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PERSEMBAHAN 

 

 بسماهللا الرحمنالرحيم

 
"Maha Suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah 

Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah 

yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” 

(Al-Baqarah Ayat 32) 

 

Alhamdulillahhirobbil’alamin....... 

 

Segala puji dan  syukur yang tak terhingga  

Ku haturkan kepada Mu ya Allah Tuhan seluruh alam 

Dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Mu 

Aku bisa terus melangkah hingga menghantarkanku 

Pada suatu titik awal pencapaian dalam hidupku 

Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan Mu ya Allah 

Hingga karya kecil ini bisa terselesaikan 

 

Tak lupa shalawat dan salam 

Teruntuk insan mulia kekasih Allah 

Nabi Muhammad SholallahuAlaihiWa Salam 

Engkaulah cahaya bagi seluruh alam 

Memberikan suri tauladan bagi kehidupan 

 

Kupersembahkan karya kecil ini 

Teruntuk kedua orang yang selalu ada dalam setiap hidupku 

Selalu memberikan kekuatan dalam setiap langkahku,  

Yang tak kenal lelah mendo’akanku dalam setiap sujudnya 

Terkhusus kepada: 

 

Kedua orang tuaku 

 

Ayahanda Asmuni 

Terimakasihku kuucapkan untukmu karena bagiku engkau adalah pahlawan 

hidupku 

Setiap tetesan keringatmu adalah saksi bisu dalam setiap langkahku 

Keriput di wajahmu gambarkan perjuanganmu untukku 

Takkan pernah terganti setiap waktu yang kau habiskan untuk penghidupanku 
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Terimalah karya kecil ini sebagai buktiku mewujudkan pengharapan dan angan-

anganmu 
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Calpin Khalid dan Fifi Tria Fadlika 
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ABSTRAK 

 

Suhayu Rizko, (2019): Implementasi Program Tahfidz Al-Qur’an di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Implementasi Program 

Tahfidz Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. Subjek 

penelitian ini adalah pembimbing Tahfidz di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Program 

Tahfidz Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. Populasi 

penelitian ini adalah pembimbing Tahfidz yang berjumlah 2 orang. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan deskriptif 

kuantitatif. Perhitungan data dilakukan secara manual yang diperoleh melalui 

observasi. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah dalam kategori Baik 

dengan hasil observasi kepada pembimbing tahfidz yaitu 68,32% yang berada 

pada rentang angka 61% sampai dengan 80%.  

 

 

Kata Kunci : Implementasi, Program Tahfidz Al-Qur’an 
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ABSTRACT 

Suhayu Rizko, (2019): The Implementation of Tahfidz Al Qur’an Program at 

Islamic Senior High School Pekanbaru 

This research aimed at knowing the Implementation of Tahfidz Al Qur’an 

program at Islamic Senior High School Pekanbaru process. Subject of this 

research were the tutor of tahfidz at Islamic Senior High School Pekanbaru. The 

object of this research were the implementation of Tahfidz Al Qur’an program at 

Islamic Senior High School Pekanbaru. Population of this research were two 

tutors of tahfidz. Saturated sample was used for taking the sampling. Observation, 

interview and documentation were the technique of collecting the data. 

Descriptive qualitative analysis technique was used for analyzing the data. The 

calculation was done manually obtaining through observation. The research 

finding of this research was on “ Good” category and the result of tahfidz tutor 

observation was 68.32%, it was arrange between 61% to 80%, it showed that on “ 

Good” category. 

Keywords: The Implementation, Tahfidz Al Qur’an Program 
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 ملخص

 مدرسة محمدية الثانوية(: تنفيذ برنامج تحفيظ القرآن في ۹۱۰۲سوهايو رزقا، )
 بكنبارو

 

يهدف ىذا البحث إىل معرفة عملية تنفيذ برنامج حتفيظ القرآن يف مدرسة 
حممدية الثانويةبكنبارو. أفراده معلمو حتفيظ القرآن يف مدرسة حممدية الثانويةبكنبارو. 
وموضوعو تنفيذ برنامج حتفيظ القرآن يف مدرسة حممدية الثانويةبكنبارو. أما جمتمعو 

لعينة املشبعة ألخذ العينة. وجلمع البيانات، فمعلما حتفيظ القرآن.استخدمت ا
استخدمت طريقة املالحظة واملقابلة والتوثيق. ولتحليل البيانات، استخدم حتليلوصفي  
كمي. ومت حساب البيانات يدويا من خالل املالحظة. ونتيجتو أن للحصول على 

مدية البيانات اجليدة أوالضعيفة يف تنفيذ برنامج حتفيظ القرآن يف مدرسة حم
الثانويةبكنباروتصنف على أهنا جيدة بنتيجة املالحظة من معلم حتفيظ القرآن  

 وتدل على نتيجة جيدة.  % ۰۱حىت  %٢۰وىي يف نطاق نتيجة ٢٣٫٨٦

 ت األساسية: تنفيذ، تحفيظ القرآنالكلما
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan lembaga utama yang memainkan peranan 

penting dalam membangun dan mengembangkan peradaban. Maju mundurnya 

suatu peradaban ditentukan oleh pendidikan. Bahkan, peradaban dan 

kebudayaan umat manusia tidak akan pernah muncul tanpa ada lembaga yang 

mengarahkan manusia ke arah tersebut.
1
 Dengan kata lain, pendidikan itu 

sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena pendidikan 

merupakan usaha memanusiakan manusia. 

Secara detail  tujuan pendidikan nasional  tercantum dalam undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa 

pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab.
2
 Pendidikan 

tidak hanya sekedar transfer of knowledge kepada peserta didik. Namun 

pendidikan nasional menciptakan generasi yang mampu mengamalkan apa 

yang telah didapatkan selama proses pendidikan, sehingga melahirkan insan 

yang memiliki karakter dalam memajukan bangsa. 

                                                           
1
Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi Pesan-pesan Al-Qur’an tentang Pendidikan, (Jakarta: 

Amzah, 2013), h.1. 
2

Zuhri, Convergentive Design Kurikulum Pendidikan Pesantren (Konsepsi dan 

Aplikasinya), (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016), h. 89. 
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Salah satu lembaga pendidikan yang dapat mewujudkan tujuan 

pendidikan di atas adalah lembaga pendidikan formal, yaitu suatu lembaga 

pendidikan atau pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah pada 

umumnya. Sehingga  suatu lembaga pendidikan menciptakan individu yang 

berilmu dan berakhlak mulia, tidak sekedar dari intelektualnya saja melainkan 

aspek lain yaitu aspek keagamaannya. 

Dalam proses pembelajaran, disadari ataupun tidak, menghafal 

menjadi sesuatu yang hampir mutlak. Meskipun tujuan dari pembelajaran 

adalah hadirnya kepahaman, namun kepahaman tersebut akan muncul setelah 

seseorang betul-betul memahami apa yang telah dihafalkannya. Ada banyak 

hal yang harus dihafal dalam belajar sehingga terikat kokoh dalam diri untuk 

keberfungsian hidup masing-masing. Sebagaimana pentingnya menghafal 

materi-materi pelajaran, menghafal Al-Qur’an seharusnya bisa menjadi fokus 

utama yang tidak kalah penting untuk dilakukan oleh para peserta didik. 

