam yang menggelutinya.
3. Menghasilkan insan-insan hafizh-hafizhah yang kelak dapat menjadi
pengembang atau penyebar baru di berbagai tempat, sehingga ilmu dan
Al-Qur‘an akan membumi di tengah-tengah masyarakat dan umat
Islam.40
4. Keadaan Guru dan santri/santriwati
Banyak faktor bagi kelangsungan sebuah institusi pendidikan bahkan
menjadi sangat berpengaruh keberadaannya.
1. Keadaan Guru
Peranan guru sebagai tenaga pengajar atau pendidik. Sangatlah
penting dalam memupuk minat dan menumbuhkan semangat siswa
dalam

memberikan

bekal

ilmu

pegetahuan

melalui

program

pembelajaran. Keberhasilan dalam setiap mata pelajaran tentunya

40

Sumber Data: Dokumentasi Pondok Pesantren Al-Mubarak, 12 februari 2019
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didukung oleh semangat guru dalam menyampaikan materi pelajaran.
Guru yang baik adalah guru yang memberikan pelajaran kepada
siswanya secara efektif dan efesien senantiasa membuat pelajaran, baik
jangka pendek maupun jangka panjang serta berusaha untuk
menanamkan, memupuk dan mengembangkan sikap cinta kepada
pelajaran,

serta

memberikan

semangat

dalam

setiap

proses

pembelajaran.
Guru merupakan unsur dari teriakannya proses pendidikan dan
pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Guru merupakan alat
yang mentransper ilmu pengetahuan kepada siswa atau yang disebut
sebagai pemberi informasi. Tanpa guru suatu lembaga pendidikan
tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
Majelis Guru/ Tenaga Pengajar :
1. Ust. H. Fathi H. Ahyat, S.Ag, M.Pd.I
2. Ust. Zainul Hayat
3. Ust. M. Makki Ishaq
4. Ust. M.Rifat
5. Ustzh. Mardiana Al-Hafizhah
6. Ustzh. Tutut Al-Hafizhah
7. Ustzh. Nihlah Mardiati Al-Hafizhah
8. Ustzh. Lathifah
9. Ustzh. Zainabun Al-Hafizhah
10. Ust. Mukhtar Agus Al-Hafizh
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11. Ust. Ahmad Munzani Al-Hafizh
12. Ust. Budiman
13. Ustzh. Rohel Al-Hafizhah
14. Ustzh. Eka Mustika Al-Hafizhah
15. Ustzh. Nikmawati
16. Ustzh. Misita Al-Hafizhah
17. Ust. Syarifuddin
18. Ustzh. Maulia Rahmi Al-Hafizhah
19. Ust. Mubarak Al-Hafizh
20. Ust. Furqon Al-Hafizh
21. Ust. Sami‘un Al-Hafizh
22. Ust. Akmal Hasibuan Al-Hafizh
23. Ust. Saddan Husein Al-Hafizh
24. Ust. Syarifuddin Amir Al-Hafizh
25. Ustzh. Salma Al-Hafizhah
26. Ustzh. Siti Yusro Al-Hafizhah
27. Ust. Akmal Al-Hafizh
28. Ust. Ayyub Al-Hafizh
29. Ustzh. Maisaroh Al-Hafizhah
30. Ustzh. Shofiah Al-Hafizah
31. Ustzh. Sumayya Al-Hafizhah41

41

Sumber data : dokumentasi Pondok Pesantren Al-Mubarak, 2019
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2. Keadaan Santri/santriwati
Keseluruhan proses pendidikan di sekolah/madrasah, kegiatan
belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa
berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung
pada proses yang dialami siswa sebagai anak didik dalam belajar.
Meskipun banyak hal yang mempengaruhi dalam keberhasilan belajar
siswa, namun yang jelas keberhasilan siswa merupakan bagian utama
dari

penyelenggaraan

pendidikan

dan

pembelajaran

di

sekolah/madrasah.
Dibawah ini keadaan santri-santriwati Ma‘had Al-Mubarak AlIslami Litahfizhil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman dari tahun
berdirinya hingga sekarang ( tahun 2018) dan keadaan santri/santriwati
Ma‘had Al-Mubarak Tahfizhul Qur‘an Tahtul Yaman yang sudah
khatam (haflah Al-Qur‘an 30 Juz) dari tahun berdiri sampe sekarang (
2018)
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Tabel 4.4
Santri-Santriwati Tk. Wustho

Jumlah Santri
No.

Kelas

Keterangan
LK

PR

Jumlah

1.

I

200 Orang

177 Orang

377 orang

2.

II A

100 Orang

109 Orang

209 orang

3.

III

42 Orang

63 Orang

105 Orang

342 Orang

349 Orang

691 orang

Jumlah

15 Kelas

sumber data : dokumentasi pondok pesantren Al-Mubarak, 2019
Tabel 4.5
Tenaga Pengajar

TAHFIZ DAN MATA PELAJARAN DINIYYAH
No.
1.

Jenis kelamin

Jumlah

Laki-laki

18

2
Perempuan
.

19

Jumlah

Ket

37
MATA PELAJARAN UMUM

No.
1.

Jenis kelamin

Jumlah

Laki-laki

4

2
Perempuan
.

2

Ket

39

Jumlah

6

Sumber data: dokumentasi pondok pesantren Al-Mubarak, 2019
5. Program dan Kegiatan Belajar Mengajar
a.

