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Abstract
This paper aims to examine the development of memorization of students
who are traversed by way of the tradition of lalaran events that have occurred
at the boarding school Al-Mahrusiyah III Ngampel Barat. Here the students
have a memorization containing the verses of Nadhom in the form of poetry
from the Science of Nahwu (Arabic gramatics) being studied. The students are
required to memorize the Nadhom according to their class level. Then
memorize the memorized in a deposit to the Mustahiqnya each at the time
that has been determined mustahiq or mutually agreed. But in fact there are
still some students who are not fluent, have not been targeted (complete) on
the boundaries that have been determined, and even some still difficult to
recite the verses Nadhom poetry. In this case the activity of the tradition as an
effort to motivate the memorization of students should be really noticed. The
research used is qualitative, because the data obtained in the form of words,
images or figures. The type of research that researchers use is a descriptive
that attempts to decrypt existing data. Meanwhile, in the data collection, the
author conducted an interview with Mustahiq, the caretaker of the ceremony
of Madrasah Diniyah and the student Madrasah Diniyah Al-Mahrusiyah III.
Observations to the researcher's location, as well as documentation and
subsequent conclusion. The results of the research, namely: (1) The event of
the tradition that occurred in Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III
experienced differences and changes in this year. This is due to several factors.
Among them: There are several students that have not been completed or not
yet target in the limits of memorization nadhom that have been determined
by each class. Then the factors are derived from the environment and teachers
(external) and internal factors (self). (2) Memorization affects urgent
(essential) once to study in MADIN. Because of the things that are in MADIN
it is behind the dam determined by memorization.
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Pendahuluan
Mengkaji sebuah tradisi dalam
Dunia pendidikan saat ini sedang marak

mengggalakkan pembelajaran dengan
strategi active learning, yakni peserta
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kecil”. Hal ini menunjukkan bahwa
hafalan
sangat
penting
bagi
2
perkembangan pendidikan.
Menghafal memang bukan suatu
hal yang mudah, tetapi bukan pula
sesuatu yang hal tidak mungkin.
Menghafal berati berusaha mempelajari
sesuatu agar masuk dalam ingatan
supaya
hafal,
sehingga
dapat
mengucapkan di luar kepala dengan
ingatannya. Menghafal pada prinsipnya
adalah
mengulang-ulang
bacaan
tersebut. Pekerjaan apapun yang sering
diulang-ulang, maka pasti akan hafal. 3
Hal itu dapat ditemukan pada
pendidikan
Diniyah
yang
mana
merupakan suatu evolusi dari sistem
belajar yang dilaksanakan di pesantren
salafiyah, karena memang pada awal
penyelenggaraannya berjalan secara
tradisional. Untuk mempertahankan
tradisi pesantren dalam paradigma
penguasaan “kitab kuning”.4
Tuntutan hafalan di pondok
pesantren
lebih
banyak
jika
dibandingkan dengan pendidikan yang
ada di luar pesantren. Selain materi
hafalan yang disebutkan diatas.
Di
pesantren siswi (santri) harus menghafal
setiap materi yang diperolehnya sesuai
dengan tingkatan kelas. Diantaranya,
santri harus menghafal bait-bait nadlom
yang berbentuk syair dari materi
pengajian ilmu nahwu (gramatika arab)
yang sedang dikaji.

1

Syamsul Nizar, Sejarah dan
Pengolakan Pemikiran Pendidikan Islam, Cet
1 (Jakarta : Quantum Teaching, 2005), h. 2
2
M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan
Islam Jilid 1 (Jakarta : Rineka Cipta), h. 213
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3

