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ABSTRAK 

Salfiyah. 2018. Implementasi Program Tahfidz Al-Qur’an di MI AL-KAUTSAR 

Durisawo Ponorogo tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muh. Widda Djuhan, S.Ag. M.Si. 

Kata Kunci: Program Tahfidz al-Qur’an 

Pembelajaran  tahfidz merupakan salah satu bentuk nyata untuk 

memelihara dan menjaga kemurnian al-Qur‟an. Pembelajaran tahfidz dapat 

dimulai sejak dini. Anak-anak merupakan bahan baku untuk membangun dan 

mengokohkan sebuah masyarakat serta membangun al-Qur‟an. Pada masa ini 

hafalan akan mudah dan akan lebih awet sampai masa dewasa bahkan dalam 

memahami dan mengamalkan al-Qur‟an akan lebih mudah tertanam dihatinya. 

Seperti MI AL-kautsar yang mengadakan program tahfidz al-Qur‟an bagi 

semua siswa/siswi di madrasah tersebut. 

Tujuan penelitian, pertama, untuk mengetahui program tahfidz di MI 

Al-Kautsar.  Kedua, untuk mengetahui implementasi program tahfidz al-

Qur‟an di MI Al-Kautsar. Ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat program tahfidz al-Qur‟an di MI Al-Kuatsar?  

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kodifikasi data, 

Penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. 

Berdasarkan analisis data penelitian, maka hasil dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. (1) Menetapkan program tahfidz al-Qur‟an: 

program  tersebut adalah program tahfidz  al-Qur‟an  Al-Kautsar yang 

didirikan oleh bapak. KH. Samuri Yusuf S.Ag. Menentukan  indikator 

keberhasilan program: mampu  menguasai Juz 1 sampai 3.  Adanya 

penanggung  jawab program: penanggung jawabnya adalah Ustadz Afif 

Himawan. Adanya kegiatan dan jadwal kegiatan: kegiatan tahfid dilaksanakan 

setiap hari kecuali hari Sabtu. (2) Penerapan program tahfidz al-Qur‟an di MI 

Al-Kautsar meliputi: kegiatan tahfidz al-Qur‟an yang dilakukan setiap hari 

dalam waktu 2 jam, metode yang digunakan adalah metode talaqqi dan takrar, 

kemudian gaya yang digunakan adalah gaya Kediri (Lirboyo), yaitu Madrasah 

Murottilil Qur‟an atau Jet Tempur (3) Faktor pendukung program tahfidz al-

Qur‟an di MI AL-Kautsar yaitu: faktor usia siswa, faktor kecerdasan, 

perhatian guru dan peran orang tua yang sangat kuat. Sedangkan faktor 

penghambat program tahfidz al-Qur‟an di MI AL-Kautsar Durisawo 

Ponorogo yaitu: Beberapa siswa belum mengenal huruf hijaiyah dan belum 
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bisa membaca al-Qur‟an, Beberapa siswa tidak mau bersuara ketika 

pembelajaran Tahfidz, ada sebagian siswa yang malas atau bosan, Perhatian 

Orang Tua, Kompetensi guru. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang tiada tandingannya (mukjizat), 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penutup para Nabi dan Rasul dengan 

perantara malaikat jibril Alaihis salam, di mulai dengan surat Al-fatihah dan 

diakhiri dengan surat An-nash, dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang 

disampaikan kepada kita secara mutawattir (oleh orang banyak), serta 

mempelajarinya merupakan suatu ibadah.  

Definisi tersebut sudah disepakati oleh para ulama dan ahli usul.Allah 

menurunkan al-Qur‟an agar dijadikan undang-undang bagi ummat manusia dan 

petunjuk atas kebenaran Rasul dan penjelasan atas kenabian dan 

kerasulannya.Juga sebagai alasan (hujjah) yang kuat dihari kemudian bahwa al-

Qur‟an itu benar-benar diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi 

terpuji.Nyatalah bahwa al-Qur‟an adalah mukjizat yang abadi yang 

menundukkan semua generasi dan bangsa sepanjang masa.
1
 

Al-Qur‟an dijadikan sumber utama dalam pendidikan Islam mengandung 

nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.Nilai-nilai yang terkandung 

                                                           
1
Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, Studi Ilmu Al-Qur’an (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

1998), 15. 
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dalam al-Qur‟an merupakan petunjuk yang meliputi seluruh aspek kehidupan 

yang bersifat universal termasuk aspek pendidikan.Dalam pelaksanaan 

pendidikan Islam tidak lepas dari pembelajaran al-Qur‟an yang mencakup aspek 

aqidah, akhlaq, mu‟amalah yang semuanya dikaji dalam al-Qur‟an. 

Al-Qur‟an adalah kitab suci terakhir bagi umat manusia dan sesudahnya 

tidak ada lagi kitab suci yang akan diturunkan oleh Allah SWT, oleh karenanya 

al-Qur‟an adalah petunjuk paling lengkap bagi ummat manusia sejak turunnya al-

Qur‟an 15 abad yang lalu dan akan tetap sesuai dengan perkembangan zaman 

pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang sampai datangnya hari 

kiamat nanti. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang lengkap dan sempurna 

seperti halnya kitab al-Qur‟an.Umat Islam wajib bangga dengan kitab suci al-

Qur‟an, karenanya al-Qur‟an adalah bacaan yang maha sempurna dan maha 

mulia sehingga disebut juga dengan al-Qur‟an al-Karim.
2
 

Pembelajaran tahfidz sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW 

sampai sekarang.Pembelajaran tahfidz merupakan salah satu bentuk nyata untuk 

memelihara dan menjaga kemurnian al-Qur‟an.Cara menjaga dan memelihara al-

Qur‟an adalah dengan menghafalkannya.Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang 

dirancang khusus untuk mudah dihafal.Pembelajaran tahfid dapat dimulai sejak 

dini. Anak-anak adalah bahan baku yang baik untuk membangun dan 

mengokohkan sebuah masyarakat serta menjaga al-Qur‟an. Pada masa ini hafalan 

                                                           
2
 Wisnu Arya Wardhana, Al-Qur’an dan Energi Nuklir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), 1-2.  
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akan mudah dan akan lebih awet sampai masa dewasa bahkan dalam memahami 

dan mengamalkan al-Qur‟an akan lebih mudah tertanam dalam hatinya. Dari sini 

dibutuhkan peran aktif orang tua untuk membimbing dan memotivasi anak dalam 

menghafal al-Qur‟an. 

Imam Al-Khathib Al-Baghdadi mengatakan “penghafal harus berusaha 

menguatkan hafalannya dengan tidak menghafal melebihi kapasitas.Dia harus 

mengambil materi hafalan sedikit demi sedikit sesuai daya ingat dan pemahaman 

yang dimiliki karena Allah Swt. Tenaga manusia berbeda-beda.Sebagian orang 

mampu berjalan kaki hingga bermil-mil dan kuat mengangkat beban hingga 

berkilo-kilogram.Namun sebagian lagi, jangankan bermil-mil, baru berjalan 

setengah kilo saja, sudah kelelahan.Jangankan mengangkat beban berkilo-

kilogram, baru mengangkat satu kilogram saja sudah keberatan. 

Demikian daya ingat manusia.Sebagian orang mampu menghafal berpuluh-

puluh lembar dalam sehari.Namun sebagian lagi jangankan berlembar-lembar, 

menghafal satu halaman saja sudah kewalahan.Jadi yang mengetahui kapasitas 

seseorang adalah dirinya sendiri.Oleh karena itu, penghafal al-Qur‟an tidak 

cukup merasa ingatannya kuat, tetapi harus yakin kuat.Begitu pula yang daya 

ingatnya lemah, tidak cukup merasa lemah, tetapi harus yakin lemah.Hal ini di 

maksudkan untuk mengukur seberapa banyak materi hafalan yang masuk setiap 

harinya.
3
 

                                                           
3
Deden Makhyarudin, Rahasia Nikmatnya Menghafal Al-Qur’an (Jakarta: PT. Mizan 

Publika, 2013), 104-106. 
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Ketika menghafal al-Qur‟an, hindari mengejar khatam.Kenapa mengulang 

hafalan terasa lebih berat dari menambah?Jawabannya, karena ingin cepat 

selesai.Memang mau kemana?Apakah setelah selesai itu menjadi tidak perlu 

membaca al-Qur‟an?Hafal al-Qur‟an untuk dibaca seumur hidup.Selesainya itu 

nanti, saat kembali menghadap Allah Swt. Dengan membawa hafal al-Qur‟an. 

Menghafal al-Quran hendaknya mengejar zikir, berkah, nikmat, dan 

kuatnya.Semakin banyak hafalan, hati semakin tenang, dan hidup semakin indah, 

damai, dan sejahtera.Ayat al-Qur‟an ibarat anak tangga yang mendekatkan 

manusia kepada Allah SWT., Semakin banyak ayat yang dilalui, semakin nekat 

kita dengannya.Kalau sudah dekat dengannya, melakukan apapun boleh, kecuali 

mencoba menjauh lagi. 

Nikmati keindahan demi keindahan setiap ayat yang sedang dihafal dan 

diulang-ulang.Buang jauh-jauh pikiran untuk cepat sampai.Penyebab rasa tidak 

nyaman akibat terjebak macet diperjalanan adalah karena hati ingin segera 

sampai.Biar Allah Swt yang tak “sabar” ingin membuat anda hafal. 

Menghafal al-Qur‟an sebagai zikir terindah mampu mengaktifkan fungsi 

panca indera secara efektif, meski bagi sebagian orang penglihatan lebih 

dominan.Memang tanpa mengabaikan aspek hati, penglihatan menjadi alat 

menghafal yang paling banyak digunakan, hingga hafal al-Qur‟an bagi orang 

buta sangat menakjubkan.Namun, seiring dengan kemajuan zaman, menghafal 

al-Qur‟an menjadi lebih mudah.Penglihatan tak menjadi satu-satunya alat 
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menghafal secara mandiri.Karena, dengan merebaknya alat menghafal secara 

mandiri.
4
 

Penghafal al-Qur‟am sejak masa Rasulullah tidak hanya terbatas kaum pria 

saja, tetapi juga kaum wanita. Diantara tokoh kaum wanita dari sahabat Nabi 

ialah Hafsah binti Umar dan Ummu Waraqah binti Abdullah bin Harts. Karena 

itu Rasulullah seringkali menziarahinya dengan memanggil syahidah.Bahkan 

ketika masa hidupnya Rasulullah Saw.Memerintahkan kepadanya agar menjadi 

imam shalat dirumahnya (dikalangan jama‟ah wanita).
5
 

Adapun keutamaan membaca dan menghafalkan al-qur‟an adalah individu 

yang mengamalkannya akan menjadi sebaik-baik orang, dinaikkan derajatnya 

oleh Allah, al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, 

Allah akan menjanjikan akan memberikan orang tua yang anaknya menghafal al-

Qur‟an sebuah mahkota yang bersinar (pahala yang luar biasa), hati orang yang 

membaca al-Qur‟an akan senantiasa dibentengi dari siksaan, hati mereka menjadi 

tentram dan tenang, serta dijauhkan dari penyakit menua yaitu kepikunan. 

Penghafal al-Qur‟an berkewajiban untuk menjaga hafalannya, memahami apa 

yang dipelajarinya dan  bertanggung jawab untuk mengamalkannya. Oleh karena 

itu, proses menghafal dikatakan sebagai proses yang panjang kerena tanggung 

jawab yang diemban oleh penghafal al-Qur‟an akan melekat pada dirinya hingga 

                                                           
4
Ibid.,108-109. 

5
Ahsin W Al-Hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an (PT. Bumi Aksara, 

2005), 17. 
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akhir ayat. Selain membutuhkan kemampuan kognitif yang memadai, kegiatan 

menghafal al-Qur‟an juga membutuhkan kekuatan tekad dan niat yang lurus.
6
 

Pendidikan Islam mampu mewadahi gerakan menghafal al-

Qur‟an.Pendidikan ini dapat berlangsung dalam pendidikan formal maupun non 

formal.Namun demikian tidak semua sekolah-sekolah Islam memiliki program 

tahfidz al-Qur‟an.Hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang memiliki program 

tahfidz al-Qur‟an.Salah satu lembaga pendidikan formal yang merupakan wadah 

dalam mengahafal al-Qur‟an ialah MI Al-KAUTSAR Durisawo Ponorogo. 

Sekolah ini selain melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana sekolah 

lainnya, MI AL-KAUTSAR  juga memiliki program tahfidz al-Qur‟an bagi anak 

didiknya. 

Kekhasan program tahfidz di MI AL-KAUTSAR Durisawo Ponorogo ini 

dijadikan sebagai program unggulan dan menjadi nilai tambah bagi sekolah yang 

masih sangat jarang ada di sekolah-sekolah di Ponorogo dan sekitarnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ummi Kulsum selaku Kepala 

Sekolah MI AL-KAUTSAR Durisawo, dapat diketahui bahwa program tahfid al-

Qur‟an dibentuk pada tahun ajaran 2014/2015.Yang mempunyai tujuan untuk 

mencetak generasi Qur‟ani.Pada program ini siswa dibimbing oleh para pengajar 

untuk bisa menghafal satu persatu ayat sampai surat-surat yang terdapat didalam 

al-Qur‟an. Untuk kelas 1 hafalanya dibimbing oleh gurunya, karena, anak lebih 

                                                           
6
 Lisya Chairani dan Subandi, Psikologi Santri Penghafal Al-Qur’an , 2-3. 
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cenderung belum bisa membaca al-Qur‟an,  sedangkan kelas 2 dan 3 anak sudah 

mulai hafalan sendiri-sendiri.
7
 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM 

TAHFIDZ AL-QUR‟AN DI MI AL-KAUTSAR DURISAWO PONOROGO” 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Dari permasalahan diatas, maka peneliti fokuskan pada “Implementasi 

Program Tahfidz al-qur‟an di MI AL-KAUTSAR Durisawo”. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagamana program tahfid al-Qur‟an di MI AL-KAUTSAR Durisawo? 