Tahfiz Al-Quran 30 Juz
Sesuai

dengan

kekhususan

Ma'had,

kegiatan

Tahfizh

menghafal Al-Quran menjadi kegiatan utama. Hal ini dilaksanakan
khusus di pagi hari, dari jam 08.00-11.00, dengan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut42 :
1) Disiplin datang dan belajar mengajar
-

Setiap pagi masing-masing ustadz datang mengajar tepat jam
8.00 wib dan pulang tepat jam 11.00 wib;

-

Santri yang datang terlambat dikenakan hukuman, berupa
berdiri, denda atau yang lainnya;

-

Setiap santri-santriwati/kelas di absen dua kali, pagi jam 7.30
wib dan siang jam. 11 wib, termasuk mengabsen santriwati
yang uzur;

-

Santri yang tidak hadir dipanggil;

-

Santri yang belum siap setoran/ujian atau tidak siap
nyetor/ujian dihukum tegak sampai siap setoran/ujiannya;

-

Jadwal belajar pagi digunakan untuk setoran/ujian baru dan
simaan hafalan lama, baik dengan cara disimak atau disoal;

42

Sumber data : Dokumentasi Pondok Pesantren Al-Mubarak ,12 februari 2019
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-

Masing-masing Ustadz mengontrol simaan hafalan anak
didiknya setiap hari;

-

Setiap santri/santriwati setiap hari diwajibkan untuk setoran 1
(satu) lembar hari dan simaan 1/4 Juz (dibawah 5 Juz) dan
1/2 Juz (di atas 5 Juz/ustadz-ustadzah);

-

Masing-masing kelas harus membentuk pasangan simaannya,
dan yang tidak melaksanakan simaan pada jadwal simaan
harus diberi hukuman;

-

Setiap kelas harus duduk pada kelas masing-masing dan tidak
boleh berpencar atau berkeliaran selama jadwal belajar
berlangsung;

-

Ustadz/Ustazah boleh meninggalkan kelasnya saat nyetor
atau simaan dengan Ustadz masing-masing.

-

Dalam memberikan hukuman diharapkan tidak dengan
kekerasan seperti menampar atau menyakiti jasmani lainnya,
tetapi diusahakan yang bermanfaat dan mengandung nilai
pelajaran.

2) Disiplin Berpakaian
-

Setiap ustad/ustazah harus berpakaian rapi, sopan dan tidak
memakai

pakaian

yang

dilarang

saat

menerapkannya kepada kelas masing-masing;

belajar

serta
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-

Laki-laki hendaknya berpakaian baju seragam, atau kain, baju
kemeja panjang/atau pakai jubah dengan celananya dan
kopiah menutup semua kepala, tidak boleh rambut depan
kelihatan, tidak boleh memakai kaos;

-

Perempuan hendaknya berpakaian seragam, atau rok, baju
kurung lengan panjang dan berjilbab rapi, tidak boleh
memakai baju kaos, celana atau baju kemeja serta baju yang
sempit;

3) Disiplin Kegiatan
-

Setiap ustaz/ustazah diwajibkan mengikuti semua kegiatan
sebagaimana santri/santriwati lain;

-

Masing-masing ustaz/ustazah disamping mengikuti semua
kegiatan, diharapkan juga mengontrol santri/santriwati dalam
kegiatan tersebut;

-

Setiap

ustaz-ustazah

ditunjukkan

dan

diharapkan

melaksanakan sungguh-sungguh tugas yang telah ditentukan,
sesuai dengan bidang pengawasan masingmasing;
-

Diharapkan dengan sangat semua majelis guru dapat dengan
bersungguh-sungguh untuk menunaikan bagian pengawasan
masing-masing, sebagai bentuk keikhlasan, kesungguhan,
pengabdian dan kecintaan kita kepada Al-Quran dan kepada
Ma'had;
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-

Hendaknya antara satu bidang dengan bidang lain atau
apabila ada suatu persoalan dikoordinasikan dan dibicarakan
dengan ustaz/ustazah lain atau dengan koordinator umum43.

6. Sarana Dan Prasarana
Ada tiga faktor yang harus ada dalam proses pembelajaran yaitu guru,
siswa dan instrumen belajar. Ketiadaan salah satu dari faktor tersebut
maka tidak mungkin terjadi proses pembelajaran. Satu bentuk dari
instrumen belajar yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana
merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan
pendidikan dan pembelajaran, karena itu apabila sarana dan prasarana
kurang

memadai

atau

mendukung

maka

penyelenggaraan

atau

pelaksanaan proses belajar di sekolah tidak dapat berjalan dengan baik.
Begitupun sebaliknya, sarana dan prasarana yang mendukung dan lengkap
akan memudahkan proses pembelajaran, karena dengan lengkapnya sarana
dan prasarana akan memberi variasi pada proses pembelajaran, secara
khusus ataupun pelaksanaan sistem pendidikan secara umum di sekolah
tersebut tentunya.
Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperolah di lapangan, bahwa
sarana dan prasarana yang tersedia di Ma‘had Al-Mubarak Al-Islami
Litahfizhil Qur‘an Tahtul Yaman Jambi dapat dikatakan cukup memadai.
a.
43

1 (satu) Gedung Utama

Dokumentasi Pondok Pesantren Al-Mubarak 12 februari 2019
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Yang berfungsi sebagai:
1) Tempat belajar mengajar/setoran dan simaan hafalan Putri (Pagi)
2) Tempat belajar mengajar/Pelajaran agama Putri (Sore)
3) Tempat Kegiatan tahunan dan hari besar Islam
4) Tempat Kegiatan Tambahan dan Belajar bersama bagi santri
kampung (malam)
5) Tempat Olahraga (khusus hari Minggu Pagi (santriwati) dan
Minggu Siang (santri)
6) Tempat Pertemuan Umum dan lain-lain
b.

1 (satu) Buah Musholla/Masjid
Yang berfungsi sebagai:
1) Tempat Ibadah — (Setiap waktu , berjama‘ah semua santri)
2) Tempat belajar mengajar/Pelajaran agama Putra (Sore)
3) Tempat belajar mengajar/setoran dan simaan hafalan Putra (Pagi)
4) Tempat Kegiatan Tambahan dan Belajar bersama bagi santri
(malam)
5) Tempat Pertemuan Umum dan lain-lain

c.

3 (tiga) Buah Asrama Laki-laki

d.

2 (dua) Buah Asrama Perempuan

e.

2 (dua) Buah Perumahan Guru

f.

1 (satu) Buah Dapur Umum
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g.

1 (satu) Buah Bangunan Depot air

h.

1 (satu) Buah Bangunan Poskestren

i.

Sarana Pendidikan yang dimiliki , meliputi:
1) Ruangan kantor AC dan lain-lain.
2) Peralatan-peralatan belajar mengajar, seperti ruang belajar, Papan
tulis dan lain-lain
3) Buku-buku pelajaran agama
4) Buku-buku Pelajaran Umum (tetapi masih terbatas)
5) Ruangan dan sarana pembelajaran lainnya

j.