Sa’adullah, 9 Cara Praktis
Menghafal Al-Qur’an (Jakarta : Gema Insani,
2008), h.58
4
Amin Haedaris, Peningkatan
Mutu Terpadu Pesantren Dan Madrasah
Diniyah (Jakarta : Diva Pustaka, 2006),h.18
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didik dituntut untuk aktif dalam kegiatan
belajar mengajar. Salah satu contoh
praktik active learning adalah peserta
didik diberi kebebasan untuk berfikir dan
mengungkapkan pemahaman tentang
suatu masalah dengan bahasa mereka
sendiri dengan substansi yang sama. Tapi
kenyatannya sekarang berbeda dengan
pendidikan dalam islam yang banyak
membutuhkan hafalan-hafalan, seperti
shalat, bacaan dzikir, shalawat, do’a
sehari-hari, surat-surat pendek dan
sebagainya,
yang
tidak
hanya
membutuhkan pemahaman substansi
akan tetapi juga harus disertai dengan
pengetahuan terkait materi dan dapat
menyebutkan materi sesuai dengan teks
aslinya, dengan kata lain bacaan-bacaan
tersebut harus dihafalkan.
Budaya menghafal sudah ada
sejak zaman dahulu. Masyarakat Arab
saat itu terkenal dengan hafalan yang
kuat. Apabila kita telaah kembali, bangsa
Arab pada saat diutusnya Nabi
Muhammad SAW sangat terkenal
dengan hafalannya. Kemampuan dan
daya ingat mereka, meskipun tidak bisa
membaca dan menulis, mereka mampu
mengekspresikan nilai sastra melalui
lisan dengan cara menghafal bait-bait
syair dengan baik sekali.1 Sedikit diantara
mereka yang bisa membaca dan menulis,
seperti yang diceritakan, “Ibnu Hanbal
menghafal satu juta hadist, juga AlBukhari menghafal lima belas ribu juta
hadist, padahal saat itu beliau masih
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Pondok pesantren Al- Mahrusiyah
merupakan salah satu pondok yang
memiliki beberapa lembaga pendidikan
di antaranya adalah Madrasah Diniyyah
Putri. Al-Mahrusiyah yang mewajibkan
siswinya menghafal nadlom ilmu nahwu
dan sharaf, sebab hal itu dilakukan
karena sebagai tolak ukur keberhasilan
proses pengajaran. Setiap siswi harus
menghafalkan nadhom tersebut dan
mengajukan kepada mustahiq (wali
kelas) dengan alokasi waktu yang telah
ditentukan oleh MADIN. Akan tetapi
pada kenyataannya masih terdapat
beberapa siswi yang tidak lancar atau
bahkan tidak hafal dengan bait-bait
nadhom yang sudah ditentukan. Terbukti
pada tahun ajaran 2018-2019 semester 1
(satu) yakni masih terdapat beberapa
siswi yang hafalannya belum mencapai
target yang sudah ditentukan oleh
Madrasah,
sehingga
pada
saat
muhafadhoh mini ada beberapa siswi
yang dikarantina. 5 Karena hal ini bisa
menjadi kendala sukses mukhafadhoh
akhirus sanah nantinya. 6 Upaya yang
dilakukan oleh pihak Madrasah Diniyah
Putri
AlMahrusiyah
untuk
mempermudah menghafal dan menjaga
hafalan agar tidak mudah lupa adalah
dengan melakukan lalaran setiap hari.
Program ini sudah menjadi tradisi yang
lama di pondok pesantren ini. Maka
kegiatan lalaran ini bertujuan agar siswi

selalu ingat dengan sesuatu yang
dihafalnya dan diharapkan dapat
memahami pelajaran, seperti dalam
hadist.7 Adapun bunyi hadistnya :
ِ
ِ ب القر
,َآن َك َمثَ ِل اإلبِ ِل الم َع َّقلَةِ اِ ْن عاَ َه َد َعلَيْهاَ اَْم َس َكها
ْ ِ إنَّماَ َمثَل صاَح
ِ
ت
ْ ََوا ْن اَطْلَ َقهاَ ذَ َهب

5
Karantina adalah pengasingan
atau bentuk penekanan yang diberikan oleh
Pengurus Majlis Musyawarah Madrasah
Diniyah (M2M) untuk siswi yang belum
mencapai target hafalan nadhomnya, sehingga
para santri perlu perhatian khusus untuk siswi
yang bersangkutan.
6
Wawancara dengan Nisrina Nur
Chiary selaku pengurus M2M ( Majlis