2. Bagaimana implementasi program tahfidz Al-qur‟an program tahfidz al-

Qur‟an di MI AL-KAUTSAR Durisawo? 

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat program tahfidz al-Qur‟an di 

MI AL-KAUTSAR Durisawo? 

 

 

 

 

                                                           
7
Hasil Wawancara dengan Ibu Umi Kulsum selaku Kepala Sekolah MI Alkautsar 

Durisawo, pada tanggal  26 Desember 2017.  
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah di atas tujuan yang hendak di capai dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui program tahfidz al-Qur‟an di MI AL-KAUTSAR 

Durisawo. 

2. Untuk mengetahui implementasi program tahfidz Al-qur‟an program tahfidz 

al-Qur‟an di MI AL-KAUTSAR Durisawo. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program tahfidz al-

Qur‟an di MI AL-KAUTSAR Durisawo. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan masalah dan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat 

mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan akademik 

di bidang Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam mengembangkan 

pengetahuan terkait pentingnya program pembelajaran al-Qur‟an.Dan dalam 

hal ini program pembelajaran yang dimaksud adalah program menghafal al-

Qur‟an. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, sebagai sarana uji kemampuan terhadap materi 

yang di peroleh di bangku perkuliahan, dan menambah wawasan dan 

pelajaran yang berharga terkait pelaksanaan program tahfidz disekolah. 

b. Lembaga 

Bagi MI Durisawo Ponorogo, memberikan kontribusi dalam 

rangka pengembangan Program Tahfid al-Qur‟an. 

c. Masyarakat 

Bagi masyarakat dapat memberi masukan dan sumbangan 

pemikiran dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingya 

menghafal al-Qur‟an. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam proposal ini, 

untuk memudahkan penyusunan proposal ini dibagi menjadi beberapa bab yang 

dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan secara sistematis, 

yaitu: 

Bab I pendahuluan: yang berisi tinjauan secara global permasalahan yang 

dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 



15 
 

 
 

Bab II Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian Keori.Bab ini 

berfungsi sebagai telaah hasil penelitian terdahulu dan untuk mengetengahkan 

acuan teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri 

dari penelitian implementasi program tahfid al-Qur‟an. 

Bab III Metode Penelitian, bab ini adalah metode penelitian yang berisi 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IVDeskripsi Data.merupakan pemaparan hasil penelitian yang terdiri 

dari latar belakang objek penelitian yang meliputi: letak geografis, sejarah 

berdiri, tujuan lembaga atau struktur organisasi, keadaan guru, siswa, dan sarana 

prasarana. 

Bab V Analisis Data.Bab ini merupakan hasil analisis data tentang 

Implementasi Program Tahfid al-Qur‟an. 

Bab VI Penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang diambil 

dari rumusan masalah, serta berfungsi memperoleh para pembaca dalam 

mengambil inti dari ini. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengambil rujukan dari hasil penelitian 

yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya 

memuat hasil yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

dan terdapat pula perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya terhadap 

penelitian ini, diantaranya: 

1. Skripsi Risna Wahyudi yang berjudul “Metode Menghafal al Qur’an di 

Pondok Pesatren Ainul Yaqin Pasir Kulon Karanglewas Banyumas tahun 

2009” Skripsi ini membahas tentang metode-metode menghafal al-Qu‟an 

yang banyak digunakan oleh para santri di Pondok Pesantren Ainul Yaqin 

Pasir Kulon Karanglewas dalam proses menghafal al-Qur‟an. Metode yang 

banyak digunakan oleh para santri antara lainbin-nadlar, wahdah dan 

mudassaroh.
8
 

2. Skripsi Iin Kurniasih dengan judul “Problematika Menghafal a-l Qur’an 

Santri Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap tahun 

2010”. Skripsi ini membahas tentang problematika dalam menghafal al-

                                                           
8
Risna Wahyudi, Metode Menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Ainul Yaqin 

(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto 2009). 

13 
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Qur‟an yang dihadapi para santri Pondok Pesantren Ihya Ulumaddin dan 

upaya untuk menanggulangi problematika tersebut. Problematika yang 

dihadapi para santri meliputi problematika internal, problematika eksternal, 

problematika teknis dan problematika non teknis. Upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi problem-problem tersebut antara lain menjaga kedisiplinan 

waktu, sering mengulang-ulang hafalan, mengikuti sima‟an dan membaca  

buku-buku yang terakit dengan cara cepat menghafal.
9
 

3. Skripsi Awalia Zulfa dengan judul “Metode Menghafal al-Qur’an di Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur’an Salsabila Desa Babakan Kecamatan Bojong 

Kabupaten Tegal tahun 2011‟. Skripsi ini membahas tentang metode 

menghafal al-Qur‟an di Pondok Pesantren al-Qur‟an Salsabila Desa Babakan, 

Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, baik yang digunakan oleh santri 

normal maupun santri tuna netra. Metode bin-nadlar dan tahfidz digunakan 

oleh santri normal. Sedangkan santri tuna netra menggunakan metode 

menghafal dengan bimbingan guru dan metode menghafal dengan bantuan 

tape recorder. Sementara untuk metode talaqqi, takrir, tasmi‟ dan tartil 

digunakan oleh semua santri, baik santri normal maupun santri tunanetra.
10

 

Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu penelitian sebelumnya lebih menekankan pada penerapan metode 

                                                           
9
 Iin Kurniasih, Problematika Menghafal a-l Qur’an Santri Pondok Pesantren Al-

Ihya Ulumaddin (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto 2010). 
10

Awalia Zulfa, Metode Menghafal al-Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur’an (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto 2011). 
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menghafal al-Qur‟an dan problematika dalam menghafal al-Qur‟an di pondok 

pesantren. Sedangkan dalam penelitian ini akan dibahas mengenai program 

tahfidzul Qur‟an yang meliputi latar belakang diadakannya program tahfid Al-

qur‟an, implementasi program tahfid al-Qur‟an serta faktor pendukung dan 

penghambat dalam menghafal al-Qur‟an yang mengambil lokasi penelitian di MI 

AL-KAUTSAR Durisawo Ponorogo. Selanjutnya, persamaan skripsi di atas 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas 

mengenai tahfidzul Qur‟an 

 

B. KAJIAN TEORI 

1. Program  

a. Pengertian Program 

Menurut suharsimi dan cepi, program dapat didefinisikan 

sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan 

sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya 

satu kali tetapi berkesinambungan.Pelaksanaan program selalu terjadi 

didalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok 

orang.
11
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 Suharsimi Arikunto dan Cepi Syafrudin, Evaluasi Program Pendidikan(Jakarta : 

PT. Bumi Aksara, 2010), 4. 
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b. Langkah Penyusunan Program 

Adapun Muhaimin merumuskan, dalam penyusunan program 

ada empat langkah yang perlu dilakukan, yaitu menetapkan program, 

menentukan indikator keberhasilan program, dan menetapkan 

penanggung jawab program. 

1) Menetapkan program 

   Tahapan awal dalam menyusun suatu program yaitu sebaiknya 

menetapkan program yang akan dilakukan. Hal ini tentu dengan 

landasan dan latar belakang yang tepat, agar program yang akan 

dilaksanakan tidak menyalahi dan 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 dari pelaksanaan program tersebut perlu ditentukan 

beberapa indikator keberhasilan dari program tersebut. Hal tersebut 

perlu dilakukan guna mengidentifikasi apa saja yang harus dicapai 

dari program yang akan dilaksanakan tersebut. 

3) Menetapkan penanggung jawab program 

   Penanggung jawab terhadap program yang akan dilaksanakan 

merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Dalam menetapkan 

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

   Tahapan terakhir yang harus dilakukan adalah menyusun 

kegiatan dan jadwal kegiatan dari program yang akan dilaksanankan. 

Dengan menyusun dan menentukan jadwal kegiatan tentunya 

program yang akan dilaksanakan akan lebih jelas dan terarah.
12

 

2. Tahfidz al-Qur‟an 

a. Pengertian Tahfidz al-Qur‟an 

Tahfidz berasal dari lafadz حفّظيحفّظتحفيظا yang berarti 

memelihara, menjaga, menghafal.
13

 Menghafal berasal dari kata “hafal” 

yang berarti dapat mengucapkan di luar kepala (tanpa melihat buku 

ataupun catatan lain). Jadi, menghafal adalah berusaha meresapkan ke 

dalam pikiran agar senantiasa ingat.Niat yang ikhlas diperlukan dalam 

menghafal al-Qur‟an.Motivasi terdepan dalam menghafal al-Quran 

adalah ketaatan pada Allah, mengharap pahala dari Allah. Dengan 

demikian Allah akan memberi kemudahan kepada anda dalam 

menghafal. Jangan sampai keinginan mendapat imbalan duniawi yang 

amat sedikit menjadi tujuan anda, atau sekedar menghafal materi 
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 Muhaimin, et al., Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan 

Rencana Pengembangan Sekolah atau Madrasah (Jakarta: Kencana, 2009), 204. 
13

 A. WQ. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia, Surabaya: Pustaka 

Progesif, 1999, 301. 
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pelajaran untuk mempersiapkan ujian, sehingga dalam waktu yang 

singkat akan terlupakan.
14

 

Penghafal al-Qur‟an biasanya disebut dengan sebutan hafidz 

(bagi laki-laki) dan hafidzah (bagi perempuan).Kata ini berasal dari kata 

haffadza yang artinya menghafal, berarti sebutan ini ditujukan bagi 

orang yang sudah menghafalkan al-Qur‟an. Tata cara perilaku seseorang 

yang telah menetapkan diri menjadi penghafal selanjutnya dibimbing 

oleh pemahaman terhadap apa yang telah dipelajari dan dikuasainya 

yaitu al-Qur‟an dan sunnah. 
15

 

Secara etimologis, lafadz al-Qur‟an berasal dari bahasa arab 

yaitu akar kata dai Qara‟a. yang berarti “membaca”. Al-Qur‟an adalah 

bentuk isim masdar yang diartikan sebagai ism maf’ul, yaitu maqru’ 

yang berarti “yang dibaca”.pendapat lain menyatakan bahwa lafad al-

Qur‟an yang berasal dari akar kata qara’a tersebut juga memiliki artial-

jam’u yaitu”mengumpulkan dan menghimpun”. Jadi lafadz qur‟an dan 

qira‟ah berarti menghimpun dan mengumpulkan sebagian huruf-huruf 

dan kata-kata yang satu dengan yang lainnya.sementara itu menurut 

Schwally dan Weelhausen dalam kitab Dairah Al-ma‟afir menulis 
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Al-Qarni,‟Aidh bin Abdullah, Nikmatnya Hidangan Al-Qur’an (Jakarta: Magfirah 

Pustaka, 2005), 40.  
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Lisya, Psikologi Santri Penghafal Al-Qur’an, 38. 
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bahwa lafadz al-Qur‟an berasal dari bahasa Hebrew, yakni dari kata 

keryani, yang berarti “yang dibacakan”.
16

 

Sedangkan pengertian al-Qur‟an secara terminologis, para 

ulama‟ memberikan rumusan definisi yang beragam diantaranya: 

1) Menurut As-Sabuni Adalah: 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah swt yang diturunkan kepada 

Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam 

mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan tawatur (mutawattir), 

membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat al-

fatihah dan di akhiri dengan surat An-nash” 

2) Menurut Az-Zarqani adalah: 

Al-Qur‟an adalah kalam yang mengandung mu‟jizat yang 

diturunkan kepada nabi Muhammad saw, tertulis dalam mushaf, 

dinukil dengan cara mutawattir, dan membacanya adalah ibadah”.
17

 

Jadi al-Qur‟an adalah kitab suci umat islam yang merupakan 

kumpulan firman Allah (kalam Allah) yang diwahyukan kepada 

nabi Muhammad SAW. Yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi 

umat manusia.Diantara tujuan diturunkannya al-Qur‟an adalah 
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Mohammad Nor Ichwan, Belajar Al-Qur’an (Semarang: Rasail, 2005), 33. 
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untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam mencapai kebahagian 

hidup, baik didunia maupun diakhirat kelak.
18

 

Menghafal al-Qur‟an diartikan sebagai proses memasukkan 

ayat-ayat al-Qur‟an, huruf demi huruf, ke dalam hati untuk terus 

memeliharanya hingga akhir ayat.
19

 

Dengan Demikian, yang dimaksud dengan Tahfid al-Qur‟an 

adalah menghafal al-Qur‟an mulai dari surat Al-fatihah sampai 

surat An-nash dengan tujuan beribadah kepada Allah, menjaga dan 

memelihara kalam Allah.
20

 Dasar yang dijadikan sebagai landasan 

untuk menghafal al-Qur‟an adalah: 

﴾9اَلجر: ِإنَّا ََنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو ََلَاِفظُوَن﴿  

 Artinya:” Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan al-Qur’an, dan 

sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”. (QS. Al-Hijr:9 ) 

Dialah yang menurunkanan az-Dzikir, yaitu al-Qur‟an dan dialah 

yang menurunkan menjaganya dari perbuatan dan penggantian. Ada pula 

Ulama yang merujukkan dhamir  pada kata lahu lahafidzun kepada Nabi 

Saw (yang dijaga itu Nabi pun termasuk). Namun lahiriyah konteks ayat, 

“ sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Qur‟an dan sesungguhnya 
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 Nor Ichwan, Belajar Al-Qur’an, 41. 
19

Makhyaruddiin, Rahasia Nikmatnya Menghafal Al-Qur’an, 92.  
20

Ahmad Salim Badwilan, Bimbingan Untuk Anak Bisa Menghafal Al-Qur’an  

(Jogjakarta: Sabil,  2010), 23.  
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kami benar-benar memeliharanya” menunjukkan bahwa penjagaan ini 

hanya terhadap al-Qur‟an yang mulia dari pergantian dan pengubahan.
21

 

b. Hukum Menghafal al-Qur‟an 

Menghafal al-Qur‟an adalah wajib kifayah bagi umat islam. Ini 

berarti bahwa orang yang menghafalnya tidak boleh kurang dari jumlah 

mutawattir. Sehingga tidak akan mengalami pemalsuan dan pengubahan. 