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada 

Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril dengan cara hafalan. Begitu 

pula ketika Nabi Muhammad Saw mengajarkan Al-Qur’an kepada para 

sahabat, bukan dengan tulisan, melainkan dengan hafalan, di samping 

menyuruh para sahabat menuliskannya. Para sahabat pun tidak mengalami 

kesulitan dalam menghafal Al-Qur’an. Kemungkinan disebabkan oleh 

keadaan bangsa Arab pada saat itu yang mayoritas tidak mengenal baca tulis, 

sehingga apa yang mereka pelajari direkam dalam pikiran. Akhirnya tanpa 

disadari daya ingat mereka menjadi sangat tinggi. 
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Menghafal Al-Qur’an adalah perkara yang sangat penting dan sangat 

mungkin dilakukan oleh setiap muslim. Lebih-lebih di samping hafal, juga 

mengamalkan dan berdakwah dengan kitab yang mulia ini. Al-Qur’an adalah 

kitab suci yang mempunyai banyak keagungan dan kemukjizatan. Al-Qur’an 

juga memiliki banyak kelebihan, di antaranya Al-Qur’an merupakan kitab 

yang mudah dihafal dan dipahami. Meski Al-Qur’an halamannya tebal, 

surahnya banyak, dan suratnya serupa satu dengan yang lain, manusia sesibuk 

apapun bisa menghafalkannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-

Qur’an Surat Al-Qamar (54:17): 

 

‘’Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur’an untuk pelajaran, 

maka adakah orang yang mengambil pelajaran?’’.
3
 

Abdul Aziz Abdul Rauf  dalam jurnal Hidayat Ginanjar mengomentari 

ayat di atas, dengan mengutip pendapat para ahli tafsir, bahwa Allah Swt telah 

memudahkan semua untuk berinteraksi dengan Al-Qur’an kepada setiap 

manusia yang ingin mempelajarinya. Termasuk di dalamnya menghafal Al-

Qur’an, percaya kita dengan jaminan Allah dalam ayat di atas?Jika kita 

percaya maka 50% modal menghafal Al-Qur’an sudah di tangan kita. Sisanya 

adalah mujahadah (usaha keras) dan kesabaran kita untuk memindahkan ayat-

ayat Allah ke dada kita.
4
 

                                                           
3
Kementerian Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: 

PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 529 
4
Hidayat Ginanjar, Aktivitas Menghafal Al-Qur’an dan Pengaruhnya terhadap Prestasi 

Mahasiswa. Jurnal Edukasi Islam Vol. 06, no. 11(Januari 2017), h. 45. 
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Sesuatu yang paling berhak dihafal adalah Al-Qur’an, karena Al-

Qur’an adalah FirmanAllah Swt, pedoman hidup umat Islam, sumber dari 

segala sumber hukum dan bacaan yangpaling sering diulang-ulang oleh 

manusia. Oleh karenanya, seorang penuntut ilmu hendaknya meletakkan 

hafalan Al-Qur’an sebagai prioritas utamanya.   

Dalam proses menghafal Al-Qur’an, seseorang penghafal tidak hanya 

membaca dan berusaha menghafal di luar kepala, akan tetapi juga berusaha 

untuk menghayati dan mentadabburi bacaan yang telah dibaca dan dihafalnya. 

Dalam hal ini, seorang penghafal Al-Qur’an secara tidak langsung akan dapat 

memahami dan mengambil kandungan-kandungan ayat-ayat yang dibaca. 

Dengan adanya proses menghafal, seseorang penghafal akan dapat membaca 

dengan lancar danbenar ayat yang telah dihafalkannya, dan ia akan tertarik 

untuk mengetahui arti dan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an yang dihafalnya. 

Menghafal Al-Qur’an merupakan upaya menjaga keaslian ayat suci 

Al-Qur’an agar tidak dikotori dan dipalsukan oleh musuh-musuh Islam. 

Rasulullah Saw sangat menganjurkan menghafal Al-Qur’an karena di samping 

menjaga kelestariannya, menghafal ayat-ayatnya adalah pekerjaan yang terpuji 

dan amal yang mulia. 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru memiliki program 

tahfidz Al-Qur’an untuk peserta didiknya, dan merupakan salah satu program 

keagamaan  di sekolah tersebut yang dilaksanakan pada hari Jum’at. Adapun  

Tahfidz Al-Qur’an dibimbing oleh pembimbing tahfidz. Tahfidz Al-Qur’an  
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bertujuan agar peserta didik dapat memperbaiki bacaan Al-Qur’an serta 

mampu menghafal Al-Qur’an dengan baik dan benar. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada saat studi 

pendahuluan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru,pembimbing 

tahfidz Al-Qur’an sudah berlatar belakang pendidikan Strata Satu di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Bahasa Arab dan 

Pendidikan Agama Islam. Di sekolah tersebut telah memfasilitasi sarana dan 

prasana untuk program tahfidz Al-Qur’an ini. Namun pada kenyataannya, 

program tahfidz Al-Qur’an ini belum berjalan dengan baik.Hal ini dapat 

dilihat dari gejala-gejala yang penulis temukan sebagai berikut: 

1. Masih ada pembimbing yang belum memanfaatkan jadwal program 

tahfidz dengan baik. 

2. Masih ada pembimbing yang kurang tegas kepada siswa dalam  

pelaksanaan tahfidz. 

3. Masih ada pembimbing yang belum memberi nilai tahfidz sesuai kriteria. 

4. Masih ada siswa yangbelum disiplin menyetorkan hafalan saat tahfidz. 

5. Masih ada siswa datang terlambat pada saat program tahfidz Al-Qur’an 

dilaksanakan. 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Tahfidz  Al-

Qur’an di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru’’. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka 

perlu adanya penegasan istilah, yaitu sebagai berikut: 

1. Impelementasi 

Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan 

dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai 

dan sikap.
5

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas yang terencana dengan prosedur 

tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

2. Program  

Program adalah serangkaian kegiatan yang dirancang dengan 

saksama. Dalam penerapannya kegiatan tersebut berlangsung dalam  

proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang 

melibatkan banyak orang.
6
Jadi, program yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah rancangan kegiatan yang dibuat dengan cermat dan teliti.Dalam 

hal ini program yang telah dirancang oleh sekolah untuk peserta didik, 

yaitu hanya pada program tahfidz Al-Qur’an. 

3. Tahfidz Al-Qur’an 

Tahfidz Al-Quran terdiri dari dua suku kata, yaitu tahfidz dan Al-

Qur’an. Kata tahfidz berasal dari bahasa Arab hafadza-yahfadzu-hifdzan 

                                                           
5

Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), h. 233. 
6
Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis bagi Pendidik 

dan Calon Pendidik, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 8. 
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yang berarti menghafal. Sedangkan kata Al-Qur’an berasal dari bahasa 

Arab juga  yaitu qara-a, yaqra-u, yang artinya membaca. Sedangkan Al-

Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

sebagai mukjizat yang tertulis dalam lembaran-lembaran yang 

diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah.
7
 

Menghafal Al-Qur’an yang peneliti maksud dalam penelitian ini 

adalahusaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan 

menghafal ayat-ayat Al-Qur’an sehingga mampu membacanya di luar 

kepala. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Bagaimanakah implementasi program  tahfidz Al-Qur’an di Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru? 

b. Apa faktor dominan yang mempengaruhi implementasi program 

tahfidz Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru? 

c. Bagaimana dampak pelaksanaan program tahfidz Al-Qur’an di  

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru? 

d. Bagaimanakah strategi guru dalam meningkatkan minat siswa 

mengikuti program tahfidz Al-Qur’an? 

  

                                                           
7
Cece Abdulwaly, Kunci Nikmatnya Menjaga Hafalan Al-Qur’an,(Yogyakarta: Diandra 

Kreatif, 2019), h. 25. 
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2. Batasan Masalah 

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang muncul dalam 

penelitian ini, maka seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah 

yang akan diteliti, peneliti hanya memfokuskan tentang: 

a. Implementasi program tahfidz Al-Qur’an di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Pekanbaru. 

b. Faktor dominan yang mempengaruhi implementasi program tahfidz 

Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian di 

atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah implementasi  program tahfidz Al-Qur’an di Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru? 

b. Apa faktor dominan yang mempengaruhi implementasi program 

tahfidz Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Muhammadiyah  Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk  

a. Untuk mengetahui implementasi program tahfidz Al-Qur’an di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. 
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b. Untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi implementasi 

program tahfidz Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Muhammadiyah  

Pekanbaru. 

2) Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan 

akademik di bidang pendidikan agama islam khususnya dalam 

mengembangkan pengetahuan terkait pentingnya program tahfidz Al-

Qur’an. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi peneliti untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian 

pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau serta dapat menjadi landasan 

berpijak untuk peneliti lebih lanjut dengan ruang lingkup yang 

lebih luas. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah 

pengambilan tindakan perbaikan selanjutnya. 