Sarana Yang Belum dimiliki , meliputi :
1) Laboratorium Pelajaran Umum
2) Perpustakaan
3) Kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan asrama, ibadah,
administrasi dan keterampilan Santri/santriwati

k.

Dan lain-lain yang dibutuhkan sebisa mungkin akan disiapkan44.
Berdasarkan keterangan di atas, maka keadaan saran dan
prasarana di Ma‘had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizil Qur‘an AlKarim Tahtul Yaman Jambi secara umum masih dikatakan sudah
memadai dan kedepan hendaknya fasilitas pendukung proses
pendidikan belajar mengajar perlu di perhatikan baik dalam bentuk
fisik maupun non-fisik. Alasan kenapa Ma‘had Al-Mubarak Al-Islami
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Litahfizil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman Jambi menjadi layak
mendapat perhatian baik pihak swasta maupun pemerintah disebabkan
karena salah satu pendidikan yang melangsungkan pelajaran dengan
konsentrasi menghafal Al-Qur‘an adalah Ma‘had pimpinan H.
Mubarak HM. Daud, Lc ini satu-satunya yang berada di Provinsi
Jambi. Alasan lain juga bahwa santri/santriwati yang sedang dan lulus
dari Ma‘had telah ikut mengharumkan daerah di mana pesantren
dalam perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur‘an khususnya cabang
hafalan Al-Qur‘an, baik di tingkat daerah dan bahkan tingkat nasional.
B. Hasil dan Pembahasan/ Analisa
1. Sejarah Ma’had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizil Qur’an Al-Karim
Tahtul Yaman
Ma‘had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizil Qur‘an Al-Karim Tahtul
Yaman Pelayangan, adalah salah satu pondok pesantren tempat
menggodok seorang muslim menjadi penghafal Al-Qur‘an yang berlokasi
di sebrang Kota Jambi.
Ustadz Dzul Azmi
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mengatakan bahwa: Pada tahun 1996, podok

pesantren Al-Mubarak Al-Islami Tahtul Yaman didirikan oleh, Pendiri
sekaligus Pimpinan Ma'had sekarang ini, H. Mubarak HM. Daud AlHafizh, diperuntukkan sebagai lembaga pendidikan dengan pendanaan
swadaya Pondok Pesantren dan para Donatur serta masyarakat Yang ikut
45
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andil dalam pembangunan tersebut. Awalnya hanya memiliki 70 santri
yang belajar dirumahnya. Karena satri yang belajar dirumahnya semakin
banyak dikembangkanlah menjadi pondok pesantren. Mulailah Ustadz
Mubarok melangkah, kesulitan-kesulitan, halangan dan berbagai rintangan
datang

silih

berganti,

namun

dengan

modal

utama

keyakinan

memeperjuangkan agama Allah SWT dan semangat serta motivasi yang
kuat beliau pantang menyerah.
Pendiri Pimpinan berkomitmen untuk memperjuangkan dan
merealisasikan cita-cita dan tujuan mulia tersebut. Dan berkat dukungan
Bapak Drs. H. Abdurrahman Sayoeti (Gubernur Jambi saat itu). Pada saat
itu bapak Drs. H. Abdurrahman Sayoeti sangat mendukung untuk
memberikan support/ semangat baik. Akhirnya melihat perkembangan
yang sangat pesat, bapak Abdurrahman Sayoeti lalu berfikir harus
dijadikan pendidikan formal. Jadi ide awalnya itu, meskipun sebenarnya
ustadz H. Mubarak itu sudah mempunyai keturunan menghafal Al-Qur‘an
demikian juga dengan orang tua H. Mubarak H. Daud yang menghafal AlQur‘an.
Ustadz H. Mubarak46 selanjutnya, inigin menerapkan dan perluasan
pada masyarakat. Sebelum tahun 1996, itu mencari peserta MTQ 1 Juz se
Provinsi Jambi sangat sulit. Jadi pada saat itu peserta Tahfizh sangat sepi,
sekalipun ada itupun mereka berasal dari luar Provinsi Jambi, yakni dari
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provinsi Jawa. Diberlakukannya tahfizh Al-Qur‘an adalah pada tahun
1996, yang intinya menghafal Al-Qur‘an.
Pada awal-awal zaman dahulu memang khusus menghafal AlQur‘an tidak ada selingan pelajaran diniyah. Pada zaman dahulu juga,
hafalan-hafalan anak-anak sangat bagus- bagus. Setelah melihat kemajuan
zaman sekarang maka tidak mungkin anak-anak tidak diselingi dengan
mata pelajaran lain, termasuk mata pelajaran umum.47 Ini bertujuan agar di
sesuaikan dengan mengikuti kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah
karena Ma‘had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizul Qur‘an Al-Karim Tahtul
Yaman Jambi juga pada akhirnya akan mengikuti ujian bersama nasional
(Ujian Persamaan).
Ma‘had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizil Qur‘an Al-Karim Tahtul
Yaman Jambi, merupakan salah satu pondok yang ada di provinsi Jambi.
Pondok pesantren ini sesuai dengan namanya Litahfizhil Qur‘an al-Karim,
memiliki ciri khas dari pondok pesantren lain yaitu khusus bagi santriwan
maupun santriwati yang ingin hafal Al-Qur‘an dan menjadi hafiz dan
hafizhah. Hal inilah yang menjadi alasan beberapa santri memilih untuk
menuntut ilmu di Ma‘had Al-Mubarak Litahfizil Qur‘an Tahtul Yaman
Jambi ini, seperti yang dikatakan oleh Rina :
Ma‘had ini sangat mengutamakan pelajaran Al-Qur‘an dari
pelajaran lain, supaya kami bisa focus dengan Al-Qur‘an dan bisa
menghafalnya dengan tenang. Sedangkan pondok lain pelajaran AlQur‘an hanya dijadikan pelajaran tambahan, kalaupun ada yang
47
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menghafal, namun tidak memeperhatikan cara membacanya
dengan benar.48
Dari keterangan di atas diketahui bahwa ciri khas Ma‘had AlMubarak Litahfizil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman Jambi ini khusus
belajar Al-Qur‘an, meskipun ada tambahan mata pelajaran, hal tersebut
hanya sebagai pendukung dari pelajaran mengenai Al-Qur‘an. Jadi tetap
saja belajar Al-Qur‘an adalah tujuan utama, sedangkan pelajaran lain
hanya sebagai tambahan.
Dan alasan lain santri menuntut ilmu di Ma‘had Al-Mubarak AlIslami Litahfizil Qur‘an Al-Karim Tahtul Yaman Jambi ini adalah karena
pondok pesantren ini disiplin dan tidak bisa bebas semaunya.
Ma'had terus berkembang dan saat ini jumlah santri/santriwati
Ma'had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizhil Quran Al-Karim Tahtul Yaman
Jambi telah mencapai 930 Orang.
Keadaan santri/santriwati Ma‘had terus mengalami peningkatan
yang sangat signifikan, begitu juga dari aspek lulusan, jumlah
hafiz/hafizhah yang telah hafal Al-Quran sebanyak 30 Juz juga mengalami
peningkatan, sejak tahun 1999 hingga sekarang Ma'had terus mencetak
hafiz/hafizhah setiap tahunnya, bermula dari sedikit hingga akhirnya mulai
pada Tahun 2003 Ma'had melakukan acara Haflah Khataman Al-Quran
bagi santri/santriwati yang telah hafal Al-Quran yang dilaksanakan setiap
Desember.
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Di antara para santri/santriwati yang sudah Hafiz/Hafizhah,
sekarang ada yang masih mengabdi di Ma'had, ada yang mengajar di
madrasah-madrasah dan pondok pesantren, ada yang kembali dan
mengabdi di kampung halamannya, ada yang melanjutkan pendidikan ke
Perguruan