Jika kewajiban ini telah dilaksanakan oleh sejumlah orang (yang 

mencapai mutawattir) maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang 

lainnya, jika belum maka berdosalah semua umat Islam. Demikian pula 

mengajarkannya adalah wajib kifayah dan merupakan ibadah yang 

paling utama..
22

 

Firman Allah SWT: 

ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فَ َهْل ِمن مُّدَِّكٍر﴿ ﴾71القمر: َوَلَقْد َيسَّ  

Artinya: dan sesungguhnya telah kami mudahkan al-Qur’an untuk 

pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran.” (QS. Al-

Qamar:17)
23

 

Uraian ayat ayat yang lalu merupakan bagian dari ayat al-Qur‟an 

yang diturunkan Allah Swt. Kepada Umat manusia. Uraian tersebut pada 
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Muhammad Nasib ar-rifa‟I, Taisiru al-Aliyyul Qadir  Li Ikhtishari Tafsir Ibnu 

Katsir Jilid 2(Jakarta: Gema Insani Press, 1989), 979. 
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 Zainal Abidin, Seluk Beluk Al-qur’an (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 182-183. 
23

Ahsin Al-hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2005), 24. 
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hakikatnyasangat berguna bagi mereka yang ingin mendapat pelajaran 

serta sangat mudah dicerna oleh siapa pun yang memberi perhatian 

waktu tidak terlalu banyak hakikat itu diungkap oleh Allah Swt. Melalui 

ayat di atas dengan mengatakan: dan kami sungguh bersumpah bahwa 

kami telah mempermudah al-Qur‟an untuk menjadi pelajaran, maka 

adakah yang akan bersungguh-sungguh mengambil pelajaran sehingga 

Allah melimpahkan karunia dan membantunya memahami kitab suci 

ini.
24

 

c. Metode Menghafal al-Qur‟an 

 Menurut Sa‟adullah ada bebrapa metode yang biasanya 

digunakan oleh penghafal al-Qur‟an: 

1) Bin-nazhar yaitu: membaca dengan cermat ayat-ayat al-Qur‟an yang 

akan dihafalkan dengan melihat mushaf secara berulang-ulang. 

2) Tahfid yaitu: melafalkan sedikit demi sedikit ayat-ayat al-Qur‟an 

yang telah dibaca berulang-ulang pada saat Bin-nazhar hinga 

sempurna dan tidak terdapat kesalahan. Hafalan selanjutnya 

dirangkai ayat demi ayat hingga hafal. 

3) Talaqqi yaitu: menyetorkan atau memperdengarkan hafalan kepada 

seorang guru atau infrastruktur yang telah ditentukan. 
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 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur’an 

(Jakarta: Lentera Hati, 2010), 242. 
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4) Takrir yaitu: mengulang hafalan atau melakukan sima‟an terhadap 

ayat yang telah dihafal kepada guru atau orang lian. Takrir ini 

bertujuan untuk mempertahankan hafalan yang telah dikuasai. 

Metode takrir dalam pembelajaran menghafal al-Qur‟an adalah 

didasarkan pada ayat al-Qur‟an surat al-Furqon ayat 32. 

َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوََل نُ زَِّل َعَلْيِو اْلُقْرآُن ُُجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُثَبَِّت بِِو فُ َؤاَدَك 

﴾23الفرقان: َوَرت َّْلَناُه تَ ْرتِياًل﴿  

Artinya: “ Dan orang kafir berkata : kenapa al-Qur’an itu tidak diturunkan 

kepada (Muhammad) secara sekaligus? Demikianlah, agar kami 

memantabkan hatimu kepada al-Qur’an, dan kami mentartilkannya dengan 

setartil-tartilnya.” (QS. Al-Furqon : 32). 

Mengapa al-Qur‟an diturunkan secara berangsur-ansur 

disesuaikan dengan kondisi dan keadaan?Bukankah lebih baik bila 

diturunkan sekaligus saja?Jawabannya adalah?Setiap peristiwa 

mempunyai waktu khusus, dan setiap yang dipertanyakan 

membutuhkan jawaban yang tepat dan akurat.Adanya pendapat yang 

mengatakan bahwa mushaf sebelumnya diturunkan dalam sekali 
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waktu tidak dapat dibuktikan. Mushaf dan kitab yang diturunkan 

sebelumnya membutuhkan waktu selama hamper barabad-abad. 
25 

5) Tasmi’ yaitu: memperdengarkan hafalan kepada orang lain baik 

kepada perseorangan atau jama‟ah.
26

 

d. Gaya tahfidz al-Qur‟an 

Madrasah murottilil Qur‟an adalah madrasah yang dirintis oleh 

Ustadz H. Maftuh Basthul Birri beliau lahir di Kutoarjo Purworejo Jawa 

Tengah 1948 M. memulai menghafal al-Qur‟an dihadapan KH. Ahmad 

Munawwir, pondok pesantren krapyak, Yogyakarta. Kemudian belajar 

Qiroatis sab‟i dihadapan KH. Nawawi Abdul Azizi (Ngrukem, Bantul, 

Yogyakarta). Beliau pernah juga tabarukan di pondok pesantren 

Yanbu‟ul Qur‟an Kudus dihadapan Kyai Arwani Amin, 

Kudus.Selanjutnya beliau belajar di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri 

dan Pesantern Sarang, Rembang, Jawa Tengah.Sekara ng beliau menjadi 

pengasuh di pondok pesantren Murottilil Qur‟an Lirboyo Kediri yang 

khusus membidangi ilmu-ilmu Al-Qur‟an. 

 Madrasah Murottilil Qur‟an meluncurkan buku baru dengan 

nama “ Turutan Jet Tempur” dengan maksud untuk melayani kebutuhan 

siswa tingkat paling bawah, anak-anak kecil yang masih nol dalam huruf 
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 Muhammad Al-Ghazali, Tafsir Al Ghazali Tafsir Tematik Al-Qur’an 30 Juz 

(Yogyakarta: Islamika,  2004), 571. 
26
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Regulasi Diri, 41.  
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al-Qur‟an. Gaya jet tempur ini selain menekankan pada tahsin qiroah 

(membaguskan bacaan sesuai tajwid) juga menekankan pada al-Qur‟an 

Rosm Ustmani dan tanda bacanya.
27

 

e. Strategi Menghafal Al-Qur‟an 

Untuk membantu mempermudah membentuk kesan dalam 

ingatan terhadap ayat-ayat yang dihafal, maka diperlukan strategi 

menghafal yang baik. Strategi itu antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Strategi pengulangan ganda 

Untuk mencapai tingkat hafalan yang baik tidak cukup 

dengan sekali proses menghafal saja. Salah besar apabila seseorang 

menganggap dan mengharap dengan sekali menghafal saja kemudian 

ia menjadi seorang yang hafal al-Qur‟an dengan baik. Persepsi ini 

adalah persepsi yang salah dan justru mungkin akan menimbulkan 

kekecewan.
28

 

2) Tidak beralih pada ayat berikutnya sebelum ayat yang sedang dihafal 

benar-benar hafal 

Pada umumnya, kecenderungan seseorang dalam menghafal 

al-Qur‟an ialah cepat-cepat selesai, atau cepat mendapat sebanyak-

banyaknya. Hal ini menyebabkan proses menghafal itu sendiri tidak 

konstan, atau tidak stabil. Karena kenyataanya diantara ayat-ayat al-
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Ahsin, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, 67. 
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Qur‟an itu ada sebagian yang mudah dihafal, dan ada pula sebagian 

dirinya yang sulit menghafalkannya.sebagai akibat dari 

kecenderungan yang demikian akan menyebabkan banyak ayat-ayat 

yang terlewati. 

3) Menghafal urutan-urutan ayat yang dihafalnya dalam satu kesatuan 

jumlah setelah benar-benar hafal ayat-ayatnya 

Untuk mempermudah proses ini, maka memakai al-Qur‟an 

yang biasa disebut dengan Qur‟an pojok akan sangat membantu. 

Jenis mushaf al-Qur‟an ini mempunyai ciri-ciri: 

a) Setiap juzu‟ terdiri dari sepuluh lembar 

b) Pada setiap muka/ halaman diawali dengan awal ayat, dan 

diakhiri dengan akhir ayat. 

c) Memiliki tanda-tanda visual yang cukup membantu dalam proses 

menghafal al-Qur‟an.
29

 

4) Menggunakan satu jenis mushaf 

Memang tidak ada keharusan menggunakan satu jenis 

mushaf tertentu, mana saja jenis mushaf yang disukai boleh dipilih 

asal tidak berganti-ganti. Hal ini perlu diperhatikan, karena 

bergantinya penggunaan satu mushaf kepada mushaf yang lain akan 

membingungkan pola hafalan dalam bayangannya.  
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5) Memahami (pengertian) ayat-ayat yang dihafalnya 

Memahami pengertian, kisah atau asbabun-nuzul yang 

terkandung dalam ayat yang sedang dihafalnya merupakan unsur 

kandung yang sangat mendukung dalam mempercepat proses 

menghafal al-Qur‟an. Pemahaman itu sendiri akan lebih memberi 

arti bila didukung dengan pemahaman terhadap makna kalimat, tata 

bahasa dan struktur kalimat dalam suatu ayat.  

6) Memperhatikan ayat-ayat yang serupa 

Ditinjau dari aspek makna, lafal dan susunan atau struktur 

bahasanya dari ayat-ayat dalam al-Qur‟an banyak yang terdapat 

keserupaan atau kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Ada 

yang benar-benar sama, ada yang hanya berbeda dalam dua, atau tiga 

huruf saja, ada pula yang hanya berbeda susunan kalimatnya saja. 

7) Disetorkan pada seorang pengampu 

Menghafal al-Qur‟an memerlukan adanya bimbingan yang 

terus-menerus dari seorang pengampu, baik untuk menambah 

setoran hafalan baru, atau untuk takrir, yakni mengulang kembali 

ayat-ayat yang telah disetorkan terdahulu. Menghafal al-Qur‟an 

dengan sistem setoran kepada pengampu akan lebih baik dibanding 
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sengan menghafal sendiri dan juga akan memberikan hasil yang 

berbeda.
30

 

f. Syarat sukses menghafal al-Qur‟an 

1) Niat yang lurus 

Sebenarnya, niat lurus tidak hanya diterapkan saat 

menghafal al-Qur‟an, tetapi juga pada setiap amalan lainnya. Niat 

inilah yang akan menjadi penentu amalan seorangdi hadapan Allah 

SWT.Maka, hal pertama yang harus diperhatikan adalah niat.Jangan 

sampai menghafal al-Qur‟an hanya untuk meraih hal-hal yang 

duniawi. Misalnya, menghafal hanya karna ingin mendapatkan 

sanjngan dan pujian orang lain atau menghafal hanya untuk 

mendapatkan jabatan dan lain sebagainya. 

2) Menjauhi maksiat 

Kedua, syarat sukses menghafal al-Qur‟an adalah menjauhi 

maksiat. Sebagaimana kita ketahui ilmu agama dengan maksiat tidak 

bisa menyatu, keduanya bagaikan air dan api. Ilmu agama adalah 

cahaya Allah swt. Yang tidak akan diberikan pada pelaku maksiat. 

Al-Quran adalah ilmu yang paling tingggi dan palin mulia. Maka, 

kemuliaan dan ketinggian al-Qur‟an tidak akan bisa disatukan 

dengan perilaku maksiat. 
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3) Tekad yang kuat 

Syarat yang tidak kalah penting agar sukses menghafal al-

Qur‟an adalah tekad yang kuat.Tekad yang kuat merupakan 

keinginan yang sangat mendalam. Sehingga tidak ada yang 

dipikirkan seseorang, kecuali usaha agar ia dapat menghafal al-

Qur‟an tersebut.  

4) Kesabaran 

Menghafal al-Qur‟an membutuhkan  kerja keras dan 

perjuangan seseorang tidak akan mampu menghafal dan menjaga 

hafalan tersebut dengan baik jika ia tidak memiliki kesabaran. 

Rintangan akan selalu ada pada setiap langkah seseorang. Apalagi, 

ketika ia menempuh jalan menuju sesuatu yang bernilai tinggi 

dihadapan Allah swt. Ada tiga bagian kesabaran yang harus dimiliki 

oleh penghafal al-Qur‟an agar ia mencapai kesuksesan dunia akhirat 

yaitu sebagai berikut: 

a) Sabar menghafal 

b) Sabar menjaga hafalan yang sudah didapatkan. 

c) Sabar mengamalkan ayat yang sudah dihafalkan. 
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Jika ketiga bagian kesabaran tersebut ada pada diri seorang 

penghafal al-Qur‟an, jika telah berhak memperoleh predikat ahlullah 

atau keluarga Allah swt.
31

 

5) Istiqamah 

Syarat yang tidak kalah penting adalah istiqamah. Bagian-

bagian dari istiqamah sebenarnya sama pada bagian kesabaran. Agar 

sukses menghafal al-Qur‟an, tidak lain seseorang harus istiqamah 

mengafal, istiqamah dalam menjaga, dan istiqamah dalam 

pengamalannya. Artinya, istiqamah menghafal al-Qur‟an berarti 

konsisten menghafal, menjaga hafalan dan mengamalkannya. 

6) Berdo‟a 

Terakhir kita tentu menyakini bahwa al-Qur‟an adalah milik 

Allah swt.Maka, seorang penghafal al-Qur‟an harus banyak berdo‟a 

agar Allah swt menganugerahkan nikmat hafal al-Quran 

tersebut.Sebab ketika Allah swt tidak ridho terhadap suatu perkara 

maka tidak ada suatupun yang dapat menjadikannya sulit.Begitupun 

sebaliknya, ketika Allah swt tidak ridho terhadap suatu perkara, 

maka sesuatu yang sebetulnya mudah pun jadi bisa menjadi sangat 

sulit untuk diraih.
32
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g. Kaidah-kaidah Menghafal al-Qur‟an 

1) Ikhlas  

Ikhlas merupakan tujuan pokok dari berbagai macam 

ibadah.Ia merupakan salah satu dari dua rukun yang menjadi dasar 

diterimanya sebuah ibadah. 