3) Bagi sekolah sebagai informasi tentang implementasi program  

Tahfidz Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

Pekanbaru. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Program Tahfidz Al-Qur’an 

a. Program  

Menurut Farida Yusuf Tayibnafis sebagaimana yang dikutip oleh 

Eko Putro Widoyoko program diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dilakukan seseorang dengan harapan akan memberikan hasil atau 

dampak.
8
 

Adapun menurut Eko Putro Widoyoko, Program adalah 

serangkaian kegiatan yang dirancang dengan saksama. Dalam 

penerapannya kegiatan tersebut berlangsung dalam proses yang 

berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang 

melibatkan banyak orang.
9
 

 

Dalam pengertian tersebut ada empat unsur pokok untuk dapat 

dikatakan  sebagai program, yaitu:
10

 

1) Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan saksama. 

Bukan asal rancangan, tetapi rancangannya disusun dengan 

pemikiran yang cerdas dan cermat. 

2) Kegiatan tersebut berlangsung dengan secara berkelanjutan dari 

satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Artinya ada keterkaitan antar-

kegiatan sebelum dengan kegiatan sesudahnya. 

3) Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik 

organisasi formal maupun non formal bukan kegiatan individual. 

4) Kegiatan tersebut dalam implementasinya melibatkan banyak 

orang, bukan kegiatan perorangan tanpa ada kaitannya dengan 

orang lain 

  

                                                           
8
Eko Putro Widoyoko, lok.,cit. 

9
Ibid. 

10
Ibid. 
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b. Tahfidz Al-Qur’an 

Istilah tahfidz Al-Qur’anterdiri dari dua kata, yaitu ‘’tahfidz’’ dan 

‘’Al-Qur’an’’. Secara bahasa kata  tahfidz berasal dari lafadz bahasa 

arab yang asal katanya adalahḥaffaẒa-yuḥaffiẒu-taḥfĪẒan artinya 

memelihara, menjaga, menghafal.
11

 Adapun pengertian Al-Qur’an 

secara bahasa Al-Qur’an berasal dari kata qara’a yang berarti membaca 

atau mengumpulkan. 

Adapun secara istilah, Al-Qur’an menurut para ahli Ushul Fiqh 

yaitu:  

ْرَسِهْيَن بَِواِسَطِت ااْلِيْيِن ِجبْ  ًُ ُل َعَهى َخاتَِى ااْلْنبِيَاِء َواْن نَزَّ ًُ ْعِجُز اَْن ًُ ِرْيَم َكهَُى هللاُ اْن

تَعَبَّدُ بِتَِلََوتِِه  ًُ ْنقُْوُل اِنَْينَا بِانتََّواتُِر اَْن ًَ َصاِحِف اَْن ًَ ْكتُوُب َعهَى اْن ًَ َعهَْيِه انسَََّلُو اَْن

ْختَتَُى بُِسْوَرةِ اننَّاِس  ًُ ْبدُْوُء بُِسْوَرةِ اْنفَاتَِحِت اَْن ًَ  اَْن
‘’Kalam Allah  yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar 

biasayang melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para Nabi 

dan Rasul (yaitu Nabi Muhammad SAW),  melalui malaikat 

jibril,tertulis pada mushaf,diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, 

membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surat Al-fatihah dan diakhiri 

dengan surat An-nas’’.
12

 

 

Menghafal Al-Qur’an pada prinsipnya adalah proses mengulang-

ulang bacaan Al-Qur’an, baik dengan bacaan atau dengan mendengar, 

sehingga bacaan tersebut dapat melekat pada ingatan dan dapat diulang 

kembali tanpa melihat mushaf. Proses mengulang ini sebenarnya sama 

                                                           
11

Abu An’im, 4540 Kata Kerja dari Tsulatsi Mujarrod, (Jawa Barat: Mu’jizat, 2013), h. 

85. 
12

Anshori, Ulumul Qur’an Kaidah-kaidah Memahami Firman Allah, (Jakarta: PT. Raja 

Grafinfo Persada, 2013), h. 18. 
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saja dengan materi lainnya. Pekerjaan apapun asal sering diulang-ulang 

pasti akan hafal.
13

 

Dari pengertian tersebut di atas maka penulis menyimpulkan 

bahwa tahfidz Al-Qur’an adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan 

seseorang dengan tujuan menghafal ayat-ayat Al-Qur’an sehingga 

mampu membacanya di luar kepala. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa program tahfidz Al-Qur’an adalah suatu bentuk  

pelaksanaan kegiatan terencana dalam menghafal Al-Qur’an untuk  

peserta didik sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan pihak 

sekolah. 

2. Implementasi Program Tahfidz Al-Qur’an 

a. Implementasi 

Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 

memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan, maupun nilai dan sikap.
14

 

Adapun menurut Nurdin yang dikutip dalam jurnal Dewi Kartika 

Pane, segala bentuk yang mengacu pada  aktivitas, aksi, tindakan 

atau adanya mekanisme suatu sistem yang bukan hanya sekedar 

aktivitas, akan tetapitelah terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan didefinisikan sebagai implementasi.
15

 

 

Dari pengertian implementasi yang telah diuraikan di atas maka 

penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan suatu 

                                                           
13

Sa’dulloh, 9 Cara Cepat Menghafal Al-Quran, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 59 
14

Kunandar, lok.,cit. 
15

Dewi Kartika Pane, Implementasi Data Mining pada Penjualan Produk Elektronik 

dengan Algoritma Apriori. Pelita Informatika Budi Darma, Vol. IV, no. 3(Agustus 2013), h. 25. 
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kegiatan atau aktivitas yang terencana dengan prosedur tertentu, yang 

membutuhkan adanya keterampilan dan motivasi agar dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

b. Langkah-langkah Implementasi Program  

Adapun langkah implementasi program adalah sebagai berikut: 

1) Menetapkan program 

Tahapan awal dalam menyusun suatu program yaitu 

sebaiknya menetapkan program yang akan dilaksanakan. Hal ini 

tentu dengan landasan latar belakang yang tepat, sehingga program 

yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

2) Menentukan indikator keberhasilan program 

Indikator keberhasilan dapat diartikan acuan yang akan 

dicapai. Setelah menentukan program yang akan dilaksanakan, 

untuk mencapai tujuan yang dari pelaksanaan program tersebut 

perlu ditetapkan beberapa indikator keberhsilan dari program 

tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi apa 

saja yang harus dicapai dari program yang akan dilaksanakan. 

3) Menetapkan penanggung jawab program 

Penanggung jawab terhadap program yang akan dilaksanakan 

merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Dalam menetapkan 

penanggung jawab harus dengan pertimbangan tertentu. 
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4) Menyusun kegiatan dan jadwal kegiatan 

Tahapan terakhir yang harus dilakukan adalah penyusunan 

kegiatan dan jadwal kegiatan dari program yang akan dilaksanakan. 

Dengan menyusun dan menentukan jadwal program yang akan 

dilaksanakan menjadi lebih jelas dan terarah.
16

 

c. Syarat-syarat Tahfidz Al-Qur’an. 

Adapun dalam implementasi program tahfidz ada beberapa syarat 

agar implementasi tahfidz al-Qur’an dapat berjalan dengan baik, yaitu 

sebagai berikut:  

1) Niat yang ikhlas 

Dalam memulai setiap aktivitas ataupun perbuatan langkah 

awal yang harus dipersiapkan adalah niat yang ikhlas karena Allah 

SWT. Sehingga menjadi kunci utama seseorang untuk mudah 

dalam menghafal al-Qur’an.
17

 

2) Menjauhkan diri dari maksiat dan dosa 

Maksiat dan dosa adalah kegelapan yang menimpa hati 

seorang hamba. Kondisi tersebut akan mempengaruhi masuknya 

ilmu ke dalam hati, sebab ilmu adalah cahaya,dan cahaya tidak 

akan pernah bersatu dengan kegelapan selama-lamanya. Karena 

                                                           
16

Muhaimin, dkk, Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana 

Pengembangan Sekolah/Madrasah,(Jakarta: Kencana, 2009), h. 200. 
17

Zakariyal Anshari, Andapun Bisa Hafal 30 Juz Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Imam 

Syafi’I,2017), h. 148. 
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cahaya  Allah  tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan 

kemaksiatan.
18

 

3) Adanya kemauan dan tekad yang kuat 

Tidaklah cukup kemauan saja yang dimiliki seseorang jika 

tidak diiringi dengan tekad yang kuat untuk melakukannya. 