Tinggi

seperti

UIN

STS

JAMBI,

UIN

SYARIF

HIDAYATULLAH JAKARTA, PTIQ, IIQ, juga di Malaysia, Mesir dan
Yaman, dan ada juga yang mengajar di Malaysia dan Brunei Darussalam
untuk memperluas dan mengembangkan ilmu dan pengalamannya.
Sejak akhir Tahun 2005 Ma'had telah mengikuti dan mendaftarkan
diri sebagai Pondok Pesantren Salafiah (PPS) Penyelenggara Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pada tanggal 24 s/d 27
Agustus 2006 yang lalu telah mengikut sertakan sebanyak 128 orang
peserta Ujian Nasional (UNAS) tingkat Wustha yang semuanya
Alhamdulillah dinyatakan lulus. Begitu juga angkatan berikutnya Tahun
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
dan 2019. Alhamdulillah semua santri/santriwati yang ikut ujian
dinyatakan lulus.49
Pondok pesantren Al-Mubarak Al-Islam Tahtul Yaman yang di
asuh oleh H. Mubarok telah banyak menghasilkan hafidz dan hafidzah
yang berprestasi, dimana santri-santri yang telah dibina dan telah
menghapal 30 juz Al-Qur‘an telah diakui oleh Negara lain.
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Hal ini merupakan jumlah yang fantastis dimana belum tentu suatu
perguruan Islam dapat menelurkan santriwan santriwati hafizt Qur‘an
sebanyak ini. Pembangunan fasilitas setahap demi setahap, terdiri atas :
asrama santri putra, asrama santri putri, aula, ruamg belajar, ruang
olahraga, mushola, ruang tata usaha, ruang perlengkapan, tempat tinggal
penajar/pengurus, dapur, dan fasilitas pendukung lainnya.
Selain itu pesantren Al-Mubarok pernah kedatangan Syeh Sayid
Habib salim, guru besar dan ulama Kota Yaman yakni pengasuh Pondok
Pesantren Ribat Tarim Hadromi Yaman di sambut oleh ratusan santri dan
para pengasuh pondok pesantren yang ada dalam Provinsi Jambi bahkan
oleh jajaran pemerintah Wakil Gubernur Jambi H.Fahrori Umar, Kakanwil
Kementrian Agama Provinsi Jambi Drs. H. Abdul kadir Husein, M.Pd,I ,
Rektor IAIN STS Jambi Prof. Dr. Mukhtar Latif, M.Pd .
Kunjungan beliau ini selain berdakwah juga dalam rangka kembali
menjalin tali silahturahmi, karena menurut sejarah antara negeri Yaman
dengan Kota Jambi, khususnya antara Negeri Yaman dengan Kelurahan
Tahtul Yaman telah terjalin silahturahmi sejak 200 tahun silam.
Ini dibuktikan dengan banyaknya warga masyarakat Jambi
keturunan Yaman. Seperti keluarga besar. Al-Barekbah, Al-Jufri, AlHafsi, Bafadhol, Al-Hadat dan yang lainnya.
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Mengenai dana operasional pesantren, santri dikenakan biaya Rp.
45.000/ perbulan50, dana yang sangat minim untuk operasional makan,
belajar dan lain-lain. Semasa masih berkerja sama dengan Gubernur Jambi
Abdurrahman Sayoeti semua kebutuhan dipondok pesantren gratis. Baik
sembako, kebutuhan kamar mandi bahkan tiap pagi anak-anak pondok
pesantren selalu mendapatkan segelas susu, semua itu diberikan secara
gratis.
Namun sekarang karena tidak ada bantuan pemerintah lagi santri
dikenakan biaya hanya Rp. 45.000 perbulan, dari 800-an siswanya tidak
semua siswa membayar iuran bulanan tersebut, hal itu karena, 50 persen
lebih anak-anak pondok memang berasal dari keluarga yang tidak mampu
dan anak – anak yatim.