Allah Swt berfirman: 

َا ِإََلُُكْم إَِلٌو َواِحٌد َفَمن َكاَن يَ ْرُجو لَِقاء  ثْ ُلُكْم يُوَحى ِإََلَّ أَّنَّ َا أَنَا َبَشٌر مِّ ُقْل ِإَّنَّ

﴾771الكهف: ﴿ َااَِلاً َوََل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحداً َربِِّو فَ ْليَ ْعَمْل َعَمالً   

Artinya:”Barang siapa mengharap perjumpaan dengan tuhannya, 

maka hendaklah ia mengerjakan amal shalih dan tidak 

mempersekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada 

tuhannya.” (QS. Al-Kahfi (18): 110). 

Katakanlah kepada mereka : “Sesungguhnya aku ini hanya 

seorang manusia seperti kamu, mengakui bahwa semua ilmuku tidak 

sebanding dengan apa yang ada pada Allah, Aku mengetahui sekedar 

apa yang diwahyukan Allah kepadaku, dan tidak tahu yang lainnya 

kecuali apa yang Allah ajarkan kepadaku. Dan Allah telah 

mewahyukan kepadaku bahwa :”Yang disembah olehku dan oleh 

kamu hanyalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi 

Nya. Oleh karena itu barang siapa yang mengharapkan pahala dari 
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Allah pada hari perjumpaan dengan Nya, maka hendaklah ia tulus 

ikhlas dalam ibadahnya, meng Esakan Allah dalam rububiyah dan 

uluhiyah Nya dan tidak mengadakan syirik baik yang terang-

terangan maupun yang tersembunyi seperti riya, karena berbuat 

sesuatu ingin dipuji orang itu termasuk syirik yang tersembunyi. Dan 

setelah membersihkan iman dari kemusyrikan itu hendaklah selalu 

mengerjakan amal saleh yang dikerjakan semata-mata untuk 

mencapai keridaan Nya. 

Barang siapa yang ingin dimuliakan Allah dengan 

menghafal al-Qur‟an, maka ia harus niatkan untuk mencari 

keridhaan Allah, tanpa bertujuan lainnya, seperti mencari 

keuntungan material atau immaterial.
33

 

Niat yang ikhlas mutlak diperlukan dalam menghafal al-

Qur‟an.Motivasi terdepan dalam menghafal al-Qur‟an adalah 

ketaatan pada Allah, mengharap pahala dari Allah. Dengan demikian 

Allah akan memberikan kemudahan kepada Anda dalam menghafal. 

Jangan sampai keinginan mendapat imbalan duniawi yang amat 

sedikit menjadi tujuan anda, atau sekedar menghafal materi pelajaran 

untuk mempersiapkan ujian, sehingga dalam waktu singkat akan 

terlupakan. 
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Niat buruk dalam menghafal al-Qur‟an banyak sekali 

macamnya, antara lain 

a) Tujuan mencari nafkah 

b) Mendapat predikat Qira‟ 

c) Agar manusia terpesona oleh keindahan suara dan tilawahnya. 

d) Nama baik dan popularitas.
34

 

2) Memperbaiki ucapan dan bacaan  

Bagian ini merupakan rukun kedua dari beberapa rukun 

diterimanya perbuatan, yakni dasar kebenaran suatu perbuatan dan 

kesesuaiannya dengan sunnah (syariat). Barang siapa yang ingin 

menghafal al-Qur‟an, maka ia harus mempelajarinya dari guru yang 

menguasainya dengan baik, tidak cukup hanya bersandar kepada 

dirinya saja. Karakteristik yang paling penting dari al-Qur‟an adalah 

ia tidak dipelajari kecuali dari ahlinya. Dalil yang dipakai dalam hal 

ini adalah bahwa Rasulullah Saw.Mempelajarinya dari jibril, dan 

para sahabat mempelajarinya dari Rasulullah Saw.Begitu seterusnya 

sampai kepada kita (dalam keadaan terjaga dari segala perubahan, 

penggantian dan pengurangan). 
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3) Penentuan ukuran hafalan harian 

Berpegang pada kaidah ini, maka kita bisa mempermudah 

penghafalan al-Qur‟an. Ia Menghadirkan sejenis komitmen harian 

bagi orang yang ingin menghafal al-Qur‟an, lalu ia menghususkan 

sejumlah ayat untuk dihafal setiap hari, satu atau dua halaman. Kami 

disini mengusulkan untuk berpegang pada metode Rasulullah Saw. 

4) Memperkuat hafalan yang telah dilakukan sebelum pindah pada 

halaman lain. 

Seseorang yang mulai menghafal al-Qur‟an tidak sepantasnya 

berpindah pada hafalan baru sebelum memperkuat hafalan yang 

telah ia lakukan sebelumnya secara sempurna.  

5) Memakai satu mushaf yang digunakan untuk menghafal 

Kaidah ini merupakan kaidah yang membantu pengahafalan 

al-Qur‟an. Penjelasannya bahwa manusia menghafal dengan melihat 

sama halnya menghafal dengan mendengar. Posisi-posisi ayat dalam 

mushaf akan tergambar dalam mushaf akan tergambar dalam bentuk 

penghafal, sebab seringnya membaca dan melihat huruf mushaf.
35

 

6) Menyertai hafalan dengan pemahaman  

Diantara yang membantu penghafal dalam menghafal adalah 

memahami ayat-ayat yang dihafalnya serta mengetahui keterkaitan 

sebagian ayat satu dengan lainnya.Di sini, yang harus diperhatikan 
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adalah keterkaitan antara penghafalan dan pemahaman secara 

bersama-sama. Salah satunya menyempurnakan yang lain dan 

memperkuatnya, di samping tidak bisa dipisahkan oleh keadaan apa 

pun. 

7) Mengikat awal surat dengan akhir surat 

Setelah selesai melakukan penghafalan surat secara utuh. 

Yang paling baik bigi seorang penghafal adalah jangan beralih dulu 

kepada surat lain kecuali jika telah dilakukan pengikatan (pengaitan) 

antara awal surat yang dihafal dengan akhir surat. Dengan demikian 

penghafalan setiap surat membentuk satu kesatuan yang terhubung 

dan kuat, yang tidak terpisah. 

8) Mengikat hafalan dengan mengulang dan mengkajinya bersama-

sama 

Bagi seorang yang diberikan hidayah untuk menghafal al-

Qur‟an, maka ia harus mengikatnya dengan mengulang-ulangi 

hafalan dan mengkajinya bersama-sama secara terus-menerus. 

Diutamakan untuk melakukan pengulangan hafalan dengan 

penghafal yang lain karena dalam hal itu terkandung banyak 

kebaikan, disatu sisi membantu memperkuat hafalan, dan di sisi lain 
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membantu memperbaiki hafalan yang dilakukan dengan cara yang 

salah.
36

 

h. Keutamaan Menghafal al-Qur‟an 

1) Para penghafal al-Quran berhak menjadi dewan syura. 

2) Para penghafal al-Qur‟an lebih didahulukan dalam pengub 

urannya.
37

 

3) Meneladani tokoh panutan utama, Rasulullah Muhammad 

4) Para penghafal al-Qur‟an adalah ahli (keluarga) Allah dan orang-

orang terdekatnya. 

5) Lebih baik daripada perhiasan dunia 

6) Mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia maupun akhirat. 

7) Pada hari kiamat, al-Qur‟an akan memberikan syafaat kepada 

pembaca dan penghafalnya. 

8) Menghafal al-Qur‟an meninggalkan derajat kedudukan dalam 

syurga. 

9) Orang-orang yang hafal al-Qur‟an akan bersama dengan malaikat 

As-safaratul Kiramah Bararah. 

10) Orang yang hafal al-Qur‟an dapat membaca al-Qur‟an dalam setiap 

kondisinya. 

11) Orang yang hafal al-Qur‟an akan lebih mudah berdakwah.
38
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i. Adab para penghafal al-qur‟an 

1) Tidak menjadikan al-Qur‟an sebagai mata pencarian 

2) Membiasakan diri membaca 

3) Membiasakan qira‟ah malam 

4) Mengulang al-Qur‟an dan menghindari lupa 

5) Bagi yang lupa membaca wirid.
39

 

j. Urgensi hifdzul Qur‟an 

Kegiatan menghafal al-Qur‟an mempunyai keurgenan yang tidak 

bisa dipandang sebelah mata.Terlebih pada masa kini, yang telah jamak 

terjadi usaha terhadap pemalsuan ayat-ayat al-Qur‟an, tentu nilai penting 

itu semakin bertambah. Nilai penting ini akan membawa kemanfaatan, 

baik untuk diri penghafal maupun untuk kaum meslim seluruhnya. 

Beberapa faktor yang menjadikan hifdzul Qur’an begitu penting adalah 

sebagai berikut: 

1) Menjaga keauntetikan al-Qur‟an 

 Salah satu usaha untuk menjaga keorisinilan al-Qur‟an adalah 

dengan menghafalnya, selain dengan menulisnya di atas mushaf. 

Hafalan itu akan terekam dihati setiap orang yang menghafalnya, 

sehingga terdapat perumpamaan jikalau seluruh al-Qur‟an dimuka 
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bumi ini dimusnahkan, itu tidak akan diikuti oleh kemusnahan al-

Qur‟an di hati setiap penghafalnya. Allah telah menjanjikan ihwal 

tersebut dalam al-Qur‟an. 

2) Sarana syiar dan dakwah 

Hifdzul Qur‟an juga bisa menjadi sarana syiar dan dakwah 

islam selain terdapat sarana-sarana yang lain. Seorang da‟I yang 

hafidhil Qur’an tentunya selalu bergelut dengan al-Qur‟an setiap 

harinya sehingga dapat membimbing umat untuk selalu dekat 

dengan al-Qur‟an. Hal ini akan menjaga dan meningkatkan kualitas 

umat islam agar selalu menjadi pribadi yang selalu dekat dengan 

Rabb-nya. 

3) Mempertinggi Frekuensi Qiroatul Qur‟an 

Tentunya akan terjadi perbedaan antara hafidzhil Qur’an 

dengan selainnya dalam frekuensi Qiroatul Qur’an. Hal ini 

disebabkan karena hafidzil  diharuskanmurajaah al-Qur‟an, dengan 

membaca kembali hafalannya dalam jumlah tertentu setiap harinya 

sehingga hafalan itu tidak hilang. Jumlah yang dimaksud tentu 

bergantung pada setiap individu tetapi yang menjadi kemungkinan 

terbesar adalah jumlah tersebut akan terasa banyak bagi mereka 

yang tidak menghafal al-Qur‟an.
40
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4) Sebagai Dzikir 

Maksud dari Dzikir disini adalah pengingat. Manfaat ini 

akan didapat oleh hafidhil Qur’an. Dengan dia memurajaah hafaln 

al-Qur‟an setiap harinya seakan dia selalu membaca kitab pedoman 

hidupnya. Sehingga dia akan selalu ingat akan rambu-rambu yang 

harus dia taati. Dzikir ini akan berguna lebih luar manakala dia 

sampaikan kepada orang lain, karena Allah telah menggariskan 

bahwa dzikir sangat bermanfaat untuk kaum muslimin, sebagai 

perisai dan kunci kebahagiaan didunia dan akhirat. 

5) Mempermudah telaah ilmiah 

Al-Qur‟an merupakan sumber ilmu, yang didalamnya 

tercakup segala hal tanpa terkecuali. Maka dengan menghafal al-

Qur‟an, kemudian memperlajari ilmu-ilmu yang terkandung 

didalamnya, pengetahuan dan wawasan kita akan semakin 

bertambah sejalan dengan hafalan al-Qur‟an yang dimilikinya.
41

 

k. Faktor pendukung dan penghambat tahfid al-Qur‟an 

1) Faktor pendukung tahfid al-Qur‟an 

Hal-hal yang mendukung tercapainya tujuan menghafal al-

Qur‟an adalah sebagai berikut: 
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a) Pena  

Sediakan pena atau pensil yang gunanya untuk mencatat 

dan memberi tanda pada ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang 

memiliki kemiripan atau kesamaan antara yang satu dengan yang 

lainnya (al-ayaat al-mutasyabihat). 

b) Simaan  

Maksud simaan disini adalah at-tasmi’ wa at-tasammu’, 

yaitu saling memperdengarkan dan mendengarkan bacaan antara 

dua orang atau lebih. Jika satu orang membaca 

(memperdengarkan) maka yang lainnya akan mendengarkan dan 

ini bergantian seterusnya hingga setiap orang mendapat 

kesempatan untuk membaca. Dalam simaan, jumlah juz yang 

dibaca bervariasi, tergantung pada kemampuan atau keinginan 

para anggota kelompok yang akan melakukannya. Terkadang 

dalam simaan dibaca secara lengkap 30 juz al-Qur‟an yang lebih 

dikenal dengan istilah khataman.
42

 

c) Bahasa arab 

Al-Qur‟an diturunkan oleh Allah untuk umat manusia 

melalui bangsa Arab.Oleh karena itu bahasa yang digunakan juga 

bahasa Arab. Ini senada dengan ungkapan dalam ayat al-Qur‟an: 
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﴾3يوسوف: ِإنَّا أَنزَْلَناُه قُ ْرآناً َعَربِّياً لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن﴿  

Artinya: “ Sesungguhnya kami menurunkannya berupa al-Qur’an 

dengan bahasa Arab, agar kamu memahaminya.” (QS. Yusuf: 2). 

Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa Dia menurunkan 

Al-Qur‟an dalam bahasa Arab yang fasih agar dapat direnungkan 

dan difikirkan semua isi dan maknanya. Memang Al-Qur‟an 

diturunkan untuk semua manusia, bahkan juga untuk jin, tetapi 

karena yang pertama-tama menerimanya ialah penduduk Mekah, 

maka wajarlah bila firman itu ditujukan lebih dahulu kepada 

mereka dan seterusnya berlaku untuk semua umat manusia. 