Musyawaroh Madrasah Diniyah Diniyah AlMahrusiyah III ngampel barat, pada tanggal
14 januari 2019 jam 20.00
7
Nur Faizin Muhith, Semua Bisa
Hafal al-Qur’an (Surakarta, al-Qudwah
Publishing, 2013), h. 67
8
Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalani,
kitab : at-tibyan fi adabi hamalatil qur’an (Bairut : Dar
Ibn khazim at-thaba’ah), h.66

Artinya : “Sesungguhnya perumpamaan
shahib al-Qur’an seperti pemilik
onta yang bertali kekang. Jika ia
terus-menerus
menjaganya
(tali)
atasnya
(unta)
ia
menahannya dan jika ia
melepasnya (tali) maka ia (onta)
pergi. Dan apabila pemilik
(penghafal) al-Qur’an berdiri
lalu membacanya di siang dan
malam hari, maka dia akan
mengingatnya dan apabila tidak
melakukan itu, maka dia akan
melupakannya.” (HR. Muslim)8.
Menurut
Prof. Dr. Mastuhu,
M.Ed, Op. mengatakan bahwa lalaran
merupakan teknik hafalan yaitu santri
menghafal suatu teks atau kalimat
tertentu dari kitab yang dipelajarinya.
Materi hafalan biasanya berbentuk
nazham. Sehingga teknik ini mempunyai
sifat mekanis, terus-menerus dan secara
berurutan (tidak melompat-lompat). Dan
dalam
menghafal
nadhom-nadhom
tersebut para santri mempunyai inovasi
baru yaitu hafalan dengan diiringi alat
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ِ
 ث َّم اَ َّك َده غاَيَة# ت َشْياً اَ َعدَّه
َ َْوا َذا ماَ َح َفظ
التَّأْكِْي ِد

Artinya : yang telah kau hafal ulangi lagi
berkali-kali lalu tambahkan
dengan temali kuat sekali.9
Jadi dalam tradisi lalaran perlu
diupayakan bagaimana agar dapat
mempengaruhi
dan
menimbulkan
motivasi terhadap hafalan santri.
Sehingga dapat mendorong tumbuhnya
semangat santri untuk lalaran. Penerapan
lalaran yang sesuai dengan kondisi para
santri diharapkan mampu untuk menjadi
ekstrinsik bagi para santri, yang pada
akhirnya
diharapkan
dapat
menumbuhkan
motivasi
instrinsik
didalam diri para santri. Sebagaimana
maqalah dibawah ini:
9

h. 29

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ت
َّ َو
ْ َ فَ َم ْن كاَن,الرْكن في تَ ْحصْي ِل االَ ْشياَء الج ُّد َوال ِه َّمة العاَليَة
ِ  واقْ ت ر َن بِ َذلِك,ب مح َّم ِد ب ِن الحس ِن
ِ ظ َج ِمْي َع كت
الج ُّد
َ ِه َّمته َح ِف
َ
ََ َ َ َ ْ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ت
ْ َ فَاََّما اذَا َكان,َصفها
ْ َوالم َواظَبَة فَاالظَّاهر انَّه يَ ْحفظ اَ ْكثَرهاَ اَْو ن
ٌ اَْو َكا َن لَه ِج ٌّد َولَ ْم تَك ْن لَه ِه َّمة,ٌّلَه ِه َّمةٌ عاَلِيَةٌ َولَ ْم يَك ْن لَه ِجد
ِ عاَلِيةٌ الَيح
.ًصل لَه العِلْم اِالَّ قَلِْيل
َْ َ
Artinya : Pangkal kesuksesan adalah
kesungguhan dan himmah
yang luhur. Barang siapa
berhimmah
menghapalkan
seluruh kitab Muhammad Ibnul
Hasan, lagi pula disertai usaha
yang sungguh-sungguh dan tak
kenal berhenti, maka menurut
ukuran lahir pasti akan bisa
menghafal sebagian besar atau
separohnya.Demikian
pula
sebaliknya, bila cita-citanya
tinggi
tapi
tidak
ada
kesungguhan berusaha, atau
sungguh-sungguh tetapi tidak
bercita-cita tinggi, maka hanya
sedikit pula ilmu yang berhasil
didapatkannya.10
Dari hadist di atas dapat ditarik
kesimpulan
(pemahaman)
bahwa
kegiatan menghafal tidak semudah
membalikkan telapak tangan, dalam
artian hakikat menjaga hafalan lebih sulit
daripada menambah hafalan, sehingga
seorang penghafal harus komitmen
dengan hafalannya, yakni menjaga
hafalan yang sudah didapat.
Lalaran ialah aktivitas mengulangulang hapalan nadzom dengan dilagukan