2. Kendala bagi Para Penghafal Al-Qur’an dalam menghafal Al-Qur’an
di Ma’had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizil Qur’an Al-Karim Tahtul
Yaman
Usaha untuk mencapai tujuan sering tidak terlepas dari berbagai
kendala, Problematika yang dihadapi oleh para penghafal AI-Qur' an itu
secara garis besarnya dapat dirangkum sebagai berikut :
1. Menghafal itu susah
2. Ayat-ayat yang sudah dihafal sering lupa
3. Banyak ayat-ayat yang serupa
50
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4. Semangat, minat dan keinginan melemah
5. Menghafal Al-Qur‘an karena dipaksa orang lain
6. Malas mengulang
7. Mudah putus asa
8. IQ lemah
Persiapan yang dilakukan sebelum seseorang masuk sebagai
penghafal AI-Qur'an, ada dua macam yaitu persiapan operasional dan
persiapan intuitif (pencerahan hati).Para pakar pendidikan juga mengakui
kedua kesiapan diri individu dalam pendidikan.
Pada umumnya kendala-kendala yang ditemui dilapangan ialah santrisantri masih sering bermain-main, sering mengulang kesalahan yang sama,
bermacam alasan yang disampaikan mereka kepada gurunya agar tidak
mengaji. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan
penulis di Pondok Pesantren AI-Mubarok, berikut ini dipaparkan beberapa
kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pelaksanaan pembelajaran
membaca Al-Qur'an dalam ·membina kemampuan baca Al-Qur'an pada
santri yaitu:
a. Kurangnya minat dan semangat belajar santri
Minat belajar sangat diperlukan dalam proses pembelajaran.
Dengan membangun minat santri, maka santri menganggap hal yang
dipelajarinya sebagai sesuatu yang sangat penting baginya sehingga
mereka rela melakukan kegiatan tersebut dengan baik Guru juga tidak
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bisa sepenuhnya dan tidak bisa mengelak bahwa santri juga lebih
banyak menghabiskan waktunya dengan teman- temannya, dan
pengaruh teman-teman juga rnerupakan salah satu kendala yang
dihadapi oleh guru dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Qur'an
pada santri di Pondok Pesantren AI-Mubarak Sebagaimana hasil
wawancara dengan Ustadz M Nuh :
Saya memahami bahwa minat belajar rnengaji santri
terkadang berubah-ubah, ketika santri dihadapkan pada
permasalahan yang tidak bisa mereka pecahkan biasanya santri
tersebut ada yang tidak berninat dan bahkan ada yang rnerasa
tertantang, tetapi dalam belajar rnembca Al-Qur'an memang santri
yang merasa kesulitan terlihat kurang meminati pembelajaran ini.51
Kemudian ditambahkan lagi oleh Ustadz M Furqon:
Kesusahan untuk meningkatkan kemampuan baca Al-Qur'an
terhadap santri kami, terkadang terpengaruh dengan semangat
mereka, sehingga tidak jarang omongan kami selaku Guru tidak
didengarnya. Terlebih lagi mereka sering meniru bacaan-bacaan
yang salah.
Senada dengan Ustadz Saddan Husain, mengatakan:
Santri kami sangat susah .kalau dikasih tahu, terkadang tidak
jarang mereka melawan dan membantah perkataan kami.
Kadang mereka lebih memilih bermain bersama temantemannya. Sering juga mereka bergaul dengan anak-anak
sekitar pesantren dan meniru perbuatan yang sangat tidak
mendidik.52
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Hasil observasi, peneliti memang rnelihat, santri yang minat
belajarnya kurang, rata-rata yang mengalami kesulitan dalam
membaca Al-Qur'an. Meskipun hanya terjadi pada beberapa santri
tetapi keadaan tersebut juga bisa mempengaruhi santri yang lain
yang semangat menjadi ikut-ikutan kurang berminat menghafal
karena melihat teman-temannya bermalas-malasan.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syukron salah seorang santri:
Saya sering kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, kadangkadang saya kurang paham membedakan huruf-huruf yang hampir
sama bunyinya, membedakan hukum tajwidnya dan juga panjang
atau pendeknya. Oleh karena itu kadang-kadang saya menjadi lesu
dan kurang semangat dalam menghafal Al-Qur‘an.53
Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara peneliti
dengan beberapa sumber, maka dapat difahami bahwa keadaan
minat dan semangat santri dalam menghafal Al-Qur'an, khususnya
materi belajar membaca Al-Qur'an masih ada beberapa santri yang
terlihat kurang berminat mengikuti pembelajaran. Kurangnya minat
belajar santri karena merasa kesulitan membaca Al-Qur‘an.
b. Kurangnya pembiasaan pada santri untuk membaca dengan benar.
Pembiasaan

belajar

yang

baik

pada

santri

ditingkatkan

dan

dibudidayakan, karena dengan biasa membaca dengan baik maka santri
akan lebih sering mengulang materi pelajaran dan lebih mahir dalam
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membaca dan menghafal Al-Qur'an. Seperti penjelasan Ustadz Munzani
berikut:
Dalam belajar Dan menghafal Al-Qur'an, saya menyadari masih
ada beberapa santri yang memang kurang dibiasakan untuk belajar
membaca dengan baik dirumahnya dahulu, sehingga .ketika masuk
pesantren santri banyak menemukan kesulitan, padahal membiasakan
santri untuk membaca Al-Qur'an atau mengikut kegiatan pembelajaran
menambah pemahaman santri terhadap kemampuan membacanya. 54
Keterangan yang hampir sama juga disampaikan oleh Ihsan
salah satu santri, mengatakan:
Saya memang jarang belajar membaca Al-Qur'an
sewaktu belum masuk pesantren, karena memang tidak ada yang
membimbing, orang tua saya tidak bisa mengaji dan saya juga
jarang mengikuti pengajian di Masjid karena tempatnya cukup jauh
dan dilaksanakan pada malam hari, sehingga saya sulit untuk
belajar mengaji. ltulah sebabnya saya dimasukkan oleh kedua
orang tua saya ke pesantren untuk menjadikan saya mahir dalam
membaca dan menghafal Al-Qur'an.55
Kurangnya bimbingan dan pembiasaan santri untuk belajar
Al-Qur‘an di rumah sebelum masuk pesantren menjadi kurang
maksimalnya dalam belajar membaca dan Menghafal Al-Qur'an.
Sehingga masih banyak santri yang bisa membaca Al-Qur'an tetapi
kemampuan dan pengetahuannya masih kurang, misalnya hanya
bisa membaca tetapi belum lancar, bisa membaca tetapi dalam
menyebutkan huruf masih kurang tepat dan hukum tajwidnya
belum bisa. Oleh karena itu kerjasama yang baik antara Ustadz dan
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orang tua untuk meningkatkan kemampuan santri dalam belajar
membaca dan menghafal Al- Qur'an.
c. Santri yang Malas
Satu lagi kendala yang dihadapi Ustadz, yakni faktor dari
santri itu yaitu karena malas untuk mengaji. Hal ini bisa jadi karena
santri tersebut terlalu dimanjakan oleh salah satu gurunya, atau dia
juga