Pertama-tama Allah menuntut perhatian orang-orang Quraisy dan 

orang-orang Arab seluruhnya supaya mereka memperhatikan 

isinya dengan sebaik-baiknya karena didalamnya terkandung 

bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi 

mereka di dunia dan akhirat seperti hukum-hukum agama, kisah-

kisah Nabi dan Rasul-rasul, hal-hal yang bertalian dengan 

pembangunan masyarakat, pokok-pokok kemakmuran, akhlak, 

filsafat, tata cara berpolitik baik yang bersifat nasional maupun 

yang bersifat internasional dan lain sebagainya. Semua itu 



45 
 

 
 

diutarakan dalam  bahasa Arab yang indah susunannya mudah 

dipahami oleh mereka.
43

 

 Karena bahasa al-Qur‟an adalah bahasa arab, tentunya 

pemahaman terhadap bahasa tersebut sangat membantu anda 

dalam menghafalnya. Dengan pemahaman tersebut anda dapat 

mengerti arti/makna dari ayat yang anda baca.
44

 

d) Usia  

  Kemampuan menghafal (menghafal) kita sebagai seorang 

manusia tentunya sangat beragam dan berbeda antara yang satu 

dengan yang lainnya. Tetapi menjadi hal yang maklum bagi kita 

bahwa klasifikasi tingkat kemampuan (menghafal) setiap orang 

dipengaruhi oleh usia (age). Semakin tinggi usia seorang maka 

akan semakin menurun daya kemampuan dalam menghafal. Pada 

waktu bayi kita belum mengetahui sesuatu pun dari apa yang ada 

disekeliling kita. Tetapi Allah memberi kemampuan yang 

menakjubkan kepada setiap bayi untuk mengetahui tentang 

apapun yang mengelilinginya. 

e) Intelegensi 

  Setiap orang mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. 

Hanya saja faktor intelegesi merupakan bawaan sejak lahir dan 
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akan terus konstan sepanjang hidup seseorang. Intelegensi atau 

kecerdasan akan mendukung proses dalam menghafal. Semakin 

tinggi tingkat intelensi seseorang semakin mudah dia dakam 

menghafal. Semakin mudah disini adalah lebih mudah dalam 

menghafal dari pada seseorang yang mempunyai tingkat 

intelegensi lebih rendah darinya.. 

f) Lingkungan  

  Sebagai manusia yang merupakan makluk sosial, kita 

tidak bisa memungkiri bahwa lingkungan mempunyai peranan 

penting dalam pembentukan kebiasaan dan kepribadian 

seseorang.Dalam menghafal al-Qur‟an pun hal ini patut menjadi 

perhatian.Bagaimana kita tidak bisa membuat lingkungan kita 

menjadi lingkungan yang kondusif, baik untuk menghafal atau 

pun muroja’ah al-Qur‟an.Bagaiman kita dapat mewujudkan 

kondisi yang timbul didalamnya sikap saling memberi nasihat 

(tawashi) dan motivasi antar para penghafal al-Qur‟an.
45

 

g) Manajemen waktu 

Penghafal al-Qur‟an ada yang menghafal al-Qur‟an 

secara khusus yaitu tidak mempunyai kesibukan lain selain 
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menghafal al-Qur‟an dan penghafal yang mempunyai kegiatan 

lain selain menghafal al-Qur‟an. 

Bagi penghafal al-Qur‟an secara khusus dapat 

mengoptimalkan seluruh kemampuan dan memaksimalkan waktu 

yang dimiliki untuk menghafal al-Qur‟an, sehingga dapat 

menyelesaikan program hafalan dengan cepat karena tidak 

mempunyai kendala dari kegiatan lain.
46

 

2) Faktor penghambat tahfidz al-Qur‟an 

Orang yang ingin menghafal al-Qur‟an harus menyadari hal 

itu dan menjauhinya. Berikut adalah beberapa hambatan-hambatan 

yang menonjol: 

a) Malas 

Malas adalah kesalahan yang jamak dan sering 

terjadi.Tidak terkecuali dalam menghafal al-Qur‟an. Karena 

setiap hari harus bergelut dengan rutinitas yang sama, tidak aneh 

jika suatu ketika seseorang dilanda kebosanan. Walaupun al-

Qur‟an adalah kalam yang tidak menimbulkan kebosanan dalam 

membaca dan mendengarnya, tetapi bagi sebagian orang yang 

belum merasakan nikmatnya al-Qur‟an, hal ini sering terjadi. 
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Rasa bosan ini akan menimbulkan kemalasan dalam diri anda 

untuk menghafal atau muraja‟ah al-Qur‟an. 
47

 

b) Banyak dosa dan maksiat 

Karena, hal itu membuat seorang hamba lupa pada al-

Qur‟an dan melupakan dirinya pula, serta membutakan hatinya 

dari ingat kepada Allah Swt. Serta dari membaca dan menghafal 

al-Qur‟an. 

c) Tidak senantiasa mengikuti, mengulang-ulang, dan 

memperdengarkan hafalan al-Qur‟annya. 

d) Perhatian yang lebih pada urusan-urusan dunia menjadi hati 

terikat dengannya pada gilirannya hati menjadi keras, sehingga 

tidak bisa menghafal dengan mudah. 

e) Menghafal banyak ayat pada waktu yang singkat dan pindah 

keselainnya sebelum menguasai dengan baik. 

f) Semangat yang tinggi untuk menghafal dipermulaan 

membuatnya menghafal banyak ayat tanpa menguasainya dengan 

baik, kemudian ketika ia merasakan dirinya tidak menguasainya 

dengan baik, ia pun malas menghafal dan meninggalkannya. 
48
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus.Menurut Strauss dan 

Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kaulifikasi 

(pengukuran).Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian 

tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, 

aktivitas sosial dan lain-lain.
49

 

2. Kehadiran Peneliti 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 

penelitian hadir secara langsung dilokasi penelitian sampai memperoleh data 

yang diperlukan. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di MI AL-KAUTSAR Durisawo 

Ponorogo. 

4. Sumber Data 

Data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepala sekolah dan para guru MI AL-KAUTSAR Durisawo Ponorogo yang 

dapat membantu memberikan keterangan secara menyeluruh mengenai 

berbagai aktifitas baik dalam proses pembelajaran serta dalam penghafalan 

al-Qur‟an. 

2. Data-data yang berkaitan dengan keterangan dan fakta yang diperoleh dari 

kepala sekolah dan para guru yang berkaitan dengan pelaksanaan program 

Tahfidz al-Qur‟an. 

3. Bahan tertulis, buku-buku, jurnal ilmiah, foto, dokumen dan statistik sebagai 

sumber tambahan dan hasil pengamatan langsung. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi observasi, 

wawancara,  dan dokumentasi.  

a. Observasi  

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.Para ilmuan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 
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diperoleh melalui observasi.Data itu dikumpulkan dengan berbagai alat, 

diantaranya alat yang sangat canggih.Sehingga dapat diobservasi benda yang 

sekecil-kecilnya atau yang sejauh-jauhnya dijagad raya.Namun betapapun 

canggih-canggih alat yang digunakan, tujuannya satu, yakni mengumpulkan 

data melalui observasi.
50

 

Dalam penelitian ini teknik observasi yang digunakan oleh peneliti 

yaitu observasi tak terstruktur. Karena fokus penelitian akan terus 

berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.
51

 

Tujuan dari observasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada subyek sebagai acuan pokok 

untuk mendapatkan informasi tentang implementasi program tahfid al-qur‟an 

dan faktor pendukung dan penghambat program tahfid al-Qur‟an di MI AL-

KAUTSAR Durisawo. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
52
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Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti.Tetapi juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. 

Tujuan dari wawancara dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada subyek sebagai 

acuan pokok untuk mendapatkan informasi tentang program tahfid, 

implementasi program tahfid al-qur‟an dan faktor pendukung dan 

penghambat program tahfid al-Qur‟an di MI AL-KAUTSAR Durisawo 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah 

wawancara mendalam dengan informannya adalah: 

1. Kepala sekolah, untuk mendapatkan data tentang sejarah berdirinya MI 

AL-KAUTSAR Durisawo, letak geografis, dan upaya lembaga dalam 

memberdayakan perpustakaan pada pembelajaran. 

2. Waka kurikulum, untuk mendapatkan data tentang struktur organisasi 

sekolah. Data siswa, daftar guru, daftar karyawan, serta daftar sarana dan 

prasarana sekolah. 

3. Guru Tahfidz al-Qur‟an, untuk mendapatkan data mengenai Program 

tahfid al-Qur‟an. 

Hasil wawancara dari informan tersebut ditulis lengkap dengan kode-

kode dalam transkrip wawancara.Tulisan lengkap dari wawancara ini 

dinamakan transkrip wawancara. 
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c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang 

dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan 

(life Histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

lain.Dokumen yang berbentuk karya misalnya, karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film dan lain-lain.
53

 

Tujuan dari dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk menggali 

data mengenai Program tahfid, implementasi program tahfid, dan faktor 

pendukung dan penghambat program tahfid di MI Al-KAUTSAR , sejarah 

berdirinya MI AL-KAUTSAR, visi, misi, MI Al-KAUTSAR, letak geografis, 

struktur organisasi, daftar guru, karyawan, sarana dan prasarana sekolah. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model Milles and 

Huberman. Milles and Hubarman mengemukakan bahwa analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap ke satu sampai 

ketiga, kemudian kembali ketahap satu. Berikut ini akan diringkas dan diulas 

gagasan mereka tentang analisis data dalam penelitian kualitatif yang disajikan 

dalam buku tersebut. 
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Secara garis besar, Milles and Huberman membagi analisis data dalam 

penelitian kualitatif kedalam tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut ini akan disajikan secara detail ketiga 

tahap tersebut. 

1. Kodifikasi Data (Data Reduction) 

Tahap kodifikasi data merupakan tahap penkodingan terhadap data. 

Hal yang mereka maksud dengan pengkodingan data adalah peneliti 

memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan 

tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil 

penelitian.Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh 

peneliti.Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan 

lapangan yang mereka buat (tentunya ketika wawancara mendalam 

dilakukan). 

2. Penyajian Data 

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana 

peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau 

pengelompokkan. Milles and Huberman menganjurkan untuk menggunakan 

matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian, yang merupakan 

temuan penelitian.  

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi  

Tahap penarikan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana 

pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data.Ini adalah 



55 
 

 
 

interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. 

Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan 

interpretasi dengan cara mengecek ulang koding dan penyajian data untuk 

memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Setelah tahap ketiga 

dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan 

analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam 

atau sebuah dokumen.
54

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang diperbaharui dan konsep 

kesahihan (valid) dan ketrandalan (reliabilitas).Derajat keabsahan data dapat 

diadakan pengecekan dengan teknik, 1) pengamatan yang tekun dan triangulasi, 

ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menentukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu-isu yang sedang 

dicari, 2) menelaah secara rinci tentang implementasi Program tahfid al-

Qur‟an.
55

 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Ada empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik, dan teori.Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan 
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sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. 

Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan, a) membandingkan hasil data 

pengamatan dengan data hasil wawancara, b) membandingkan apa yang 

dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, c) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, d) membandingkan perspektif 

seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah, e) membandingkan hasil 

wawancaran dengan isi atau dokumen yang berkaitan.
56

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga yaitu: 

1) Tahapan pra lapangan yang meliputi, menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan, mengurus perizinan, menjaga dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut etika penelitian. 

2) Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi, memahami latar penelitian dan 

persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 
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3) Tahap analisis data yang meliputi, analisis selama dan setelah pengumpulan 

data dan Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Al-Kautsar Durisawo 

Yayasan pondok  pesantren Durisawo adalah sebuah yayasan yang 

sudah lama berdiri. Yayasan ini awalnya hanya berfokus pada pendidikan 

non formal  yaitu pondok pesantren salafiyah baru pada tahun 2007 mencoba 

mengelola taman kanak-kanak Al-Kautsar di bawah naungan yayasan Al-

Husna, seiring berjalannya waktu TK Al-Kautsar semakin meningkat siswa 

maupun mutu pendidikannya serta mampu menjawab akan kebutuhan 

masyarakat yaitu kebutuhan yang kontekstual. 

Sesuai dengan kebutuhan manusia bukan pendidikan pragmatis 

yang hanya untuk kepentingan dunia saat ini saja, kebanyakan dari orang tua 

siswa merasakan akan hasil dari pendidikan yang diperoleh yaitu lancar 

membca Al-Quran dengan tartil serta kemampuan-kemampuan umum yang 

lain, pendidikan yang lengkap dan seimbang komprehensif merupakan target 

dari yayasan pondok pesantren Durisawo. 

Berangkat dari keberhasilan yang pengelolaan pendidikan taman 

kanak-kanak Al-Kautsar dan juga permintaan sebagian besar wali murid 

untuk didirikannya Madrasah Ibtidaiyah sebagai lanjutan dari pendidikan 

putra-putrinyayang tinggal meneruskan,  mereka merasa puas dengan hasil 
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yang diperoleh, kepercayaan wali murid kepada kami yayasan pondok 

pesantren Durisawo merupakan senyawa yang telah membangkitkan kami 

untuk bersemangat mendirikan Madrasah Ibtidaiyah yang memadukan 

kurikulum KEMENAG dengan kurikulum pesantren,  dengan metode 

memelihara nilai-nilai  lama yamg baik dan mengambil nilai baru yang lebih 

baik sehingga harapan kedepan terciptanya kader-kader muslim yang 

berkualitas unggul daalam pekerti terdepan dalam prestasi.
58

 

2. Letak Geografis MI Al-Kautsar Durisawo 

a. Aman dari bencana 

MadrasahIbtidaiyah Al-Kautsarsangat strategis dipandang dari 

salah satu faktor pendidikan yaitu lingkungan representatif, aman dan 

jauh dari keributan dan kebisingan karena berada di pinggiran kota yaitu 

di Jl. Lawu Gg. IV no. 35 Durisawo Ponorogo. 