Syekh Zarnuji, Ta'limul Muta'alim,

10

Dr. Fatkhi Hasan Malakawi, kitab
: nushushi mina ttaraasti tarbawi Al- Islami
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265
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musik dan di aransment menjadi nadanada lagu modern yang mereka senangi.
Dengan cara seperti itu tidak perlu
menghafalkan secara terus menerus
tetapi mereka hanya cukup membaca
rangkaian-rangkaian nadhom tersebut
dengan di baca bersama-sama setiap hari
waktu lalaran dan disertai alat musik
tradisional seadaanya, hal seperti ini
lebih cepat hafal dan tidak mudah
gampang lupa hafalannya.
Apabila sudah hafal maka guru
harus sering-sering menyuruh muridnya
untuk
mengulangi
kembali
agar
dikemudian harinya tidak lupa. Hal ini
juga terdapat dan diterangkan didalam
kitab karangannya Syekh Zarnuji yang
berbunyi :
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secara individu maupun komunal.
Sedangkan Lalaran bersal dari bahasa
Jawa “uro-uro” yang berarti “tetembungan
sero” atau perkataan keras. 11 Adapun
Nadzom yaitu susunan bait-bait syair
yang berisi materi. Faktor pendukung
lalaran adalah : peraturan santri, adanya
kaidah-kaidah
tentang
keutamaan
menghafal, buku nadzom ynag praktis,
dan suasana yang meriah. Sedangkan
faktor penghambat lalaran dapat dibagi
menjadi dua. Yaitu :
1) Faktor dari dalam yaitu kelelahan
secara fisik yang mengakibatkan
timbulnya rasa kantuk.
2) Faktor dari luar antara lain :
padatnya kegiatan, penerangan
kurang,dan
suasana
yang
bising.12
Adapun dalam metode lalaran
sendiri mempunyai kelebihan dan
kekurangan,
diantaranya
kelebihan
lalaran yaitu :
1. Mempermudah
dalam
menghafal sesuatu
2. Mendorong dalam pemahaman
dan tindakan.13
3. Hemat tenaga dan waktu
4. Tidak hanya berkaitan dengan
aspek lahiriah tetapi juga hal
bathiniah.
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11

Heri Jauhari Muchtar, Fikih
Pendidikan, cet.2 (Bandung : PT Remaja
Rosda Karya, 2008), h.18-22.
12
Sri,
Hidayati And Ahmad,
Salim (2014) Penerapan Metode Lalaran
Menghafal Nadhom Ilmu Nahwu Pada Santri
Putra Pondok Pesantren Al Miftah Jatingarang
Kidul Jatisarono Nanggulan Kulon Progo
Yogyakarta.Skripsi Thesis, Universitas Alma
Ata