4) Berdo’a kepada Allah 

Salah satu senjata seorang muslim adalah do’a. Dengan 

senantiasa berdo’a maka Allah akan mempermudah kegiatan yang 

sedang dilakukan seseorang. Maka usaha dan do’a dalam hal 

menghafalkan Al-Qur’an sangatlah diperlukan.
19

 

Do’a memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam 

menghilangkan semua kesulitan yang dihadapi sekaligus menjadi 

pendorong untuk fokus terhadap apa yang ingin dicapainya. 

5) Istiqomah 

Istiqomah / konsisten dalam hal ini yaitu: 

a) Istiqomah dalam waktu 

       Penghafal perlu mengatur waktu dengan sebaik-baiknya 

dan perlu menyediakan waktu-waktu yang tepat untuk 

menghafal. 

  

                                                           
18

Ibid., h. 149. 
19

Ibid., hh. 152-153. 
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b) Istiqomah dalam target hafalan 

Penghafal yang menargetkan hafalan perharinya akan 

mengejar target tersebut setiap hari dan baru berhenti setelah 

targetnya tercapai. 

6) Mampu membaca dengan baik.  

Sebelum menghafal al-Qur’an, hendaknya penghafal mampu 

membaca al-qur’an dengan baik dan benar, baik dalam hal tajwid, 

makhraj huruf  atau hal-hal lain menyangkut bacaannya, karena hal 

ini akan mempermudah penghafal untuk melafazkan dan 

menghafalkannya.
20

 

7) Takrir dan Tasmi’  

Takrir artinya mengulang-ulang materi yang sudah ia 

hafalkan. Yaitu dengan membacanya di waktu yang lain. 

Sedangkan Tasmi’ adalah memperdengarkan hafalannya kepada 

orang lain yang lebih senior, yaitu mereka yang hafalannya lebih 

kuat. Sehingga seorang penghafal akan diketahui kekurangan pada 

dirinya.
21

 

d. Keutamaan Menghafal Al-Qur’an. 

1) Mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. 

2) Meraih banyak sekali kebaikan ( pahala ). 

3) Menjadi penolong bagi kedua orang tuanya. 

4) Sebaik-baik insan. 

5) Selalu didampingi malaikat. 

                                                           
20

Cece Abdulwaly,op.cit., h. 39. 
21

Ahsin Sakho Muhammad, Menghafalkan Al-Qur’an Manfaat, Keutamaan, Keberkahan 

dan Metode Praktisnya, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa,2017), hh. 39-40. 
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6) Mendapatkan syafa’at al-Qur’an pada hari kiamat. Rasulullah Saw 

bersabda, ’’bacalah Al-Qur’an karena ia akan datang pada hari 

kiamat sebagai syafa’at bagi pembacanya’’, (HR. Muslim).
22

 

7) Dijadikan sebagai keluarga Allah SWT.
23

 

 

Selain keutamaan tersebut, Tahfidz Al-Qur’an juga dapat melatih 

anak untuk berkonsentrasi tinggi. Hal demikian dapat mempengaruhi 

kecerdasan berpikirnya. Jika konsentrasinya semakin tinggi maka 

semakin tuntas pula berpikirnya. Kemampuan untuk berkonsentrasi 

mempermudah anak dalam menguasai ilmu pengetahuan lainnya. 

Sehingga kemampuan berpikirnya tidak hanya sekedar mengingat, 

tetapi bisa sampai memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi.
24

 

e. Metode-metode dalam Menghafal Al-Qur’an 

Penggunaan metode yang variatif dapat membangkitkan motivasi 

belajar anak didik (penghafal Al-Qur’an). Diantara metode tersebut 

yang paling populer adalah: 

Pertama, guru membaca terlebih dahulu, kemudian disusul 

muridnya. Dengan metode ini, seorang guru dapat menerapkan cara 

membaca huruf dengan benar melalui lidahnya. Sedangkan muridnya 

dapat melihat dan menyaksikan secara langsung praktik keluarnya huruf 

dari lidah gurunya untuk ditiru.Namun, metode ini kebanyakan 

                                                           
22

Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim. Penerjemah Wawan Djunaedi Soffandi, 

(Jakarta: Pustaka Azzam,2010), h. 252. 
23

Nurul Qomariyah dan Mohammad Irsyad, Metode Cepat dan Mudah agar Anak Hafal 

Al-Qur’an, (Yogyakarta: Semesta Hikmah,2016), h. 2. 
24

Pamungkas Stimulyani dan Sri Jumini, Pengaruh Aktivitas Menghafal Al-Qur’an 

terhadap Highorder Thinking Skills (HOTS) ditinjau dari Motivasi Berprestasi Mahasiswa, Jurnal 

Kajian Pendidikan Islam. vol.IV, No. 01 April 2018, h. 29. 
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digunakan untuk mengajari bacaan, sedikit yang menggunakannya 

untuk hafalan.
25

 

Kedua, murid membaca langsung di depan gurunya sedangkan 

gurunya menyimak. Metode ini dikenal dengan metode sorogan atau 

‘ardh al-qirâ’ah atau setoran bacaan.
26

 

Adapun metode menghafal Al-Qur’an, menurut Abdurrab 

Nawabudin  yang dikutip oleh Nurul Qomariyah dan Mohammad 

Irsyad,yaitu: 

a) Metode Juz’i 

Yaitu cara menghafal Al-Qur’an secara berangsur-angsur atau 

sebagian demi sebagian dan menghubungkan bagian satu dengan 

bagian dalam satu kesatuan materi yang dihafal.  

b) Metode Kulli 

Yaitu metode menghafal Al-Qur’an dengan cara menghafal 

keseluruhan materi hafalan yang dihafalkan,tidak dengan cara 

bertahap atau sebagian-sebagian.
27

 

Adapula beberapa metode menghafal Al-Qur’an menurut Ahsin 

W. Al-Hafizyang dikutip oleh Nurul Qomariyah dan Mohammad 

Irsyad, yaitu sebagai berikut: 

a) Metode Wahdah adalah menghafal satu persatu terhadap ayat-

ayat yang hendak dihafalnya. Untuk mencapai hafalan awal 

                                                           
25

Cece Abdulwaly, op.cit., h. 95. 
26

Ibid. 
27

Nurul Qomariyah dan Mohammad Irsyad, op.cit., h. 46. 
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setiap ayat yang bisa dibaca sebanyak sepuluh kali atau lebih 

sehingga proses ini mampu membentuk pola dalam 

bayangannya. Dengan demikian, penghafal akan mampu 

mengkondisikan ayat-ayat yang dihafalkannya bukan saja dalam 

bayangan akan tetapi hingga membentuk gerak refleks pada 

lisannya. 

b) Metode Kitabah artinya menulis. Pada metode ini penghafal 

menulis terlebih dahulu ayat-ayat yang akan dihafalnya. 

Kemudian ayat-ayat tersebut dibaca hingga lancar dan benar 

bacaannya. Metode ini cukup praktis dan baik, karena di 

samping membaca dengan lisan, aspek visual menulis juga akan 

sangat membantu dalam mempercepat terbentuknya pola 

hafalan dalam bayangannya. 

c) Metode Sima’i artinya mendengar. Metode ini adalah 

mendengarkan sesuatu bacaan untuk dihafalkannya. Metode ini 

akan sangat efektif bagi penghafal yang mempunyai daya ingat 

ekstra, terutama bagi penghafal tunanetra, atau anak-anak yang 

masih di bawah umur yang belum mengenal baca tulis Al-

Quran. 

d) Metode Gabunganmerupakan metode gabungan antara metode 

Wahdah dan metode Kitabah. Hanya saja Kitabah di sini lebih 

memiliki fungsional sebagai uji coba terhadap ayat-ayat yang 

telah dihafalnya. Maka dalam hal ini, setelah selesai menghafal 



 

 

 

20 

ayat yang dihafalnya, kemuidan ia mencoba menuliskannya di 

atas kertas yang disediakan untuknya. 

e) Metode Jama’ adalah cara menghafal yang dilakukan secara 

kolektif, yakni ayat-ayat yang dihafal secara kolektif atau 

bersama-sama, dengan dipimpin seseorang instruktur. Cara ini 

termasuk metode yang baik untuk dikembangkan, karena akan 

dapat menghilangkan kejenuhan, di samping akan membantu 

menghidupkan daya ingat terhadap ayat-ayat yang 

dihafalkannya.
28

 

Dari beberapa metode tahfidz Al-Qur’an di atas,maka dapat 

dipilih metode yang tepat bagi peserta didik,yang sesuai dengan 

kemampuannya.  