MadrasahIbtidaiyah Al-Kautsar di Bangun diatas strutur tanah 

yang kuat sehingga aman dari bencaana longsor dan banjir karena 

terletak disekitar daerah pepohonan yang rindang dan sepanjang sejarah 

belum pernah mengalami terjadi bencana seperti banjir, gampa bumi, 

angin puting beliung, letusan gunug berapi serta kebakaran hutan. Oleh 

karena itu lokasi MadrasahIbtidaiyah Al-Kautsar sangat representatif 

dan kondusif untuk dijadikan tempat belajar. 
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b. Ramah lingkungan 

Lingkungan sekitar MadrasahIbtidaiyah Al-Kautsar sangat ramah 

lingkungan, bersih dari polusi, aman dari limbah pabrik karena bukan 

daerah industri dan pertambangan, sehingga tidak mengganggu 

ekosistem lingkungan 

Tanah lokasi MadrasahIbtidaiyah Al-Kautsar daalah ruang belajar 

pomdok Pesantren Durisawo, kemudian dibangun 3 lantai yang berada 

dilingkungan pondok pesantren, dapat digambarakan batas-batas sebagai 

rikut: 

1) Sebelah utara : sawah milik pesantren 

2) Sebelah timur: sawah milik pesantren 

3) Sebelah selatan: SMK pembangunan 

4) Sebelah barat: pemukiman penduduk
59

 

3. Identitas Sekolah 

Nama sekolah : Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar
60

 

Akreditasi sekolah : - 

Alamat lengkap : Jl. Lawu Gg.IV No.33  

Desa/kelurahan : Nologaten 
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Kecamatan : Ponorogo 

Kabupaten/kota : Ponorogo 

Propinsi : Jawa timur   

NPWP : 31.738.475.8-647.000 

Nama kepala sekolah : Umi Kalsum, M.Si. 

No. Telp./HP. : 081358251784 

Nama yayasan : Al-Husna Durisawo 

No. Telp. Yayasan : 085236951160 

No.SK kemenkumham : AHU-3122.AH.01.04.Tahun 2014 

Luas Bangunan  : 1.500 m² 

 

4. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan 

Visi: 

Mempersiapkan generasi Qur‟ani yang berkualitas, berbudi tinggi, berbadan 

sehat dan berpengetahuan luas. 

Misi: 

a. Membekali peserta didik dengan pengetahuan dan pengalaman agama. 

b. Membekali peserta didik dengan Al-Qur‟an khususnya Tahfidzul Qur‟an 
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c. Membekali peserta didik dengan pengetahuan umum (iptek) 

d. Membekali peserta didik dengan keerampilan dan keahlian sesuai dengan 

bakat dan minat masing-masing. 

 

Tujuan pendidikan: 

Mencetak anak didik/lulusan agar memiliki karimah, taat melaksanakan 

ajaran agama islam serta mempunyai ilmu pemgetahuan agama islam 

yang cukup untuk bekal melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi 

dan kehidupan masa depan.
61

 

5. Data guru dan siswa MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo 

a. Guru  MI  Al-Kautsar Durisawo Ponorogo 

No Nama/NIP/NIK Jenis 

Kelamin 

L/P 

Status Jabatan Pendidikan 

Terakhir 

1. UMI KALSUM, M.S.I 

NIK. 3502154507800004 

P Kepala Sekolah S2 

2. KHOIRUL IHWANUDIN, S. PdI 

NIK. 3521041004850001 

L Waka 

Kurikulum 

S1 

                                                           
61

 Lihat Transkip Dokumentasi 04/D/10/III/2018  

 



63 
 

 
 

3. NURYANTI, S.PdI 

NIK. 3501096008930001 

L Wali Kelas S1 

4. JUNI SISWO HARIANTO 

NIK. 3502160506740002 

L Wali Kelas S1 

5. NUR SAHID 

NIK. 3521041010910001 

L TU operator S1 

6. FATHUL MUNIR, S.PD 

NIK. 3521111612920001 

L  S1 

7. WILDAN MALIKI 

NIK. 3501120312940002 

L  Mahasiswa 

8. LINA NUR IDAWATI, S.Pd 

NIK. 3502156204920001 

P Wali Kelas S1 

9. WENI ARIANTI, S.PD.I 

NIK. 3502165504920001 

P Bendahara S1 

10. ALIVATUL NURNANDIA 

NIK. 3502174812920002 

P Wali Kelas S1 

11. ZAINAL ABIDIN L Guru Tahfidz S1 
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NIK. 3519042208810001 

12. ROBIFAHRUDIANTO, S.Pd.SD L Wali Kelas S1 

13.. DEWI WULANSARI P  S1 

14. M. SUBHAN ROSYDI L Guru Agama S1 

15. 

 

SOFIA WAEDANI, S.Pdi L  S1 

16. 

 

AFIF HIMAWAN L Guru Tahfid SMA 

17. NAILA HIDAYAH P Guru Tahfid SMA 

 

18. LAILI AMALIA P Guru Tahfid SMA 

 

19. KHUSNUL KHOTIMAH p Guru Tahfid SMA 

 

Tabel 1.1 

 

 

 

b. Siswa Mi Al-Kautsar Durisawo Ponorogo
62
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NO Kelas 

Nama Kelas 

Jumlah 

Syafi’i Maliki Hanafi Hambali 

1. Kelas I 22 21 20 17 80 

2. Kelas II 22 18   37 

3. Kelas III 16 16   32 

Jumlah Siswa MI Al-Kautsar Durisawo 149 

Tabel 2.1 

6. Sarana dan Prasarana 

a. Luas tanah seluruhnya : 1500m² 

b. Jumlah bangunan gedung / ruangan  

Sarana prasarana  berupa gedung dan ruangan di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Kautsar Durisawo Ponorogo terdiri dari 12 ruang. 

c. Sarana ruang kelas  

Ruang kelas merupakan salah satu sarana yang penting yang 

dimiliki lembaga, jesarana riuang kelas yang dimiliki Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Kautsar Durisawo sejumlah 12 ruang kelas yang di 

masing-masing kelas terdapat meja, kursi, almari, papan tulis, dan 

tempat sampah. 
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d. Peralatan penunjang administrasi dan media pambelajaran 

Selain sarana ruang kelas yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Kautsar Durisawo juga tersedia  Peralatan penunjang administrasi dan 

media pambelajaran.
63

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Program Tahfid Al-Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo 

MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo merupakan salah satu Madrasah 

Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar dengan ciri khas ke-Islaman yang berada di 

dalam kelompok pondok pesantrenyayasan Al-Husna Durisawo.Berangkat 

dari keberhasilan dalam mendirikan dan mengembangkan pendidikan taman 

kanak-kanak Al-Kautsar, muncul inisiatif dari wali murid dan bapak ibu 

guru untuk mendirikan sebuah Madrasah Ibtidaiyah sebagai sekolah lanjutan 

dari putra putrinya yang telah lulus dari TK AL-KAUTSAR. Dengan adanya 

dorongan dari para wali murid dan juga masyarakat tersebut, Yayasan Al-

Husna akhirnya mendirikan Madrasah Ibtidaiyah AL-KAUTSAR. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ibu Nailatul Hidayah 

selaku guru tahfid: 

Pertama sudah ada TK, kemudian permintaan wali murid TK, wali 

muridnya bilang kan eman-eman, dari TK kan mempunyai target, 

paling tidak sudah khatam Iqra‟. Eman-eman kalau disekolah lain, 

kalau disekolah lain nanti ngajinya tidak seketat disini, akhirnya 
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muncullah krentek pengen mendirikan sekolah sendiri ke jenjang yang 

selanjutnya setelah TK.
64

 

 

Kemudian ustadz Khoirul Ihwanudin juga menguatkan selaku waka 

kurikulum: 

Bermula dari TK Al-Kautsar, jadi cikal bakal MI ini juga karena TK 

Al-Kautsar, TK AL-Kautsar juga sudah ada capaian hafalan,  wali 

murid TK meminta agar hafalannya ini dilanjut dengan mendirikan 

MI, akhirnya kita rintis MI. karena permintaanya adalah hafalan, MI 

ini kita buat MI tahfid, tidak hanya tahfid saja yang kita bidik, selain 

ilmu agama, ilmu umumnya pun kita juga genjot, jadi tidak hanya di 

tataran ilmu agama tapi ilmu umum pun kita genjot, sampai kemaren 

olimpiade-olimpiade juga kita mengantongi beberapa kejuaraan.
65

 

 

Ustadzah Umi Kalsum juga menguatkan selaku kepala sekolah: 

Pertama kita memandang bahwa sejarah pembelajaran al-Qur‟an itu 

sendiri para sahabat menerima wahyu, dari Rasul menerima wahyu 

dari malaikat jibril disampaikan ke para sahabat itu kan memang 

hafalan. Tentunya budaya itu dan juga anjuran menghafal juga sangat 

banyak.Sehingga, kita pengen memasyarakatkan hafalan al-Qur‟an itu 

sendiri.Nah kenapa segmennya anak-anak, kita juga pengen 

membuktikan bahwa menghafal itu tidak sesulit sementara orang 

banyak menganggapnya, artinya kalau nanti memang sungguh-

sungguh anak pun bisa dengan mudah, dan tidak ada hambatan untuk 

menghafalnya.
66

 
 

Dalam pelaksanannya, kurikulum pendidikan yang digunakan di MI 

AL-KAUTSAR yaitu memadukan Kurikulum Kementerian Agama 

(KEMENAG) dengan Kurikulum Pesantren.Hal tersebut bertujuan agar  

Seiring berjalannya waktu, MI AL-Kautsar selalu berupaya untuk terus 

berinovasi dan bergerak maju untuk mengembangkan model-model 
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pembelajaran yang kreatif.Dengan semangat dan cita-cita tinggi dan untuk 

mewujudkan generasi Qur‟ani yang berkualitas, berbudi tinggi, serta 

pengalaman luas.Maka, MI Al-Kautsar Durisawo mengadakan program 

unggulan yaitu program tahfidzul Qur‟an. 

Program Tahfidzul Qur‟an tersebut disusun melalui langkah- langkah 

sebagai berikut: 

a. Menetapkan Program Tahfidzul Qur‟an 

Program Tahfidzul Qur‟an ini dilatar belakangi oleh dorongan dan 

motivasi para wali murid dan masyarakat.Tujuannnya adalah untuk 

mencetak generasi yang peduli terhadap kalam ilahi, berkualitas, berbudi 

pekerti yang baik, dan berpengalaman luas. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh .Hal ini diungkapkan oleh ibu Umi Kalsum selaku 

kepala sekolah. 

Selain mencetak generasi Qur‟ani, kita ingin membuktikan atau 

menyakinkan bahwa menghafal al-Qur‟an bukan suatu hal yang 

muskil atau mustahil.
67

 

 

b. Menentukan Indikator Keberhasilan Program Tahfidzul Qur‟an 

Sehubungan dengan target hafalan al-Qur‟an, MI Al-Kautsar 

mempunyai Standar kelulusan yang harus dicapai oleh para siswa, yaitu 

mampu menghafal 3 juz dalam waktu 6 tahun bagi lulusan MI Al-

Kautsar. Hal ini dikuatkan oleh penuturan Ustadzah Umi Kulsum selaku 

kepala sekolah: 
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Untuk target pada tiap pertemuan. Misal, minggu ini harus selesai 

berapa surat atau berapa ayat. Untuk ayat yang panjang satu ayat, 

untuk ayat yang pendek 2 ayat.Kalau ayatnya panjang sekali misal 

untuk kelas 2 dan 3 itu dilihat barisnya, 2 atau 3 baris.Karena 

mereka cenderung sudah bisa baca tulis al-Qur‟an. Untuk target 

lulus di MI Al-kautsar adalah 3 juz.
68

 

 

Hal yang serupa dikuatkan oleh ustadz Khoirul Ihwanudin selaku 

waka kurikulum : 

Terkait dengan target hafal al-Qur‟an yang telah dibuatoleh 

sekolah, para siswa yang lulus dari MI Al-Kautsar Durisawo 

Ponorogo  harus mampu menghafal 3 juz. Dari wajib minimal 

yang ditentukan, banyak para siswa yang mencapai lebih dari itu. 

Santri yang kemampuannya biasa hanya mampu mencapai target 

yang telah ditentukan. Akan tetapi, bagi mereka yang memiliki 

kemampuan lebih, mampu mencapai 1 juz dalam pertahunnya.
69

 

 

c. Menetapkan Penanggungjawab Program Tahfidzul Qur‟an 

Penanggung jawabprogram tahfidz al-Qur‟an ini adalah Ustadz 

Afif Himawan.Yang bertugas menggerakkan semua Ustadz/ Ustadzah 

untuk memandu dan mendampingi pelaksanaan kegiatan tahfidzul 

Qur‟an. 

d. Menyusun Kegiatan dan Jadwal Kegiatan  

Program kegiatan tahfid al-Qur‟an ini dilaksanakan setiap hari 

kecuali hari sabtu.Waktu pelaksanaan tahfidz al-Qur‟an yaitu setelah 

sholah dhuha berjamaah.Pelaksanaan pembelajaran tahfidz al-Qur‟an 
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dilaksanakan di serambi masjid dan diampu oleh guru tahfid dan wali 

kelas. 

