
 

 

ABSTRAK 

Rifa Zaenal Lutpiana. Penerapan Metode Ilham Hubungannya Dengan Hafalan 

Al-Quran Santri Juz 30. (Penelitian Terhadap Santri Pondok Pesantren 

Mahasiswa Universal) 

Metode menghafal pada jaman sekarang sangatlah banyak, salah satu 

metode menghafal yaitu metode ILHAM, metode ini telah digunakan di berbagai 

pesantren dan sekolah. Di Bandung tepatnya di Pondok Pesantren Mahasiswa 

Universal telah menggunakan metode ILHAM ini. Masalah penelitian ini yaitu : 

Bagaimana penerapan metode ILHAM di Pondok Pesantren Mahasiswa 

Universal, Bagaimana Hapalan Al-Quran santri juz 30 di Pondok Pesantren 

Mahasiswa Universal, Bagaimana hubungan antara penerapan metode ILHAM 

terhadap hapalan al-Quran santri juz 30 di Pondok Pesantren Mahasiswa 

Universal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Realitas penerapan metode 

ILHAM di Pondok Pesantern Mahasiswa Universal. Realitas Hapalan al-Quran 

Santri juz 30 di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal. Realitas Hubungan 

antara penerapan metode ILHAM terhadap hapalan al-Quran santri Juz 30 di 

Pondok Pesantren Mahasiswa Universal. 

Karangka berpikir dari pemikiran ini yaitu, bahwa metode adalah suatu jalan 

atau cara, jadi bila kita melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang opitimal 

maka dibutuhkanlah metode. Salah satunya dalam menghafal al-Quran dengan 

menggunakan metode ILHAM, maka Hipotesis dari penelitian ini semakin baik 

penerapan metode ILHAM maka semakin baik pula hapalan al-Quran santri juz 

30.  

Penelitian ini menggnakan metode deskriptif, untuk memperoleh datanya 

menggunakan angket, tes, observasi dan studi pustaka, dengan responden 21 

santri dari angkatan 2015 dan 2016. Kemudia analisis datanya dibagi kedalam dua 

pendekatan yaitu analisi persial dan analisis korelasi. 

Hasil analisis, diperoleh kesimpulan (1) Realitas penerapan metode ILHAM 

di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal pada angkatan 2015 dan 2016 pada 

kategori tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan angka rata-rata (mean) = 4,07. (2) 

Realitas hafalan al-Quran Santri Juz 30 di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal 

dengan indikatornya yaitu Tahsin, Tajwid, Lancar membacanya, dan yang terakhir 

hafalan juz 30. Dengan hasil rata-rata 75,17 pada kategori baik. (3) kriteria 

pengujian korelasi  didapatkan bahwa         lebih besar dari        maka data 

tersebut regresi tidak linear dan harus dicari dengan metode renk sprearman 

dengan hasil akhirnya adalah 0,97 koefisien korelasi pada interval 0,81 – 1,00 

korelasi sempurna, dengan ini Adanya hubungan antara metode ILHAM dengan 

hafalan al-Quran santri juz 30 dengan perhitungan uji pengaruh variabel X yaitu 

Penerapan Metode ILHAM  dan variabel Y yaitu hafalan al-Quran santri juz 30 

dengan hasil perhitungannya yaitu sebasar 23 %  dipengaruhi oleh metode 

ILHAM dan 77% lagi di pengaruhi oleh yang lain.  

 

 

 