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Menghafal Al-Qur’an. 

Secara garis besar, kualitas hafalan Al-Qur’an dapat dipengaruhi oleh 

dua faktor utama, yaitu: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal berarti faktor yang berasal dari dalam diri individu 

penghafal al-Qur’an, yaitu meliputi: 

1) Motivasi 

Dalam menghafal al-Qur’an, motivasi menjadi dasar yang amat 

penting untuk pencapaian keberhasilan tujuan dan efektivitas 

kegiatan dalam proses menghafal. 

                                                           
28

Ibid., hh. 42-45. 
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2) Kecerdasan atau kekuatan ingatan 

Menghafal al-Qur’an memerlukan kecerdasan dan ingatan 

yang kuat, kecerdasan dan ingatan yang kuat biasanya bergantung 

pada faktor-faktor genetik yang diwariskan dari orang tua, namun 

ia juga dapat diupayakan melalui perbaikan kecerdasan dan 

ingatan. Di samping itu kecerdasan ini juga dapat dipengaruhi 

oleh kondisi lingkungan sekitar, pola kehidupan, kondisi keluarga 

dan lain sebagainya.
29

 

3) Target Hafalan 

Dengan adanya target hafalan ini, seorang penghafal al-Qur’an 

dapat merancang dan mengejar target yang ia buat, sehingga 

menghafal al-qur’an akan lebih bersemangat dan giat.
30

 

Selain itu, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi 

seseorang dalam menghafal al-Qur’an yang berasal dari aspek 

psikologis diri sendiri yaitu pasif, pesimis, putus-asa, bergantung 

pada orang lain dan matrealistik.
31

 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar 

individupenghafal Al-Qur’an, yang meliputi: 

  

                                                           
29

Cece Abdulwaly,op.cit., h. 89. 
30

Ibid., h. 93. 
31

Sa’dulloh, op.cit., h. 68. 
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1) Faktor Pendidik  

Teacher training experience merupakan salah satu aspek yang 

dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran yang dilihat dari 

faktor guru. Yaitu pengalaman-pengalaman yang berhubungan 

dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan guru, misalnya 

tingkat pendidikan, pengalaman latihan professional, pengalaman 

jabatan dan lain sebagainya.
32

Salah satu prinsip guru yang 

profesional adalah memiliki kualifikasi akademik dan latar 

belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas bidang tugas.
33

 

2) Manajemen Waktu 

Penghafal perlu mengatur waktu dengan sebaik-baiknya dan 

perlu menyediakan waktu-waktu yang tepat untuk menghafal.Dan 

tidak diragukan bahwa waktu yang minim kesibukan lebih utama, 

karena pada saat itu, benak kosong sehingga lebih mudah 

menghafal.
34

 Waktu yang dianggap tepat dan baik menurut Ahsin 

W. al-Hafidz yang dikutip oleh Nurul Qomariyah dan Mohammad 

Irsyad, yaitu sebagai berikut: 

a) Waktu sebelum terbit fajar 

b) Setelah fajar hingga terbit matahari 

c) Setelah bangun tidur siang 

d) Setelah shalat fardhu 

                                                           
32

Naniek Kusumawati dan Endang Sri Maruti, Strategi Belajar Mengajar di Sekolah 

Dasar, (Jawa Timur: CV. Media Grafika, 2019), h. 11. 
33

 Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 
34

Walid bin Mar’I asy-Syahri, 20 Langkah Agar Mudah Menghafal Al-Qur’an, Terj. 

Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 9. 
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e) Waktu di antara maghrib dan isya.
35

 

3) Manajemen Tempat 

Memilih situasi dan kondisi tempat menghafal yang tepat 

sangat mendukung tercapainya program menghafal al-Qur’an. 

Tempat yang ideal dan mendukung para penghafal al-Qur’an 

untuk berkonsentrasi adalah tempat-tempat yang nyaman,baik dari 

sisi penglihatan maupun pendengaran.
36

 

Di antara kriteria tempat yang kondusif sebagai salah satu 

faktor pendukung atau peluang untuk mencapai keberhasilan 

proses menghafal Al-Qur’an adalah sebagai berikut: 

a) Ruangan yang tidak terlalu panas atau pengap. Ruangan dalam 

kondisi tersebut akan membuat anak tidak betah berlama-lama 

di sana. 

b) Di ruangan tersebut tidak ada orang lain. Karena keberadaan 

orang lain yang sedang melakukan kegiatan yang berbeda di 

ruangan yang sama akan mengganggu konsentrasi anak 

c) Suasana ruangan tenang dan tidak berisik.
37

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Mustofa Kamal yang berjudul 

‘’Pengaruh Pelaksanaan Program Menghafal Al-Qur’an Terhadap Prestasi 

                                                           
35

Nurul Qomariyah dan Mohammad Irsyad.op.cit., h. 29. 
36

Cece Abdulwaly, op.cit., h. 99. 
37

Nurul Qomariyah dan Mohammad Irsyad.op.cit., h. 28. 
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Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Sunan Giri Wonosari Tegal Semampir 

Surabaya’’. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Madrasah Aliyah 

Sunan Giri Wonosari Tegal Surabaya bahwa ada korelasi yang signifikan 

antara menghafal Al-Qur’an dengan prestasi belajar siswa.Sebab hasil analisis 

r 5% sebesar 0,514 dan untuk r 1% sebesar 0,641. Dilihat dari r tabel tersebut, 

ternyata rxy sebesar 0,681 lebih besar dari tabel r, baik dari taraf signifikan 

5% maupun 1%.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mustofa Kamal dengan 

penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama tentang pelaksanaan  

program menghafal Al-Qur’an. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang 

dilkukan oleh mustofa kamal lebih menekankan kepada pengaruh 

pelaksanaannya terhadap prestasi belajar.Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis di sini adalah penelitian yang menekankan pada 

implementasi program tahfidz Al-Qur’an. Maka sangat berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mustofa Kamal tersebut walaupun sama-sama 

meneliti mengenai program tahfidz Al-Qur’an. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi 

batasan terhadap kerangka teoritis.Konsep operasional digunakan agar tidak 

ada kesalahpahaman dalam tulisan ini.  

1. Adapun indikator-indikator dari implementasi program tahfidz Al-Qur’an 

adalah: 

a) Melaksanakan program tahfidz sesuai dengan jadwal yang disusun. 
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b) Pembimbing memberikan penilaian terhadap bacaan hafalan ayat 

siswa. 

c) Pembimbing tahfidz memberikan laporan kemajuan yang dicapai siswa 

dalam program tahfidz. 

d) Pembimbing mengoreksi setoran hafalan ayat siswa. 

e) Pembimbing memberikan sanksi kepada siswa yang tidak 

menyetorkan hafalannya. 

f) Membuat target hafalan ayat. 

g) Pelaksanaan  indikator program tahfidz. 

h) Menggunakan metode yang bervariasi. 

i) Mendorong siswa untuk melakukan muroja’ah. 

2.  Adapun indikator-indikator dari faktor-faktor dominan yang 

mempengaruhi implementasi program tahfidz Al-Qur’an adalah : 

a) Pembimbing memanfaatkan waktu tahfidz Al-Qur’an  dengan baik. 

b) Pembimbing memberikan motivasi tentang keutamaan menghafal Al-

Qur’an. 

c) Pembimbing membuat target hafalan. 

d) Pembimbing memilih ruangan yang kondusif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan setelah mendapatkan surat izin riset dari 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau dan Kementrian Agama 

Pekanbaru, yaitu dari  29 Juli - 29 Oktober. Penelitian ini bertempat di 

MadrasahAliyah Muhammadiyah Pekanbaru, pada semester ganjil Tahun 

Ajaran 2019/2020. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian yaitu  pembimbing program tahfidz Al-Qur’an  

di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. Sedangkan objek dalam 

penelitian ini adalah Implementasi Program Tahfidz Al-Qur’an di Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Lobak, No. 44, 

Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Pembimbing program tahfidz Al-Qur’andiMadrasah Aliyah 

Muhammadiyah  Pekanbaru berjumlah dua orang. Dengan jumlah populasi 

yang sedikit, penelitian tidak menggunakan sampel. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Observasi  

Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap sumber data.
38

 

Penulis melakukan observasi untuk mengetahui proses implementasi 

program tahfidz Al-Qur’an. Dalam penelitian ini observasi digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Penulis melakukan observasi dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak enam kali observasi. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah melakukan dialog secara lisan yang dilakukan 

oleh peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden 

atau informan untuk memperoleh informasi.
39

Wawancara  penulis lakukan 

kepada pembimbing tahfidz Al-Qur’anuntuk mengetahui faktor dominan 

yang mempengaruhi implementasi program tahfidz Al-Qur’an di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara atau teknik yang dilakukan dengan 

mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan 

masalah penelitian.Dokumen yang dikumpulkan penulis berupa profil 

sekolah, data guru, karyawan, siswa dan lainnya yang berkenaan dengan 

implementasi program tahfidz Al-Qur’andi Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Pekanbaru. 