5. Dalam sejarah tercatat sebagai
metode yang paling berhasil
dalam
pembentukan
14
kepribadian.
Kekurangan
metode
lalaran,
diantaranya:
1. Membutuhkan pendidik sebagai
contoh
2. Membutuhkan pendidik yang
dapat mengaplikasikan teori
dengan praktik.15
Secara realita (kenyataannya) di
dalam pondok pesantren ini tradisi
lalaran selalu mengalami perubahan
dalam pelaksanaanya, hal ini terjadi
dikarenakan banyak factor-faktor yang
telah terjadi di dalam tahun ini (20182019).
Di
madrasah
Diniyah
menggunakan
langkah-langkah
pembelajaran sebagai berikut: 1) lalaran
(membaca nadzom dengan variasi lagu
secara bersama-sama sebelum pelajaran
dimulai), 2) Roisan (sistem musyawarah
yang dipimpin oleh Rois untuk
membahas mata pelajaran yang telah
dipelajari), 3) hafalan, 4) pembacaan
materi dan memaknai kitab yang
disampaikan oleh mustahiq (wali kelas), 5)
penjelasan (keterangan tentang materi
pelajaran dengan metode ceramah).16

13

www. Motivasiislami.com/kekuatan pengulangan. Diakses
tanggal 31 Maret 2019 pukul 07.00 wib.
14
Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan
Islam (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999),
h. 189
15
Noer Aly.,h.189
16
Wawancara Ustadzah Isyrofatul
‘Ulya selaku pengurus madin di pondok
pesantren putri lirboyo al-mahrusiyah III, 6
April 2019
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cita) yang tinggi. Sehingga peristiwa
tradisi lalaran di malam hari
mengalami perubahan yakni selama 30
menit dalam 3 hari (malam minggu,
selasa dan kamis). Dan untuk malam
rabu, kamis dan senin selama 10 menit.
Sedangkan sebelumnya waktu 30
menit hanya berada di malam minggu.
Metode
Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Menurut Bogdan dan Tailor
sebagaimana
dikutip
Moleong
mendefinisika nmetodologi kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisandari orangorang dan perilaku yang dapat diamati.17
Sedangkan pendekatan yang peneliti
gunakan
adalah
pendekatan
fenomenologis
sebagai
langkah
mendalami perilaku ziarah dengan cara
observasi partisipan. Oleh karena itu
peneliti
mengunakan
wawancara
mendalam dan obsevasi sebagai langkah
pengumpulan data. Informan sendiri
terdiri dari lima peziarah yang sering
melakukan ibadah ziarah di makam
Makam Syaikh Syamsuddin al-Wasil kota
Kediri.
Pembahasan
Pelaksanaan Tradisi lalaran
Di dalam Madrasah Diniyah Putri
Lirboyo
Al-Mahrusiyah
terdapat
beberapa kegiatan yang mana kegiatan
tersebut hampir sama dengan pondokpondok pesantren lainnya yang ada di

