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ABSTRAK 

 

PERENCANAAN PONDOK PESANTREN TAHFIZUL QUR’AN DALAM 

BIMBINGAN MENGHAFAL AL-QUR’AN TERHADAP  SANTRI  

DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN TAMBANG 

 

Oleh: Murni 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta  bahwa Pondok Pesantren Tahfizul 

Qur’an di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang belum banyak mencetak 

santri dan santriwati yang hafiz dan hafizoh. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana perencanaan Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an dalam 

bimbingan menghafal al-Qur’an terhadap santri di Desa Sungai Pinang 

Kecamatan Tambang. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengkaji perencanaan Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an dalam bimbingan 

menghafal al-Qur’an terhadap santri di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang. 

Sabjek penelitian ini adalah Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an. Dan yang menjadi 

objek dalam penelitian ini adalah perencanaan Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an 

dalam bimbingan menghafal al-Qur’an terhadap santri. Penelitian ini disusun 

dengan kerangka pikir yang sistematis dengan menggunakan model deduktif. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Informan penelitian berjumlah 6 (enam) orang. Pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian hasil data tersebut 

dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa perencanaan Pondok 

Pesantren Tahfizul Qur’an dalam bimbingan menghafal al-Qur’an terhadap santri 

dilaksanakan dengan perencanaan jangka panjang yaitu menargetkan santri 1 

(satu) juz dalam 1 (satu) tahun, membangun tempat belajar santri seperti Aula atau 

Musholla untuk kegiatan menghafal al-Qur’an dan kegiatan lainnya, Pondok 

memberikan kuliah gratis kepada santri, apabila santri hafal al-Qur’an 5 (lima) juz 

digratiskan kuliah D3, bagi yang hafal 10 (sepuluh) juz gratis S1, yang hafal 15 

(lima belas) juz gratis kuliah bagian kedokteran. Dan bagi yang mau ke Mesir 

minimal hafalannya 7 juz. Sedangkan perencanaan jangka pendek yaitu: 

mewajibkan santri hafal 1 (satu) ayat per hari, mengadakan perlombaan tahfiz 

setiap semester, dan bagi satri dan santri yang berprestasi dalam menghafal al-

Qur’an akan diikutsertakan perlobaan seperti MTQ baik itu antar Sekolah, Desa, 

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional, agar santri 

termotivasi dan lebih giat lagi dalam menghafal al-Qur’an. 

Kata kunci: Perencanaan Pondok Pesantren Bimbingan Menghafal al- 

Qur’an, Santri 