  

                                                           
38

Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu Berparadigma 

Islami,(Pekanbaru:Suska Press,2015),h. 62. 
39

Ibid.,h. 63. 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskritif.Apabila 

sebaran data telah terkumpul lalu diklasifikasikan menjadi data kuantitatif 

yang berbentuk angka-angka.
40

Mengingat penelitian ini deskriptif, maka 

teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif 

dengan persentase. 

Rumus yang digunakan yaitu: 

  
 

 
    % 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = Jumlah responden, 100% = bilangan tetap
41

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan 

diinterpretasikan dengan kriteria sebagai berikut: 

Sangat Baik   : 80 %-100 % 

Baik  : 61%-80% 

Cukup Baik  : 41%-60% 

Tidak Baik  : 21%-40% 

Sangat Tidak Baik : 0%-20%
42

 

  

                                                           
40

Ibid., h. 43. 
41

Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Pekanbaru: Pustaka Pelajar,2004), h. 23. 
42

Riduan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula,  

(Bandung: Alfabeta, 2013),h. 89. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di atas, dapat disimpulkan : 

1. Implementasi program tahfidz Al-Qur’an di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Pekanbaru tergolong Baik,karena angka persentase akhir 

yang diperoleh adalah         yang berada pada rentang angka 61% 

sampai dengan 80%. 

2. Walaupun implementasi program tahfidz Al-Qur’an di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Pekanbaru tergolong Baik, namun masih terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Program tahfidz Al-

Qur’an diantaranya ada faktor pendukung dan penghambat di antara faktor 

pendukungnya adalah:1. Latar belakang pendidikan pembimbing, yaitu 

pembimbing tahfidz sudah S1, jurusan Bahasa Arab dan Pendidikan 

Agama Islam dari UIN SUSKA Pekanbaru 2. Adanyatarget hafalan yang 

dijadwalkan khusus muroja’ah yang dibimbing oleh masing-masing wali 

kelas.Sedangkan faktor penghambatnya adalah: 1. Kurangnya motivasi 

siswa,yaitu lambat masuk ke ruangan saat tahfidz. 2. Manajemen waktu 

yang kurang dimanfaatkan oleh pembimbing tahfidz dan suasana kurang 

kondusif,yaitu dijadwalkan bersamaan dengan kegiatan  ekstrakurikuler 

lain. 3. Tempat yang kurang kondusif, yaitu seluruh kelas disatukan dalam 

satu ruangan dan dekat dengan kegiatan ektrakurikuler lain. 

49 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang dapat 

peneliti sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Pembimbing tahfidzAl-Qur’an di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

Pekanbaru diharapkan menggunakan metode-metode tahfidz yang 

bervariasi sehingga kesulitan yang dialami siswa dapat teratasi. 

2. Bagi Pembimbing tahfidzAl-Qur’an diharapkan pula untuk disiplin dalam 

memanfaatkan waktu program tahfidz yang telah ditetapkan serta bersikap 

tegas kepada siswa. 

3. Bagi Siswa diharapkan lebih bersikapdisiplin dalammengikuti program 

tahfidzAl-Qur’an. 

4. Bagi Kepala Sekolah diharapkan agar dapat mengalokasikan waktu dan 

tempat tahfidz yang mendukung kelancaran program tahfidz Al-Qur’an. 

 

50 

 



 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

 

Abdulwaly, Cece. 2019. Kunci Nikmatnya Menjaga Hafalan Al-Qur’an. 

Yogyakarta: Diandra Kreatif. 

An’im, Abu. 2013. 4540 Kata Kerja dari Tsulatsi Mujarrod. Jawa Barat: 

Mu’jizat. 

Anshari, Zakariyal.  2017. Andapun Bisa Hafal 30 Juz Al-Qur’an. Jakarta: 

Pustaka Imam Syafi’I. 

Anshori. 2013. Ulumul Qur’an Kaidah-kaidah Memahami Firman Allah. Jakarta: 

PT. Raja Grafinfo Persada. 

Darwis,Amri. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu 

Berparadigma Islami. Pekanbaru: Suska Press. 

Ginanjar, Hidayat. Aktivitas Menghafal Al-Qur’an dan Pengaruhnya terhadap 

Prestasi Mahasiswa. Jurnal Edukasi Islam Vol. 06, no. 11 (Januari 2017). 

Hartono. 2004. Statistik untuk Penelitian. Pekanbaru: Pustaka Pelajar. 

Kunandar. 2014. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 

M. Yusuf, Kadar. 2013. Tafsir Tarbawi Pesan-pesan Al-Qur’an tentang 

Pendidikan. Jakarta: Amzah. 

Muhaimin, dkk. 2009. Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan 

Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah. Jakarta: Kencana. 

Nawawi, Imam. 2010. Syarah Shahih Muslim. Terj. Wawan Djunaedi Soffandi. 

Jakarta: Pustaka Azzam 

Pane, Dewi Kartika. Implementasi Data Mining pada Penjualan Produk 

Elektronik Dengan Algoritma Apriori. Pelita Informatika Budi Darma, 

Vol. IV, no. 3 (Agustus 2013). 

Qomariyah, Nurul dan Mohammad Irsyad. 2016. Metode Cepat Dan Mudah Agar 

Anak Hafal Al-Qur’an.Yogyakarta: Semesta Hikmah. 

Riduan. 2013. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti 

Pemula. Bandung: Alfabeta. 

Sa’dulloh. 2008. 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an. Jakarta: Gema Insani. 

Sakho Muhammad,Ahsin. 2017. Menghafalkan Al-Qur’an Manfaat, Keutamaan, 

Keberkahan dan Metode Praktisnya. Jakarta: PT Qaf Media Kreativa. 



 

Stimulyani, Pamungkas dan Sri Jumini. Pengaruh Aktivitas Menghafal Al-Qur’an 

terhadap Highorder Thinking Skills (HOTS) Ditinjau dari Motivasi 

Berprestasi Mahasiswa, Jurnal Kajian Pendidikan Islam. Vol.IV, no. 01 

(April 2018). 

Walid. 2016. 20 langkah agar mudah menghafal al-Qur’an. Terj. Izzudin Karimi. 

Jakarta: Darul Haq. 

Widoyoko, Eko Putro. 2007  Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis 

bagi Pendidik dan Calon Pendidik. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

Zuhri. 2016. Convergentive Design Kurikulum Pendidikan Pesantren (Konsepsi 

dan Aplikasinya). Yogyakarta: CV. Budi Utama. 



 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

IMPLEMENTASI PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR’AN DI MADRASAH 

ALIYAH MUHAMMADIYAH PEKANBARU 

Nama Responden :  

Hari/Tanggal :  

Pertemuan  :     

 

 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik  (3) 

B = Baik (2) 

CB = Cukup Baik (1) 

 

No ASPEK YANG DIAMATI Skala 
Penilaian 

SB B CB 

1 Melaksanakan program tahfidz sesuai dengan jadwal 

yang disusun. 

   

2 Pembimbing  memberikan penilaian terhadap bacaan 

hafalan ayat siswa. 

   

3 Pembimbing tahfidz memberikan laporan kemajuan 

yang dicapai siswa dalam program tahfidz. 