17

Lexy
J.
Moleong,
MetodologiPenelitianKualitatif(Bandung: PT.
RemajaRosdakarya, 2017), h.4.
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Jenjang pendidikan yang ada di
Madrasah Diniyah Putri Al-Mahrusiyah
adalah sebagai berikut :
1) PK (Program Khusus) untuk
tingkatan paling dasar
2) Tingkat Tsanawiyah yang terdiri
dari kelas I,II,III untuk tingkatan siswi
yang dinyatakan lulus mengikuti ujian
seleksi masuk pada awal tahun ajaran
baru dan untuk siswi kelas pogran
khusus yang dinyatakan naik ketingkat
selanjutnya.
Tingkat ‘Aliyah yang terdiri dari
kelas I, II, III untuk siswi yang dinyatakan
lulus mengikuti ujian seleksi masuk
tingkat ‘Aliyah dan untuk siswi kelas III
Tsanawaiyah yang dinyatakan lulus dan
naik ketingkat selanjutnnya.
Adapun dalam tradisi lalaran
disini yang dapat memberikan motivasi
pada siswi (santri) dapat disebabkan
karena 2 faktor yang ditimbulkan. Yaitu
diantaranya :
1. faktor Eksternal ( pengajar dan
lingkungan). Hal ini terjadi disebabkan
ada pengajar yang sifatnya itu selalu
disiplin terhadap anak didiknya,
kadang ada juga yang sifatnya santai
tapi pasti. Bentuk dari eksternal dapat
berupa : memberikan hadiah, pujian,
ta’ziran (hukuman), peraturan/tata
tertib sekolah dan suri teladan orang
tua.
2. faktor Internal (diri sendiri). Bentuk
dari internal yaitu mempunyai
perasaan menyenangi materi dan
kebutuhannya
terhadap
materi
tersebut, mempunyai himmah (cita-
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naungan Lirboyo. Seperti kegiatan
mengajar, sorogan kitab, hafalan nadhom
atau
muhafadhoh.
Disini
Majlis
Musyawarah Madrasah Diniyah berada
dibawah naungan lembaga Madrasah
Diniyah. Karena itu semua kegiatannya
masih berkaitan dengan kegiatan
Madrasah Diniyah. Salah satunya hafalan
nadhom.
Hafalan nadhom yang ada di
pondok ini selain sebagai tuntutan dari
Madrasah
Diniyah
juga
sebagai
pembelajaran siswi agar selalu terbiasa
mengingat hafalan, mengenal pelajaran
gramatikal arab
dan mudah saat
memuthola’ah (mengulang) pelajaran
Madrasah Diniyah. Karena nadhom yang
dihafalkan itu masih ada kaitannya
dengan pelajaran yang diampunya.
Peristiwa tradisi lalaran di pondok
ini banyak sekali meberikan tujuan
diantaranya : agar setiap siswi mudah
untuk memahami pelajaran yang
diajarkan di Madrasah Diniyah, di
samping di dalamnya berisi tentang
nadhom (ringkasan-ringkasan yang
masih ada kaitannya dengan pelajaran.
Selain itu juga membantu siswi yang
masih belum lancar melafalkan nadhom
itu. Dengan begitu siswi-siswi nantinya
akan terbiasa dan lancar dalam setoran
nadhom kepada gurunya.
Disamping itu peristiwa tradisi
lalaran di tahun ini mengalami
perbedaan dengan tahun lalu. Hal ini
terjadi dikarenakan adanya penurunan
terhadap hasil hafalan nadhom para siswi
di tahun ini. Sebab di tahun ini para siswi
banyak mengalami ta’ziran yakni atas
belum tuntasnya hafalan nadhom.
Sehingga di adakan karantina sebagai

ta’ziran dari pihak Majlis Musyawarah.
Penanggulangan dalam hal ini, pihak
pengurus melakukan penambahan jam
lalaran, Adanya penambahan pada jam
lalaran di malam hari didapatkan atas
masukan dan saran dari pengasuh
sendiri. Sehingga perisitiwa lalaran pada
tahun ini berbeda dengan tahun lalu.
Adapun untuk penambahan jam lalaran
malam hari ini hanya diberlakukan pada
Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah yang
posisinya di Ngampel saja. Karena
pengasuh sendiri yang memintanya.
Dengan adanya penambahan jam lalaran
di malam hari merupakan cara
penanggulangan yang terbaik. Sehingga
nantinya hafalan nadhom para siswi
sesuai yang diharapkan pengasuh yakni
lancar dan tuntas dalam target yang telah
ditentukan pengurus.
Adapun tujuan lalaran disini
sangat unggul sekali, karena lalaran
sendiri mempunyai arti mengulangi atau
memuthola’ah hafalan yang sudah
dihafal. Sebab perkara yang sudah
diulangi berkali-kali itu akan lebih
menancap dan lebih melekat pada
ingatan mereka serta membantu mereka
yang memang masih belum hafal.
Sehingga tradisi lalaran di pondok ini
memang sangat perlu sekali. Meskipun
masih di antara mereka masih ada yang
merasa malas atau kurang semangat.
Dengan kegiatan yang padat
seperti ini maka akan menjadikan para
siswi terfokus dalam satu lembaga saja.
Dalam hal ini ada dua hal/faktor yang
memicu semangat mereka, diantaranya
faktor internal yakni yang timbul pada
pribadi siswi sendiri. Hal ini sangat
mempengaruhi
sekali
bagaimana
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Dampak hafalan terhadap pembelajaran
Kegiatan di Madrasah Diniyah AlMahrusiyah III ini hanya dilaksanakan
satu hisho’ dalam kegiatan pembelajaran.
Hisho’ ula (pertama) dimulai pada pukul
14.00-15.30. 18 hal ini terjadi karena
keterbatasan jumlah santri (siswi) yang
berada di Pondok Pesantren AlMahrusiyah III. Berbeda dengan yang
ada di pondok pusat yang memiliki tiga
hisho’. Dalam hal ini kegiatan tradisi
lalaran yang berlangsung saat Madrasah
Diniyah atau di Majlis Musyawarah
Madrasah Diniyah sangat berpengaruh
sekali dalam menjaga hafalan yang telah
dihafal para siswi.
Sedangkan apabila hafalan ini
tidak ada di pembelajaran Madrasah
Diniyah. Maka nanti para siswi akan

