
 

 

ABSTRAK 

Niswatul Hikmah: Efektivitas Penggunaaan Metode Thoriqo Wahdah Dalam 

Menghafal Alquran Santri di Pesantren Daarul Quran Internasional 

Unjungberung Bandung  

(Penelitian di Pesantern Daarul Qur’an Internasional Ujungberung Bandung) 

 

Al-quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad, 

bukan ucapan nabi atau manusia yang lainnya, yang dirurunkan secara berangsur-

angsur, sehinga pada waktu dirunkan al-quran nabi muhanmmad melarangnya 

untuk menghafal dan mencatat apalagi menngumpulkan ucapannya, hanya 

menyuruh untuk menghafal dan menuliskan Al-quran untuk menjaga kemurnian 

firman-firman Allah. 

Tujuan penelitianin adalah untuk mengetahui pelaksanaan metode thoriqoh 

dalam membimbing hafalan al-quran santri ,untuk mengetahui faktor pendukung 

dan penghambat hafalan al-qur’an santri, dan untuk mengetahui hasil hafalan al-

quran santri dengan penggunaan metode thoriqoh wahdah di pesantren Darul 

Quran Internasional Ujung Berung Bandung 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif, dengan 

pendekatan kualitatif. Adapun Pengumpul data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi dan tes. 

Metode adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh 

pendidik/dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode dalam proses 

pembelajaran adalah untuk mengoptimalisasi daya serap para peserta didik dapat 

memahami materi yang diberikan dan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau 

kompetensi tertentu. Tujuan atau kompetensi tersebut telah dirumuskan dalam 

kurikulum (khusus pada silabi atau berdasarkan kompetensi dasar dari setiap mata 

pelajaran (silabi mata pelajaran). 

Pelaksanaan metode thoriqo wahdah terlaksana dengan baik sesuai dengan 

langkah-langkah yang ada dalam teori. secara keseluruhan jumlah Santri Daarul 

Quran sebanyak 123 dengan menggunakan metode yang berbeda dalam 

menghafal Al-quran. Hasil hafalan al-Qur‟ an.yang menggunakan metode thoriqo 

wahdah dari 18 santri, nilai tahfidz 82,5 nilai ini kategore baik, 72,3 nilai tahsin 

kategori ini  baik.maka secara keseluruhan hasil hafalan alquran santri  baik. 

Faktor pendukung dan penghamabt dari Menghafal alquran dengan penggunaan 

metode thoriqo wahdah yaitu:  

 Faktor Pendukung  

a. Ustadz dapat menguasai metode thoriqo wahdah dengan baik 

b. Ustadz memiliki kompetensi yang baik dalam membimbing 

hafalan alquran  

c. Santri dapat mengikuti materi dengan baik. 

 Fakrtor Penghambat 

a. Adanya ustadz yang berhalangan hadir dalam dalan proses 

bimbigan hafalan alquran 

b. Adanya santri yang belum terlalu lancar dalam Menghafal alquran. 

Kata Kunci: Efektivitas metode thoriqo wahdah, membimbing hafalan alquran    