   

4 Pembimbing  mengoreksi setoran hafalan ayat siswa    

5 Pembimbing  memberikan sanksi kepada siswa yang 

tidak menyetorkan hafalannya. 

   

6 Membuat target hafalan ayat.    

7 Pelaksanaan indikator program tahfidz.    

8 Menggunakan metode yang bervariasi.    

9 Memberikan motivasi tentang keutamaan menghafal 

Al-Qur’an. 

   

10 Mendorong siswa untuk melakukan muroja’ah.    

 Skor Perolehan  



 

LEMBAR WAWANCARA GURU 

IMPLEMENTASI PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR’AN DI MADRASAH 

ALIYAH MUHAMMADIYAH PEKANBARU 

Nama Responden :  

Jenis Kelamin :  

Tanggal Wawancara :  

Tempat Wawancara :  

Wawancara Jawaban 

1. Apa yang melatarbelakangi adanya 

program tahfidz al-Qur’an di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

Pekanbaru ini? 

 

 

2. Sudah berapa lamakah bapak 

mengajar di sini dan  program 

tahfidz Al-Qur’an ini dilaksanakan 

? 

 

 

3. Apa-apa saja tujuan yang ingin 

dicapai dalam pelaksanaan 

program tahfidz al-Qur’an ini? 

 

 

4. Apa-apa saja kendala yang 

bapak/ibu temukan dalam 

membimbing siswa pada saat 

mengikuti program tahfidz al-

Qur’an ini? 

 

 

5. Bagaimana sistem penilaian yang 

dilakukan dalam program tahfidz 

al-Qur’an ini? 

 

 

6. Kapan program tahfidz 

dilaksanakan dan  berapa alokasi 

waktu untuk program tahfidz ini? 

 

 

  



 

7. Bagaimana motivasi siswa dalam 

implementasi program tahfidz al-

Qur’an ini? 

 

 

8. Apakah siswa sudah menghafal 

sesuai dengan kriteria-kriteria yang 

diinginkan? 

 

 

 



 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

     IMPLEMENTASI PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR’AN DI MADRASAH 

ALIYAH MUHAMMADIYAH PEKANBARU 

Nama Responden : Wisna Juwita, S.Pd 

Hari/Tanggal  : Jum’at / 2 Agustus 2019 

Pertemuan  : 1 

 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik  (3) 

B =Baik (2) 

CB = Cukup Baik (1) 

 

No ASPEK YANG DIAMATI Kriteria 

SB B CB 

1 Melaksanakan program tahfidz sesuai dengan jadwal 

yang disusun. 

√   

2 Pembimbing  memberikan penilaian terhadap bacaan 

hafalan ayat siswa. 

 √ 
 

 

3 Pembimbing  memberikan laporan kemajuan yang 

dicapai siswa dalam program tahfidz. 

 

 

√ 
 

 

4 Pembimbing  mengoreksi setoran hafalan ayat siswa √ 
 

 

 
 

5 Pembimbing  memberikan sanksi kepada siswa yang 

tidak menyetorkan hafalannya. 

  √ 
 

6 Membuat target hafalan ayat  √  

7 Pelaksanaan indikator program tahfidz. √ 
 

  

8 Menggunakan metode yang bervariasi √ 
 

  

9 Memberikan motivasi tentang keutamaan menghafal 

Al-Qur’an 

√ 
 

  

10 Mendorong siswa untuk melakukanmuroja’ah  √ 
 

 

 Skor Perolehan    



 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

IMPLEMENTASI PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR’AN DI MADRASAH 

ALIYAH MUHAMMADIYAH PEKANBARU 

Nama Responden  : Wisna Juwita, S.Pd 

Hari/Tanggal  : Jum’at / 9 Agustus 2019 

Pertemuan  : 2 

 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik  (3) 

B = Baik (2) 

CB = Cukup Baik (1)  

No ASPEK YANG DIAMATI Kriteria 

SB B CB 

1 Melaksanakan program tahfidz sesuai dengan jadwal 

yang disusun. 

√ 
 

  

2 Pembimbing  memberikan penilaian terhadap bacaan 

hafalan ayat siswa. 

√ 
 

 

 
 

3 Pembimbing  memberikan laporan kemajuan yang 

dicapai siswa dalam program tahfidz. 

 

 

√ 
 

 

4 Pembimbing  mengoreksi setoran hafalan ayat siswa  

 
 √ 

 

5 Pembimbing  memberikan sanksi kepada siswa yang 

tidak menyetorkan hafalannya. 

  √ 
 

6 Membuat target hafalan ayat √ 
 

  

 

7 Pelaksanaan indikator program tahfidz. √ 
 

  

8 Menggunakan metode yang bervariasi   √ 
 

9 Memberikan motivasi tentang keutamaan menghafal 

Al-Qur’an 

√ 
 

  

10 Mendorong siswa untuk melakukan muroja’ah √ 
 

  

 Skor Perolehan    



 

PEDOMAN OBSERVASI 

IMPLEMENTASI PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR’AN DI MADRASAH 

ALIYAH MUHAMMADIYAH PEKANBARU 

Nama Responden : Wisna Juwita, S.Pd 

Hari/Tanggal  : Jum’at /16 Agustus 2019  

Pertemuan  : 3 

 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik  (3) 

B = Baik (2) 

CB = Cukup Baik (1) 

No ASPEK YANG DIAMATI Kriteria 

SB B CB 

1 Melaksanakan program tahfidz sesuai dengan jadwal 

yang disusun. 

 √ 
 

 

2 Pembimbing  memberikan penilaian terhadap bacaan 

hafalan ayat siswa. 

√ 
 

  

3 Pembimbing  memberikan laporan kemajuan yang 

dicapai siswa dalam program tahfidz. 

√ 
 

 

 
 

4 Pembimbing  mengoreksi setoran hafalan ayat siswa  

 

√ 
 

 

5 Pembimbing  memberikan sanksi kepada siswa yang 

tidak menyetorkan hafalannya. 

√ 
 

 

 
 

6 Membuat target hafalan ayat √ 
 

  

7 Pelaksanaan indikator program tahfidz.  √ 
 

 

8 Menggunakan metode yang bervariasi  √ 
 

 

9 Memberikan motivasi tentang keutamaan menghafal 

Al-Qur’an 

 √ 
 

 

10 Mendorong siswa untuk melakukan muroja’ah   √ 
 

 Skor Perolehan    



 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

IMPLEMENTASI PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR’AN DI MADRASAH 

ALIYAH MUHAMMADIYAH PEKANBARU 

Nama Responden : Ahmad Wahyudi, S.Pd 

Hari/Tanggal  : Jum’at / 2 Agustus 2019 

Pertemuan  : 1 

 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik  (3) 

B = Baik (2) 

CB = Cukup Baik (1) 

No ASPEK YANG DIAMATI Kriteria 

SB B CB 

1 Melaksanakan program tahfidz sesuai dengan jadwal 

yang disusun. 

  

 

√ 
 

2 Pembimbing  memberikan penilaian terhadap bacaan 

hafalan ayat siswa. 

 

 
 √ 

 

3 Pembimbing  memberikan laporan kemajuan yang 

dicapai siswa dalam program tahfidz. 

√ 
 

  

 

4 Pembimbing  mengoreksi setoran hafalan ayat siswa  √ 
 

 

 

5 Pembimbing  memberikan sanksi kepada siswa yang 

tidak menyetorkan hafalannya. 

 √ 
 

 

6 Membuat target hafalan ayat √ 
 

 

 
 

7 Pelaksanaan indikator program tahfidz.  √ 
 

 

8 Menggunakan metode yang bervariasi   √ 
 

9 Memberikan motivasi tentang keutamaan menghafal 

Al-Qur’an 

 √ 
 

 

10 Mendorong siswa untuk melakukan muroja’ah √ 
 

  

 Skor Perolehan    



 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

IMPLEMENTASI PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR’AN DI MADRASAH 

ALIYAH MUHAMMADIYAH PEKANBARU 

Nama Responden : Ahmad Wahyudi, S.Pd 

Hari/Tanggal : Jum’at / 9 Agustus 2019 

Pertemuan  : 2 

 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik  (3) 

B = Baik (2) 

CB = Cukup Baik (1) 

 

No ASPEK YANG DIAMATI Kriteria 

SB B CB 

1 Melaksanakan program tahfidz sesuai dengan jadwal 

yang disusun. 