2. Implementasi Program Tahfid di Al-kautsar Durisawo Ponorogo 

Tahfidz al-Qur‟an di MI Al-Kautsar merupakan kegiatan rutin yang 

menjadi pembiasaan untuk semua anak didik.Kegiatan tahfid al-Qur‟an ini 

dilaksanakan setiap hari kecuali hari sabtu.Waktu pelaksanaan tahfid al-

Qur‟an yaitu setelah sholah dhuha berjamaah.Pelaksanaan pembelajaran 

tahfid al-Qur‟an dilaksanakan di serambi masjid dan diampu oleh guru 

tahfid dan wali kelas. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh 

fakta tentang proses pelaksanaan tahfid al-Qur‟an yang dilaksanakan pada 

waktu pagi hari setelah sholat dhuha selama satu jam. Tempat pelaksanan 

kegiatan ini ada yang berlangsung didalam masjid, di kelas, dan juga ada 

yang bertempat di serambi madrasah.Prosesnya yaitu.Para siswa MI Al-

Kautsar Durisawo berkelompok sesuai kelasnya masing-masing.Dan 

didamping oleh guru tahfid dan wali kelas.Sebelum memulai tahfid siswa 

melakukan bina nafsiyah terlebih dahulu, kemudian muroja‟ah bersama 

setelah itu setoran hafalan ke guru tahfid dan disimak oleh teman-

temannya.
70

 

Kegiatan ini diawali dengan berdoa terlebih dahulu kemudian bina 

nafsiyah. Bina nafsiyah adalah evaluasi yang dilakukan guru kepada siswa 
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terhadap kegiatan satu hari yang lalu, seperti evaluasi tentang membaca al-

Qur‟an, kegiatan sehari-hari dirumah, siapa yang tadi tidak sholat shubuh, 

membantu orang tua, membaca surat yasin dan lain sebagainya.  

Setelah bina nafsiyah , berlanjut ke muroja‟ah atau mengulangi ayat 

atau surat yang dihafal dihari sebelumnya. Dalam hal ini guru memandu 

siswa, apabila ada kekeliruan dalam melafalkan bacaan, kemudian 

pembenaran tentang tajwid. 

Setelah selesai muraja‟ah guru membacakan ayat yang akan dihafal 

sebanyak tiga kali kemudian ditirukan oleh siswa. Apabila siswa kesulitan 

membaca 1 ayat langsung guru memotong ayat untuk diulang-ulang sampai 

hafal baru kemudian menggabung satu ayat. Dari pernyataan tersebut di 

kuatkan oleh bapak ustadz Afif Himawan selaku guru tahfid al-Qur‟an: 

Pagi dan sore, pagi mulai jam 07.00, setelah bina nafsiyah.Untuk 

pagi waktunya 45 menit dan sore 1 jam setengah, sore sebelum 

dan sesudah asar.
71

 

 

Hal tersebut juga dikuatkan oleh ustadzah Nailatul Hidayah selaku 

guru tahfid: 

Untuk prosesnya kelas 1, 2 dan 3 beda, semakin naik kelasnya 

semakin menanamkan kemandirian, untuk kelas 1 kebanyakan 

blm bisa membaca, jadi guru mencontohkan hurufnya kemudian 

anak-anak menirukan, dengan begitu lama-kelamaan menjadi 

hafal. Pelaksanaan tahfid di mulai dari pagi, Pagi dan sore, pagi 

mulai jam 07.00, setelah bina nafsiyah. Untuk pagi waktunya 45 

menit dan sore 1 jam setengah, sore sebelum dan sesudah asar.
72
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Hal tersebut juga dikuatkan oleh Ustadz Khoirul Ikhwanudin selaku 

waka kurikulum: 

Tahfid al-Qur‟an masuk ke jadwal pelajaran, kolaborasi dari 

kurikulum kemenag dan kurikulum pondok pesantren.Untuk 

program tahfid itu sendiri kolaborasi dari pondok pesantren. 

Jadwal program tahfid al-Qur‟an Pagi dan sore, pagi mulai jam 

07.00, setelah bina nafsiyah. Untuk pagi waktunya 45 menit dan 

sore 1 jam setengah, sore sebelum dan sesudah asar.
73

 

 

Setiap satu minggu sekali diadakan uji publik, uji publik dilaksanakan 

setiap hari sabtu, untuk mendeteksi siswa lancar atau tidak, target dari guru 

tercapai atau tidak itu ya diujiannya. dan dihadiri oleh wali murid siswa yang 

ikut dalam uji publik. Kemudian siswa hafalan didepan dengan 

menggunakan pengeras suara.Tugas guru tahfidz wali murid dan teman-

temannya adalah mengoreksi dan menilai hasil hafalan siswa. Uji publik 

dilaksanakan dengan cara siswa maju kedepan sebanyak enam atau tujuh 

orang dalam satu kelas, dan seterusnya secara bergantian. kemudian siswa 

menghafal kalau juz amma sekitar dua surat, atau tiga surat, sedangkan al-

Qur‟an satu ruku‟.
74

 

Pelaksanan program tahfid al-Qur‟an di MI Al-Kautsar sudah berjalan 

dengan baik, terbukti dengan adanya uji publik dan munaqosah/ wisuda. Hal 

ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustadzah Umi Kalsum Selaku 

kepala sekolah: 
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Alhamdulillah sudah, terbukti dengan adanya wisuda yang 

kedua.Dan itu semuanya melewati beberapa pintu. Yang pertama 

majlisan: jadi semua siswa membaca semua hafalannya. Misal 1 

juz.  Yang kedua: Munaqosah,Yang ketiga uji publik. 
75

 
 

Hal tersebut juga dikuatkan oleh penuturan Ustadzah Nailatul Hidayah 

selaku guru tahfid: 

Alhamdulillah sudah, menurut saya yang sulit itu dikelas 1, kalau 

kelas 2 kede Bina nafsiyah, yaitu kegiatan yang membentuk 

kemandirian siswa secara individual. wasaan kan sudah berbeda. 

Anaknya juga sudah beda, misal anak di kandani 2x sudah 

mendengarkan. Sekarang saya merasakan untuk pelaksanaannya 

itu sudah berjalan dan lancar.
76

 

 

Hal tersebut dikuatkan oleh penuturan Ustadz Afif Himawan  selaku 

guru tahfid: 

Sudah, karena hanya MI Al-Kautsar yang memiliki program tahfid 

secara merata. Disekolahan lain program tahfid hanya untuk yang 

berminat saja atau paling tinggi hafalan juz amma saja, juz 1 atau 

2.
77

 
 

Salah satu materi pendidikan agama di MI Al-Kautsar adalah 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an yang baik dan benar sesuai 

dengan hukum bacaannya.Membaca Al-Qur‟an tidak boleh asal membaca 

dan harus berhati-hati, tidak boleh salah dalammengucapkan bacaannya, 

makraj, dan tajwidnya. Karena jika salah dalam pengucapanakan 

mempengaruhi arti dari ayat-ayat al-Qur‟an tersebut. 
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Agar menghasilkan bacaan yang tepat sesuai kaidahnya, maka 

memerlukan metode menghafal Al-Qur‟an yang tepat pula.Dalam hal ini MI 

Al-Kautsar Durisawo menggunakan metode talaqqi dan metode takrar. 

Metode talaqqi dilakukan dengan cara guru mencontohkan membaca 

ayat yang akan dihafal siswa, kemudian siswa secara bersama-sama 

menirukan bacaan yang telah dibacakan guru, secara berulang-ulang sampai 

siswa tersebut hafal. 

Metode takrar dilakukan dengan cara siswa menghafal ayat al-Qur‟an 

secara individu. Metode takrar ini digunakan bagi siswa yang sudah 

mengenal huruf hijaiyah atau yang sudah lancar membaca al-

Qur‟an.Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 

beberapa guru tahfid diperoleh beberapa informasi. Diantaranya, menurut 

Ustadzah Umi Kalsum selaku kapala sekolah: 

Talaqqi: seorang guru memberikan contoh dan membacanya 

berulang-ulang,.Sehingga anak menirukan akhirnya mereka 

mengulang-ulang sampai hafal. Taqror: mereka sendiri membuat 

hafalan dengan membaca berulang-ulang  dan coba merangkai 

beberapa ayat, metode taqror ini untuk  anak sudah bisa baca tulis 

al-Qur‟an.
78

 

Hal serupa dikuatkan oleh Ustadzah Nailatul Hidayah selaku guru 

tahfid: 

Tidak ada metode yang tertulis, tergantung strategi yang megang 

tahfid, di gonta ganti, kalau misalnya anak sudah lelah, cpek, 
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deloloh, guru menyuruh siswa tersebut untuk membaca sendiri 

biar hidup pikirannya, itu semua tergantung situasi dan kondisi.
79

 

Ustadz Afif Himawan juga menguatkan selaku guru tahfid: 

Metode talaqqi: metode yang dimulai dari bacaan guru/ dikte.
80

 

Dari pernyataan Ustadzah Umi Kalsum, Ustadzah Nailatul Hidayah 

dan Ustadz Afif Himawan diatas, metode yang digunakan dalam menghafal 

al-Qur‟an adalah metode talaqqi dan taqror. Metode talaqqi ini digunakan 

bagi mereka yang belum bisa membaca al-Qur‟an.Sedangkan metode taqror 

metode yang digunakan bagi mereka yang sudah bisa membaca al-Qur‟an.

 Sedangkan gaya tahfidz al-Qur‟an di MI Al-Kautsar adalah gaya 

Kediri (Lirboyo), yaitu Madrasah Murottilil Qur‟an atau gaya Jet Tempur. 

Gaya Jet Tempur merupakan cara menghafalkan yang lebih menekankan 

pada penekanan tahsin Qiroah, yaitu membaguskan bacaan sesuai tajwid. 

Selain itu juga menekankan pada al-Qur‟an Rasm Utsmani dan 

tandabacanya.Sehingga sebelum anak bisa melafadzkan huruf-huruf dengan 

benar, maka hafalan belum ditambah.
81

   

 Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ustadzah Umi Kalsum 

selaku kepala sekolah: 
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Gaya yang digunakan adalah gaya Kediri, lirboyo. Atau bisa 

disebut dengan metode jet tempur, metode jet tempur tersebut 

lebih menekankan pada penekanan huruf. 
82

 

Hal ini dikuatkan oleh ustadz Afif Himawan selaku guru tahfidz: 

Gaya Lirboyo Jet Tempur, untuk teknik-tekniknya itu penekanan 

pada semua makhraj.
83

 

 Sebagaimana lembaga pada umumnya lembaga sekolah MI Al-Kautsar 

memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh setiap individu yang berada 

didalamnya. Dengan adanya tujuan tersebut, pihak sekolah akan terus 

mengupayakan agar apa yang menjadi harapan dan cita-citanya bisa 

terwujud. Salah satu bentuk upaya pihak sekolah yaitu dengan menjalankan 

program tahfidz al-Qur‟an. Dan menggunakangaya tahfidz al-Qur‟an yaitu 

madrasah Murottilil Qur‟an. Lembaga sekolah MI Al-Kautsar memiliki 

tujuan mencetak para siswa untuk menjadi generasi Qur‟ani. 

 Indikator keberhasilan Program Tahfidzul Qur‟an ini adalah dimana 

para siswa mampu menghafal ayat-ayat al-Qur‟an 3 juz selama 6 tahun.Akan 

tetapi dalam pelaksanaannya banyak anak yang dapat menghafal lebih dari 

indicator yang ditentukan.Seperti anak-anak yang memiliki kemampuan 

lebih, iamampu menghafal mencapai 1 juz dalam waktu satu tahun.  
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3. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Tahfid Al-Qur’an di MI 

Al-Kautsar Durisawo Ponorogo 

Pada umumnya setiap program yang dibuat oleh suatu lempaga pasti 

ada faktor yang mendukung dan juga yang menghambat berjalannya progam 

tersebut.Seperti halnya pelaksanaan program tahfid al-Qur‟an di MI Al-

Kautsar Durisawo Ponorogo. 

Dalam pelaksanaan program tahfid al-Qur‟an di MI Al-Kautsar 

Durisawo, ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam 

proses pelaksanaannya. Adapun diantara faktor-faktor yang mendukung 

yaitu seperti yang diungkapkan oleh ustadzah Umi Kalsum selaku kepala 

sekolah:  

Pihak yayasan memberikan perhatian yang sangat besar, artinya 

dengan penambahan jam tahfid, tentunya kita juga nambah tim 

guru, dan membawa efek pada sistem penggajian guru, terus 

kemudian, selalu memonitory kegiatan MI dari kepala juga 

yayasan, sejauh mana hafalan anak-anak itu dijaga. Tidak hanya 

setiap hari ditambah.Tetapi, bagaimana mereka terus 

menguasainya, biar ayat-ayat yang sebelumnya, yang sudah 

dihafal, itu tidak hilang seiring ada hafalan baru.Kemudian faktor 

yang kedua adalah orang tua.Orang tua sangat antusias sekali, 

senang dan ikut memotivasi putra-putrinya untuk bersemangat 

dalam menghafal”.Faktor yang ketiga adalah guru, perhatian yang 

diberikan oleh guru kepada siswa, perhatian ini berupa nasehat 

dan motivasi guru supaya siswa terus semangat dalam menghafal 

al-Qur‟an.
84

 

 

Dari pernyataan ustadzah Umi Kulsum diatas, bahwa ada beberapa 

faktor yang mendukung dalam program tahfid al-Qur‟an di MI Al-Kautsar 
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antara lain yaitu dari pihak sekolah salah satunya adalah pihak yayasan yang 

memberikan penambahan jam untuk tahfid, kemudian dari orang tua baik guru 

maupun kepala sekolah yang selalu memonitoring mengenai hafalan Al-

Qur‟an siswa tersebut.  Ustadzah Nailatul Hidayah juga menambahkan: 

Biasanya, dari anak itu sendiri, semangat, kemampuan itu kan 

setiap anak berbeda-beda. Kemudian andil dari orang tua, orang 

tua seharusnya memberi motivasi, menyemangati dengan cara 

selalu bertanya kepada anak sudah deres apa belum? Kalau tidak 

ada kerjasama ya. Kalau jonjing kan lebih berat sebelah dan 

semangat anak juga beda.
85

 

 

Dari pernyataan ustadzah Nailatul Hidayah diatas, bahwa ada beberapa 

faktor yang mendukung dalam program tahfid al-Qur‟an di MI Al-Kautsar 

antara lain yaitu semangat dari siswa itu sendiri dan  peran orang tua dalam 

memotivasi anak. Ustadz Afif Himawan juga menambahkan:  

Adanya komunikasi antara wali murid dengan guru, kemudian 

guru tahfid/ mentor mempunyai strategi yang baik dalam 

mengajar.
86

 

 