melihat

orang-orang

sekitarnya

atau

teman-teman

sepermainannya yang juga tidak mengaji. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh Ustadz Akmal sebagai berikut:
Saya selaku guru rasanya sudah sering menasehati santri saya
untuk rajin mengaji, dari awal masuk dia sudah saya didik untuk
terus mengaji, tetapi sampai saat ini sepertinya dia sangat malas
untuk belajar, karena semakin sering bolos, dan ada guru yang
terlalu memanjakannya. Jadi, walaupun saya marah, dia tidak
merasa takut, karena ada yang akan membelanya.56
Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh Ustadz Hendra:
Sewaktu pertama masuk, dia sudah saya bimbing mengaji
dengan baik, saya latih. Tetapi sekarang ini, dia sangat malas untuk
mengaji, walaupun sudah saya perintahkan, tetapi tetap saja
jawabannya malas atau capek. Rasanya saya sudah kewa!ahan juga
mengahadapi santri saya, mungkin yang menyebabkannya begitu,
dia melihat temannya yang tidak mengaji, sehingga dia pun
menjadi ikut-ikutan tidak mengaji.57
Memang ada saja hambatan atau masalah yang dihadapi oleh
guru dalam membimbing santri-santri mereka, terhadap masalah
yang dihadapi oleh guru ini, para guru mencoba dan terus mencoba
mengatasinya sehingga apabila telah sampai pada saatnya nanti.
Supaya mereka tidak disalahkan oleh santri-santri mereka.
56
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Dari observasi yang dilakukan penulis terlihat bahwa para
guru di Pondok Pesantren AI-Mubarok tetap mendorong dan
memotivasi santri- santri mereka untuk memembinanya walaupun
itu dilakukan dengan memberikan hukuman kepada santri karena
mereka menganggap bahwa santri sekarang ini jika dibiarkan tanpa
hukuman mereka tidak akan menurut dalam belajar dan menghafal
Al-Qur‘an. Di lain pihak ada juga guru yang hanya memberikan
nasehat saja. lni semua menunjukkan bahwa guru yang
memperhatikan santri-santri mereka untuk meningkatkan nilai
keagamaan shalat wajib akan tetap terus berusaha memberikan
dorongan yang sangat tinggi, karena Guru memang harus bersikap
sabar dalam mengahadapi santri-santrinya.
d. Lemahnya daya serap (IQ) sebagian santri
Saat mengajar, guru berhadapan dengan sejumlah peserta
didik dengan latar belakang kehidupan yang berlainan. Kegiatan
inti pembelajaran ini ditandai dengan keikutsertaan peserta didik
dalam pengelolaan pembelajaran, berkaitan tugas dan tanggung
jawab

mereka

dalam

menyelenggarakan

program

pembelajaran.Tugas peserta didik adalah belajar dan menghafal,
sedangkan tanggung jawab mencakup keterlibatan mereka dalam
membina dan mengembangkan kegiatan belajar yang telah
disepakati dan ditetapkan bersama pada saat menyusun program.
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Hasil wawancara dengan Ustadz Dzul Azmi menjelaskan tentang
daya serap (IQ) santri terhadap kemampuan baca Al-Qur'an masih
rendah, sebagaimana yang dia ungkapkan Dzul Azmi berikut ini:
Beberapa santri memang masih terlihat lemah dalam
menyerap Hafalan baru yang diberikan.Salah satu penyebabnya
adalah santri kurang mendapatkan bimbingan belajar dilingkungan
luar pesantren sebelum masuk pesantren, sehingga kualitas santri
yang ada masih kurang begitu baik. Hal ini yang akan kami ubah
dengan menjadikan mereka lebih baik hasilnya nanti dari waktu ke
waktu selama belajar menghafal dan menuntut ilmu di pondok
ini.58
Kemudian ditambahkan lagi oleh Ustadz Juhairi, mengatakan:
Kondisi ini sangat menghambat upaya peningkatan belajar
membaca dan menghafal Al-Qur'an yaitu lemahnya kemampuan
santri dalam memahami dan mempraktekkan saat membaca hafalan
baru yang sudah diajarkan. Sejumlah contoh dan praktek yang saya
berikan tidak dapat cepat dikuasai santri karena beberapa santri ada
yang baru biasa memahami materi jika materi tersebut dijelaskan
secara berulang-ulang kali.Sementara jika menjelaskan materi
secara berulang kali maka santri lainnya akan terbengkalai dan
tentunya membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. 59
Ketika santri tidak mampu berkonsentrasi, sebagian besar santri
membuat kegaduhan, rebut suasana dan santri yang lain akan
menunjukkan kelesuan.
Sehingga minat dan perhatian santri akan semakin berkurang
karena sebagian besar santri tidak menguasai bahan yang telah
guru sampaikan. Ketika itulah guru mempertanyakan faktor
58
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penyebab dan berusaha mencari solusi yang tepat. Karena jika
tidak demikian maka apa yang guru sampaikan akan sia-sia.
Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang santri Tiara :
Saya
memang sangat sulit untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran Al-Qur'an, apalagi ketika guru menyuruh saya
untuk membaca, apalagi menghafal, saya kurang cepat memahami
contoh yang diajarkan guru. Selain itu saya juga tidak bisa
memahami materi hafalan baru jika hanya dijelaskan beberapa kali,
materi yang dipelajari harus dijelaskan berulang kali baru saya
mengerti dan memahaminya, lalu saya lanjut menghafalkannya. 60
Dan ditambahkan lagi oleh Ustadz Akmal:
Latar belakang kemampuan santri dalam menerima
pelajaran itu berbeda-beda, apalagi pelajaran tajwid, ada beberapa
santri yang memang sulit memahami materi yang dijelaskan oleh
guru dan ada juga yang memang sangat mudah memahami materi
yang saya jelaskan, sehingga ada juga santri yang cepat menghafal.
sedangkan santri yang kemampuannya standar juga masih banyak,
jadi harus bersabar membimbingnya. 61
Peneliti melihat bahwa kurangnya kemampuan santri
dalam menerima materi pelajaran memang berbeda-beda, karena
latar belakang kemampuan santri juga berbeda-beda.
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3. Kontribusi Ma’had Al-Mubarak Al-Islami Litahfizil Al-Qur’an AlKarim Tahtul Yaman dalam Program menghafal Al-Qur’an di
Provinsi Jambi
Sebagai gambaran mengenai berkontribusi pada masyarakat pada
bidang keagamaan, seperti yang telah dilakukan oleh Alumni Pondok
Pesantren Al-Mubarok yang melakukan pengabdian pada bidang
keagamaan di lingkungan masyarakat setempat maupun di Provinsi Jambi.
Tempat pengabdian masih merupakan lingkungan pesantren dan di luar
lingkungan pesantren, tempat ibadah seperti Mushollah, Masjid maupun
tempat pendidikan seperti sekolah umum di Provinsi Jambi.
Kontribusi yang dilakukan oleh Alumni pesantren Al-Mubarok Di
lingkungan masyarakat maupun di Provinsi Jambi adalah:

1) Menjadi Imam Masjid
Dilakukan ketika sudah keluar dari pesantren maupun yang
masih mengabdi di dalam pesantren. Alumni yang sudah khatam
Al-Qur‘an 30 juz, setelah selesai mengabdi di pesantren selama 2
tahun, mereka masih melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi
di Kota Jambi, Jakarta Maupun Ke luar Negeri seperti Di Mesir
Dan Yaman, Alumni pesantren yang melanjutkan pendidikan
diperguruan tinggi di kota jambi biasanya mengabdi di Masjidmasjid di Provinsi Jambi menjadi Imam dan guru ngaji di Masjidmasjid tempat mereka tinggal. Sedangkan alumni yang masih
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menetap di pesantren Al-Mubarok setiap bulan Romadhon dikirim
secara bergantian ke Malaysia Dan Brunai Darussalam untuk
menjadi imam dibulan puasa. Sebagaimana Ustadz M. Nuh
mengatakan :
Alumni yang sudah selesai mengabdi 2 tahun di pondok ini,
mereka biasanya izin kepada guru-guru untuk melanjutkan
pendidikan diperguruan tinggi, seperti di UIN STS JAMBI, UNJA,
maupun ke Jakarta PTIQ. Ada juga yang melanjutkan ke negeri
mesir dan yaman. Biasanya yang berkuliah dijambi banyak yang
tinggal dimasjid menjadi imam dan guru ngaji. 62

2) Pengajian kitab kuning
Dilakukan setiap seminggu dua kali dan ada seminggu satu
kali, bertempat di pesantren Al-mubarok, dan masjid-masjid di
provinsi jambi, setelah selesai belajar di negeri yaman dan mesir,
alumni pesantren Al-Mubarok ada yang sudah mengisi pengajian
kitab kuning di lingkungan masyarakat setempat, maupun di masjidmasjid lain di kota provinsi jambi. Yang menjadi peserta dalam
pengajian adalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu jama‘ah masjid yang
berada di lingkungan masjid-masjid tersebut. Sebagaimana Ustadz
Mukhtar Agus salah satu alumni yang selesai menuntut ilmu di
Hadrol Maut negeri Yaman :
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saya memang mengisi pengajian di masjid-masjid kota jambi,
banyak meminta kajian ilmu Fiqih. Kebanyakan masyarakat sudah
membuat jadwal jika saya kasih tau jadwal kosong setelah ba‘dah
magrib dan isya. Masyarakat khusus nya jama‘ah masjid meraka
Alhamdulillah sangat bersemangat dalam mengikuti pengajian
rutin kami, banyak yang bertanya masalah fiqih yang terjadi
perdebatan dalam masyarakat, tentang sholat, puasa dan lain-lain.63

Menjadi guru-guru di rumah Tahfidz Di Provinsi Jambi, Alumni yang
masih kuliah maupun yang selesai kuliah banyak yang menjadi guru
tahfidz di rumah tahfidz di provinsi jambi. Rumah tahfidz yang di
provinsi jambi banyak dibuat oleh hamba-hamba Allah yang
mempunyai kekayaan atau rejeki lebih, sehingga bisa membuat rumah
tahfidz untuk anak-anak di provinsi jambi sebagai pendidikan
tambahan di luar sekolah umum. Biasanya jadwal mengajar dilakukan
seminggu tiga kali oleh tenaga pengajar yang berasal dari alumni
pesantren Al-Mubarok. Sebagaimana ustadz Ari Filqobri mengatakan:
Alhamdulilah sudah banyak rumah tahfidz di provinsi jambi,
salah satunya rumah tahfidz tempat saya mengajar yaitu Rumah
Tahfidz Darul Mumtazah, kami alumni dari Ma‘had Al-Mubarok
menjadi tenaga pengajar disini yaitu berjumlah 5 orang.
Alhamdulillah kami sudah banyak mengkhatamkan anak-anak di
provinsi jambi juz 29 dan 30.64

3) Menjadi guru tahfidz di SD Dan SMP Di Kota Jambi
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Dinas Pendidikan Kota Jambi di tahun 2018 menerima guru
tahfidz sebanyak 80 orang guru tahfidz untuk angkatan pertama
dan 2019 merekrut 50 oarang untuk angkatan kedua yang akan
disebarkan ke beberapa sekolah SD dan SMP Di Kota Jambi.
Program ini bertujuan untuk melahirkan generasi anak-anak Hafidz
dan Hafidzoh Di Sekolah Umum SD dan SMP di Kota Jambi.
Sebagaimana Ustadz Andri Al-Hafidz mengatakan :
Alhamdulillah program yang dibuat oleh Dinas Kota Jambi ini
bisa membuat kami berkontribusi membantu melahirkan anak-anak
penghafal Al-Qur‘an di sekolah Umum Khususnya di SD dan SMP
Di Kota jambi. Program ini juga banyak mendapat respon baik dari
masyarakat provinsi Jambi khususnya Guru-guru yang di sekolahsekolah Umum SD dan SMP Kota jambi, karena mereka merasa
bersyukur program ini bisa membantu dan melahirkan anak-anak
penghafal Al-Qur‘an Di Kota Jambi.65