 √ 
 

 

 

2 Pembimbing  memberikan penilaian terhadap bacaan 

hafalan ayat siswa. 

  

 

√ 
 

3 Pembimbing  memberikan laporan kemajuan yang 

dicapai siswa dalam program tahfidz. 

 √ 
 

 

4 Pembimbing  mengoreksi setoran hafalan ayat siswa  √ 
 

 

 

5 Pembimbing  memberikan sanksi kepada siswa yang 

tidak menyetorkan hafalannya. 

 √ 
 

 

6 Membuat target hafalan ayat √ 
 

 

 
 

7 Pelaksanaan indikator program tahfidz.  

 

 

 

√ 
 

8 Menggunakan metode yang bervariasi   √ 
 

9 Memberikan motivasi tentang keutamaan menghafal 

Al-Qur’an 

 √ 
 

 

10 Mendorong siswa untuk melakukan muroja’ah   √ 
 

 Skor Perolehan    



 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

IMPLEMENTASI PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR’AN DI MADRASAH 

ALIYAH MUHAMMADIYAH PEKANBARU 

Nama Responden : Ahmad Wahyudi, S.Pd 

Hari/Tanggal  : Jum’at / 16 Agustus 2019 

Pertemuan  : 3 

 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik  (3) 

B = Baik (2) 

CB = Cukup Baik (1) 

No ASPEK YANG DIAMATI Kriteria 

SB B CB 

1 Melaksanakan program tahfidz sesuai dengan jadwal 

yang disusun. 

 √ 
 

 

2 Pembimbing  memberikan penilaian terhadap bacaan 

hafalan ayat siswa. 

  √ 
 

3 Pembimbing  memberikan laporan kemajuan yang 

dicapai siswa dalam program tahfidz. 

  √ 
 

4 Pembimbing  mengoreksi setoran hafalan ayat siswa   √ 
 

5 Pembimbing  memberikan sanksi kepada siswa yang 

tidak menyetorkan hafalannya. 

  √ 
 

6 Membuat target hafalan ayat  √ 
 

 

 

7 Pelaksanaan indikator program tahfidz.  √ 
 

 

8 Menggunakan metode yang bervariasi √ 
 

  

9 Memberikan motivasi tentang keutamaan menghafal 

Al-Qur’an 

 √ 
 

 

10 Mendorong siswa untuk melakukan muroja’ah   √ 
 

 Skor Perolehan    



 

LEMBAR WAWANCARA GURU 

IMPLEMENTASI PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR’AN DI MADRASAH ALIYAH 

MUHAMMADIYAH PEKANBARU 

 

Nama Responden : Ahmad Wahyudi S.Pd 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tanggal Wawancara : 8 Agustus 2019  

Tempat Wawancara : Kelas XI IPS 

 

Wawancara Jawaban 

1. Apa yang melatarbelakangi 

adanya program tahfidz al-Qur’an 

di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Pekanbaruini? 

 

Jawab Pak Wahyudi: kebutuhan di 

zaman sekarang, karena anak-anak 

muda saat ini banyak yang bisa 

meracuni mereka , Al-Qur’an dijadikan 

sebagai benteng diri untuk melawan itu. 

 

2. Sudah berapa lamakah bapak 

mengajar di sini dan  program 

tahfidz Al-Qur’an ini dilaksanakan 

? 

 

Jawab Pak Wahyudi: Satu tahun. 

Sedangkan program tahfidz sudah 

beberapa  tahun yang saat itu dibimbing 

oleh pembimbing tahfidz sebelumnya 

yaitu Pak Martua M.Pd. 

 

3. Apa-apa saja tujuan yang ingin 

dicapai dalam pelaksanaan 

program tahfidz al-Qur’an ini? 

 

Jawab Pak Wahyudi: Memiliki target 

hafalan jadi tamat di MA ini mereka 

hafal 3 juz.  

 

4. Apa-apa saja kendala yang 

bapak/ibu temukan dalam 

membimbing siswa pada saat 

mengikuti program tahfidz al-

Qur’an ini? 

 

Jawab Pak Wahyudi: lama 

mengumpulkan anak-anak untuk masuk 

ke dalam kelas. 

5. Bagaimana sistem penilaian yang 

dilakukan dalamp rogram tahfidz 

al-Qur’an ini? 

Jawab Pak Wahyudi: akhir semester di 

tes dengan cara menyambung ayat 

seperti pada pelombaan. Selain mid 



 

 semester dan UAS tidak diberi nilai. 

Absen kehadiran juga merupakan 

penilaian. Jika tidak hadir diberi 

hukuman jika tidak hadir selama 3 hari. 

 

6. Kapan program tahfidz 

dilaksanakan dan  berapa alokasi 

waktu untuk program tahfidz ini? 

 

Jawab Pak Wahyudi: Pada hari Jum’at 

jam 14.05-15.05. 

 

7. Bagaimana motivasi siswa dalam 

implementasi program tahfidz al-

Qur’an ini? 

Jawab Pak Wahyudi: motivasi siswa 

bagus. Ketika mereka menghafal mereka 

fokus. 

8. Apakah siswa sudah menghafal 

sesuai dengan kriteria-kriteria 

yang diinginkan? 

 

Jawab Pak Wahyudi: ketika ujian 

semester dinilai oleh guru-guru 

pembimbing tahfidz. Dengan syarat 

makharijul huruf, tajwid, kalau segi lagu 

juga dinilai hanya saja untuk poin yang 

kesekian. Dan intinya sudah mencapai 

ketentuan yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR WAWANCARA GURU 

IMPLEMENTASI PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR’AN DI MADRASAH ALIYAH 

MUHAMMADIYAH PEKANBARU 

Nama Responden : Wisna Juwita S.Pd 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tanggal Wawancara : 9 Agustus 2019  

Tempat Wawancara : Musholla 

Wawancara Jawaban 

1. Apa yang melatarbelakangi adanya 

program tahfidz al-Qur’an di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

Pekanbaru ini? 

 

Jawab Ibu Misna: kebutuhan saat ini 

dan tuntutan zaman sebab orang yang 

banyak hafalan al-Qur’annya mudah 

mendapatkan beasiswa di perguruan 

tinggi. 

2. Sudah berapa lamakah bapak 

mengajar di sini dan  program 

tahfidz Al-Qur’an ini dilaksanakan 

? 

 

Jawab Ibu Misna: Satu tahun lebih. 

Sedangkan program tahfidz sudah 

berjalan sekitar tiga tahun yang saat itu 

dibimbing oleh pembimbing tahfidz 

sebelumnya yaitu Pak Martua M.Pd. 

 

3. Apa-apa saja tujuan yang ingin 

dicapai dalam pelaksanaan 

program tahfidz al-Qur’an ini? 

 

Jawab Ibu Misna: Agar anak-anak 

menghafal al-qur’an,bisa dibawa dalam 

shalatnya.  

 

4. Apa-apa saja kendala yang 

bapak/ibu temukan dalam 

membimbing siswa pada saat 

mengikuti program tahfidz al-

Qur’an ini? 

 

Jawab Ibu Misna: siswa itu banyak, 

siswa yang banyak dijadikan sebagai 

ketua,target setiap minggu individu 

wajib setor. 

 

5. Bagaimana sistem penilaian yang 

dilakukan dalamp rogram tahfidz 

al-Qur’an ini? 

 

Jawab Ibu Misna: ketika dikegiatan 

belum dinilai, ketika ujian baru masukin 

di raportnya sama dengan format 

penilaian mata pelajaran lain. 

 

6. Kapan program tahfidz 

dilaksanakan dan  berapa alokasi 

waktu untuk program tahfidz ini? 

Jawab Ibu Misna: setelah sholat jum’at 

sampai sebelum ashar sekitar satu jam. 



 

7. Bagaimana motivasi siswa dalam 

implementasi program tahfidz al-

Qur’an ini? 

 

 

Jawab Ibu Misna: termasuk tinggi, 

dikarenakan banyak yang berlatar 

belakang pondok pesantren. 

8. Apakah siswa sudah menghafal 

sesuai dengan kriteria-kriteria 

yang diinginkan? 

 

Jawab Ibu Misna: untuk sementara ini 

sudah mencapai yang diinginkan. 
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