terus mengalami kesulitan dalam
memahami tahap-tahapan selanjutnya
serta mendapatkan kesulitan nantinya
dalam memahami palajaran yang telah
dipelajarinya. Sebab hafalan-hafalan
yang dihafalkan para siswi ini
merupakan sebagai cara pendukung dan
memudahkan
dalam
memahami
pelajaran-pelajaran yang telah mereka
pelajari. Maka dari itu hafalan tersebut
sangat berpengaruh dan memberikan
pengaruh terhadap pembelajaran di
Madrasah Diniyah Putri.
Kesimpulan
Dari
uraian
yang
telah
dikemukakan pada bab-bab terdahulu,
maka
dapat
diambil
kesimpulan
mengenai tradisi lalaran sebagai upaya
memotivasi hafalan santri di Pondok
Pesantren Putri Al-Mahrusiyah III Kediri,
yaitu :
1. Peristiwa tradisi lalaran dapat sebagai
upaya memotivasi hafalan santri di
pondok pesantren. Hal ini terjadi
karena di sebabkan dua faktor.
a. Eksternal
(
pengajar
dan
lingkungan).
Bentuk
dari
eksternal
dapat
berupa
:
memberikan
hadiah,
pujian,
ta’ziran
(hukuman),
peraturan/tata tertib sekolah dan
suri teladan orang tua.
b. Internal (diri sendiri). Bentuk dari
internal
yaitu
mempunyai
perasaan menyenangi materi dan
kebutuhannya terhadap materi
tersebut, mempunyai himmah

18

M2M putri Lirboyo Al-Mahrusiyah,
Juklak M2M 2018-2019 (Kediri, M2M AlMahrusiyah, 2019)
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kemauan, kerja keras dan kemampuan
mereka dalam menghafal nadhom. Selain
itu faktor eksternal (lingkungan dan
pengajar). Saat di Lingkungan yang
memiliki hafalan yang kuat, tetapi berada
dilingkungan yang kurang sehat. Maka
akan merasa malas juga. Begitu
sebaliknya jika memiliki lingkungan
yang bagus kemudian dibantu dengan
memiliki hafalan yang kuat juga tapi
tidak di dukung dengan pengajar yang
selalu
memberikan
stimulus
dan
dukungan kepada anak didiknya. Hal itu
juga dapat menimbulkan pengaruh yang
besar pada para siswi disini. Selain itu
pengaruh yang paling besar tersebut
ialah faktor internal (dari dalam diri ) kita
sendiri.
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(cita-cita) yang tinggi. Sehingga
peristiwa tradisi lalaran di malam
hari mengalami perubahan yakni
selama 30 menit dalam 3 hari
(malam minggu, selasa dan
kamis). Dan untuk malam rabu,
kamis dan senin selama 10 menit.
Sedangkan sebelumnya waktu 30
menit hanya berada di malam
minggu.
2. Hafalan di Pondok Pesantren ini
memiliki dampak yang signifikan dan
urgen (penting) sekali artinya jika
tidak terdapat hafalan tersebut maka
MADIN tidak akan jalan, karena halhal yang ada di dalam MADIN itu
dilatar belakangi dan ditentukan oleh
hafalan.
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