Hal ini juga dibenarkan Oleh Ustadz Eriman Saputra Al-Hafidz :
Kami sebagai alumni Ma‘had Al-Mubarok sangat bersyukur
dengan adanya program ini, karena selain kami bisa mengajarkan
ilmu kami, program ini juga bisa memberikan pekerjaan untuk kami
alumni dari pesantren penghafal Al-Qur‘an yang sudah selesai di
perguruan tinggi maupun yang Cuma hanya lulus dari Pesantren
Mubarok. selain itu, ini adalah program pertama yang dilakukan
pemerintah Kota Jambi untuk memperhatikan kami para penghafal
Al-Qur‘an. Dan kami ucapakan Alhamdulillah semoga kami sukses
dalam melahirkan generasi penghafal Al-Qur‘an Di Kota Jambi. Dan
Alhamdulillah pada Hari Kamis 2 mei 2019 Kami mengadakan
WISUDAH AKBAR JUZ 30 Di Lapangan kantor Wali Kota Jambi,
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sebagai Wisudah pertama untuk angkatan pertama Di Program
Tahfidz Kota Jambi ini.66

Kontribusi

ini

tidak

dapat

dipisahkan

dengan

hubungan

masyarakat. Karena untuk dapat berkontribusi pada masyarakat juga harus
membangun hubungan yang positif dengan masyarakat terlebih dahulu.
Dalam konsep bermasyarakat manusia melakukan interaksi antara manusia
satu dan manusia lainnya, yang juga biasa dengan istilah hubungan
masyarakat.
Dari hasil wawancara diatas penulis dalam hal ini menyimpulkan
kerajinan dan kedisiplinan untuk pelaksanaan menghafal Al-Qur‘an santri
dibimbing dan diberikan motivasi dengan baik dan benar sehingga hasil
yang dicapai bisa berhasil dan mendapat Ridho oleh Allah SWT.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Ma’had Al-Mubarak Al-Islami
Litahfizil Qur’an Al-KarimSejarah dan Kondisi Ma’had Al-Mubarak
Al-Islami Litahfizil Qur’an Al-Karim Tahtul Yaman ( studi sejarah dan
kontribusi Ma;had dalam program menghafal Al-Qur’an di Provinsi
Jambi) Tahun 2005-2018.
1. Sejarah dan kondisi Ma’had Al-Mubarak Litahfizil Qur’an
sekarang dari ketahun sangat meningkat, dan sejarah pesantren ini
diawali pada tahun 1996, yang lahir dari ide seorang penghafal AlQur‘an, dan sekaligus menjadi pimpinan Ma‘had Al-Mubarak, yaitu
H. Mubarak, HM. Daud Lc. Dan di support oleh Bapak Abdurrahman
Sayoeti, beliau lah yang banyak membantu dalam pembangunan
Ma‘had Al-Mubarak, belaiu lah seorang Donatur Ma‘had AlMubarak. Dan sampai sekarang perkembangan semakin pesat, dari
hasil data yang di ambil, santriwan maupun santriwati setiap
tahunnya meningkat, dan mengeluarkan hafiz-hafizhah dalam setiap
tahun ataupun lebih.
2. Kendala bagi para penghafal Al-Qur’an dalam menghafal AlQur’an di Ma’had Al-Mubarak Al-Islami litahfizil Qur’an AlKarim Tahtul Yaman , sanagtlah cukup banyak dalam menghadapi
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kendala, yaitu: Menghafal itu susah, Ayat-ayat yang sudah dihafal
sering lupa,Banyak ayat-ayat yang serupa, .Semangat, minat dan
keinginan melemah, Menghafal Al-Qur‘an karena dipaksa orang lain,
Malas mengulang, Mudah putus asa, IQ lemah (lemahnnya daya
serap).
3. Begitupun dalam Kontribusi Ma’had Al-Mubarak Al-Islami
Litahfizil Al-Qur’an Al-Karim Tahtul Yaman dalam menghafal
Al-Qur’an di Provinsi Jambi, cukup banyak yang dilakukan oleh
Alumni pesantren Al-Mubarok Di lingkungan masyarakat maupun di
Provinsi Jambi adalah:

Menjadi Imam Masjid, dilakukan ketika

sudah keluar dari pesantren maupun yang masih mengabdi di dalam
pesantren, Pengajian kitab kuning, dilakukan setiap seminggu dua
kali dan ada seminggu satu kali, bertempat di pesantren Al-mubarok,
dan masjid-masjid di provinsi jambi, Menjadi guru-guru di rumah
Tahfidz Di Provinsi Jambi, Alumni yang masih kuliah maupun yang
selesai kuliah banyak yang menjadi guru tahfidz di rumah tahfidz di
provinsi jambi. Menjadi guru tahfidz di SD Dan SMP Di Kota Jambi

B. Saran
Ada beberapa saran dan masukan penulis kepada semua pihak dalam
menulis skripsi ini di antaranya adalah sebagai berikut:
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Kepada para santri penghafal Al Qur‘an, agar selalu bersemangat dalam
menghafal Al Qur‘an dan terus-menerus mengulang kembali hafalannya
agar tetap terjaga dalam ingatannya, Kepada para Asatidz agar tetap selalu
membimbing para santri dalam menghafal Al Qur‘an, karena dengan
adanya bimbingan dari seorang ustadz akan dapat membantu para santri
dalam proses menghafal. Kepada para orang tua santri agar tetap selalu
memberikan perhatian kepada anaknya dan selalu memberikan semangat
atau dorongan dalam menghafal Al Qur‘an, karena doa serta dukungan
dari kedua orang tuanya lebih besar pengaruhnya dibanding dukungan
selain dari kedua orang tuanya.
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