Berdasarkan pernyataan ustadz Afif Himawan disamping, bahwa 

beberapa faktor yang mendukung dalam program tahfid al-Qur‟an di MI Al-

Kautsar antara lain yaitu adanya komunikasi antara orang tua dengan guru 

tahfid, sehingga dengan adanya komunikasi tersebut anak bisa mendapat 

motivasi atau perhatian, kemudian dalam mengajar guru tahfid mempunyai 

strategi yang efektif. 
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Selain adanya faktor pendukung juga ada faktor penghambat dalam 

program tahfid al-Qur‟an di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo, faktor-faktor  

penghambat adalah fakor yang menghalangi tercapainya suatu tujuan, yaitu, 

tujuan menghafal al-Qur‟an. Adapun hambatan-hambatan dalam menghafal 

al-Qur‟an di MI Al-Kautsar antara lain: seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Umi Kalsum selaku kepala sekolah: 

Faktor yang menghambat berasal dari pencapaian masing-masing 

siswa kadang berbeda-beda, kelancaran. Akhirnya kalau setiap 

hari terus berjalan ada siswa yang lancar terus, kemudian ada 

beberapa siswa yang kurang lancar terus, kemudian ada beberapa 

siswa yang malas dan tidak mau bunyi ketika guru membacakan 

ayat yang akan dihafal itu karena berbagai faktor, dri masalah  

kecerdasan, dan perhatian orang tua, Akhirnya itu nanti kita harus 

mulai mengerem, jadi Bina nafsiyah, yaitu kegiatan yang 

membentuk kemandirian siswa secara individual. benar-benar 

harus ditunggu, beberapa saat harus di tunggu yang belum tercapai 

itu tadi. Namun demikian, ada tenggang tunggunya ketika nanti 

sudah habis ya tetep ditinggal. Nanti yang bagi uji publiknya tidak 

lulus nanti mengikuti tahfid yang kelas setelahnya. Jadi nanti 

dibagi per grup bukan perkelas.Kelompok juz Amma, kelompok 

al-Qur‟an (juz 1, 2, 3) dan seterusnya. Faktor penghambat yang 

berasal dari rumah: orang tua atau lingkungannya yang kurang 

mendukung.
87

 
 

 Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor 

penghambat program tahfidz al-Qur‟an di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo 

berasal dari siswa dan orang tua. Faktor dari siswa yaitu: Ada beberapa siswa 

yang belum bisa membaca al-Qur‟an, ada beberapa siswa yang malas dan 

tidak mau bunyi ketika guru membacakan ayat yang akan dihafal, dan anak 

tidak semangat dalam menghafal al-Qur‟an. Sedangkan faktor yang berasal 
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orang tua: orang tua kurang memperhatikan anak dalam menghafal al-Qur‟an. 

Ustadzah Nailatul Hidayah selaku guru tahfid juga menambahkan: 

Belum mengenal huruf hijaiyah, karena yang sekolah di MI Al-

Kautsar berasal dari TK yang berbeda-beda.Sehingga hasilnya 

juga berbeda.Ada diantara mereka yang berasal dari TK luar, dan 

TK Al-Kautsar.kebanyakan dari mereka yang berasal dari TK Al-

Kautsar sudah mampu mengaji dengan baik, hal ini disebabkan 

ilmu agama yang diajarkan dibangku TK lebih banyak dari 

mereka yang duduk di TK luar. Tentunya dalam ilmu agama 

banyak diselipkan tulisan-tulisan Arab.Tetapi berbeda dengan 

mereka yang berasal dari TK luar atau bukan alumni TK Al-

Kautsar.Mayoritas dari mereka belum mampu mengaji dengan 

baik.
88

 

 

 Hal tersebut dikuatkan oleh ustadz Afif Himawan selaku guru tahfid: 

 

Mayoritas terdapat  siswa yang berasal dari luar TK Al-Kautsar 

yang belum bisa membaca al-Qur‟an, sehingga dapat  

menghambat proses hafalan. Jadi mengakibatkan guru harus 

mengulang mengajar siswa dari Iqra‟ atau jilid.Kemudian ada 

sebagian guru monoton dalam pembelajaran tahfidz atau kurang 

kreatif.
89

 

 

 Dari keterangan Ustadzah Nailatul Hidayah dan Ustadz Afif Himawan 

faktor yang menghambat program tahfid al-Qur‟an berasal dari siswa belum 

mengenal huruf hijaiyah atau membaca al-Qur‟an karena sebagian dari 

mereka lulusan dari TK yang berbeda-beda, ada beberapa siswa yang tidak 

mau bunyi ketika guru membacakan ayat yang akan dihafal, dan anak tidak 

semangat dalam menghafal al-Qur‟an. Kemudian faktor dari guru: guru 

kurang kreatif dalam pembelajaran tahfidz jadi siswa mudah bosan dengan 

pembelajaran tahfidz. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Program tahfidz Al-Qur’an di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo 

Sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya lembaga sekolah MI 

Al-Kautsar memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh setiap individu yang 

berada didalamnya. Dengan adanya tujuan tersebut, pihak sekolah akan terus 

mengupayakan agar apa yang menjadi harapan dan cita-citanya bisa terwujud. 

Salah satu bentuk upaya pihak sekolah yaitu dengan menjalankan sebuah 

program kegiatan yang disebut program tahfidz al-Qur‟an. 

Program tahfidz tersebut disusun dengan empat langkah yaitu:  

1. Menetapkan Program Tahfidzul Qur‟an 

Program Tahfidzul Qur‟an ini dilatar belakangi oleh dorongan dan 

motivasi para wali murid dan masyarakat.Tujuannnya adalah untuk mencetak 

generasi yang peduli terhadap kalam ilahi, berkualitas, berbudi pekerti yang 

baik, dan berpengalaman luas. 

2. Menentukan Indikator Keberhasilan Program Tahfidzul Qur‟an 

Sehubungan dengan target hafalan al-Qur‟an, MI Al-Kautsar 

mempunyai Standar kelulusan yang harus dicapai oleh para siswa, yaitu 

mampu menghafal 3 juz dalam waktu 6 tahun bagi lulusan MI Al-Kautsar. 
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3. Menetapkan Penanggung jawab Program Tahfidzul Qur‟an 

Penanggung jawab program tahfidz al-Qur‟an ini adalah Ustadz Afif 

Himawan, Ustadzah Umi Kulsum, Ustadzah Naila Hidayah, Ustadzah 

Khusnul Khotimah, Ustadzah Laili Amalia, dan Ustadz Zainal Abidin.Yang 

bertugas menggerakkan semua Ustadz/Ustadzah untuk memandu dan 

mendampingi pelaksanaan kegiatan tahfidzul Qur‟an. 

4. Menyusun Kegiatan dan Jadwal Kegiatan  

Program kegiatan tahfid al-Qur‟an ini dilaksanakan setiap hari kecuali 

hari sabtu.Waktu pelaksanaan tahfidz al-Qur‟an yaitu setelah sholah dhuha 

berjamaah.Pelaksanaan pembelajaran tahfidz al-Qur‟an dilaksanakan di 

serambi masjid dan diampu oleh guru tahfid dan wali kelas. 

Sehingga program tahfidz di MI Al-Kautsar direncanakan dan disusun 

dengan matang.Yaitu melalui penetapan program tahfidz al-Qur‟an, terdapat 

indikator keberhasilan program tersebut, ada penanggung jawab program 

tersebut, serta adanya jadwal dan waktu yang ditentukan. 

Sebagaimana teori yang dirumuskan oleh Muhaimin, dalam 

penyusunan program ada empat langkah yang perlu dilakukan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan program 

Tahapan awal dalam menyusun suatu program yaitu sebaiknya 

menetapkan program yang akan dilakukan. Hal ini tentu dengan landasan 



83 
 

 
 

dan latar belakang yang tepat, agar program yang akan dilaksanakan tidak 

menyalahi dan 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 dari pelaksanaan program tersebut perlu ditentukan beberapa 

indikator keberhasilan dari program tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan 

guna mengidentifikasi apa saja yang harus dicapai dari program yang 

akan dilaksanakan tersebut. 

3. Menetapkan penanggung jawab program 

Penanggung jawab terhadap program yang akan dilaksanakan 

merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Dalam menetapkan 

penanggung jawab tentu harus dengan pertimbangan. 

4. Menyusun kegiatan dan jadwal kegiatan 

Tahapan terakhir yang harus dilakukan adalah menyusun kegiatan 

dan jadwal kegiatan dari program yang akan dilaksanankan. Dengan 

menyusun dan menentukan jadwal kegiatan tentunya program yang akan 

dilaksanakan akan lebih jelas dan terarah.
90

 

Dari penjelasan tersebut diatas antara program tahfidz al-Qur‟an di MI 

Al-Kautsar Durisawo dengan teori yang dirumuskan oleh muhaimin, menurut 
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analisis peneliti, bahwa program tahfidz di MI Al-Kautsar sudah sesuai 

dengan teori langkah penyusunan program, yaitu menetapkan program, 

menentukan indikator keberhasilan program, adanya penanggung jawab 

program, serta adanya kegiatan dan jadwal kegiatan yang jelas. 

 

B. Analisis Implementasi Program tahfidz Al-Qur’an di MI Al-Kautsar 

Durisawo Ponorogo 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

implementasi program tahfidz al-Qur‟an di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo 

dilaksanakan dengan alur kegiatan sebagai berikut: 

1. Bina nafsiyah, yaitu kegiatan yang membentuk kemandirian siswa secara 

individual. 

2. Muroja‟ah, yaitu mengulangi ayat atau surat yang dihafal dihari sebelumnya. 

Dalam hal ini guru memandu siswa, apabila ada kekeliruan dalam 

melafalkan bacaan, kemudian pembenaran tentang tajwid.  

3. Guru membacakan ayat yang akan dihafal sebanyak tiga kali kemudian 

ditirukan oleh siswa. Apabila siswa kesulitan membaca 1 ayat langsung guru 

memotong ayat untuk diulang-ulang sampai hafal baru kemudian 

menggabung satu ayat. 

4. Siswa menyetorkan hafalannya, setelah selesai menghafal al-Qur‟an secara 

bersama-sama siswa menyetorkan hafalannya kepada guru tahfidz, dan 

disimak oleh teman-temannya. 
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Adapun metode yang digunakan dalam menghafal al-Qur‟an di MI Al-

Kautsar menggunakan Program kegiatan tahfid ini memiliki metode tertentu 

dalam penerapannya. Metode Talaqqi: seorang guru memberikan contoh dan 

membacanya berulang-ulang, Sehingga anak menirukan akhirnya mereka 

mengulang-ulang sampai hafal. Taqror: mereka sendiri membuat hafalan dengan 

membaca berulang-ulang  dan coba merangkai beberapa ayat, metode taqror ini 

untuk  anak sudah bisa baca tulis al-Qur‟an. Metode yaitu sebagaimana yang 

diungkapkan Muhammad „Athiyah al-Abrasyiadalah sebagai jalan yang dilalui 

untuk memperoleh pemahaman pada pesertadidik.4 Kemudian istilah takrār 

berasal dari bahasa Arab yaitu yang artinyamengulang sesuatu, berbuat berulang-

ulang.
91

 

Sedangkan gaya tahfidz al-Qur‟an di MI Al-Kautsar adalah gaya Kediri 

(Lirboyo), yaitu Madrasah Murottilil Qur‟an atau gaya Jet Tempur. Gaya Jet 

Tempur merupakan cara menghafalkan yang lebih menekankan pada penekanan 

tahsin Qiroah, yaitu membaguskan bacaan sesuai tajwid. Selain itu juga 

menekankan pada al-Qur‟an Rasm Utsmani dan tanda bacanya.Sehingga sebelum 

anak bisa melafadzkan huruf-huruf dengan benar, maka hafalan belum 

ditambah.Metode yang digunakan di MI Al-Qur‟an. 

Menurut Sa‟adullah ada beberapa metode yang biasanya digunakan oleh 

penghafal al-Qur‟an: 
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1) Bin-nazhar yaitu: membaca dengan cermat ayat-ayat al-Qur‟an yang akan 

dihafalkan dengan melihat mushaf secara berulang-ulang. 

2) Tahfid yaitu: melafalkan sedikit demi sedikit ayat-ayat al-Qur‟an yang telah 

dibaca berulang-ulang pada saat Bin-nazhar hinga sempurna dan tidak 

terdapat kesalahan. Hafalan selanjutnya dirangkai ayat demi ayat hingga 

hafal. 

3) Talaqqi yaitu: menyetorkan atau memperdengarkan hafalan kepada seorang 

guru atau infrastruktur yang telah ditentukan. 

4) Takrir yaitu: mengulang hafalan atau melakukan sima‟an terhadap ayat yang 

telah dihafal kepada guru atau orang lain. Takrir ini bertujuan untuk 

mempertahankan hafalan yang telah dikuasai. 

5) Tasmi‟ yaitu: memperdengarkan hafalan kepada orang lain baik kepada 

perseorangan atau jama‟ah.
92

 

Dari penjelasan diatas metode yang digunakan di MI al-Kautsar antara 

metode yang di paparkan oleh Sa‟adullah sudah sesuai, Metode yang digunakan 

dalam mengajarkan tahfidz al-Qur‟an di MI Al-Kautsar adalah metode talaqqi 

dan metode taqror. Penerapan metode talaqqi dengan cara ustadzah membaca al-

Qur‟an, ayat yang dihafal dan siswa mendengarkan dan menyimak bacaan. 

Setelah itu ustadzah kembali membaca dan siswa mengikuti secara berulang-

ulang.Setelah dirasa cukup, ustadzah menunjuk salah seorang siswa untuk 
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membaca dan mengikuti. Jika siswa yang membaca mengucapkan pelafalan yang 

salah, ustadzah akan segera meluruskan. Penggunaan metode ini akan membuat 

siswa lebih terampil dalam hafalan, benar secara tajwid dan makharijul huruf 

karena siswa secara berulang-ulang mengikuti bacaan ustadz/ustadzah sebelum 

memulai hafalan. Dengan adanya metode membawa perubahan yang signifikan 

bagi siswa.Suatu pembelajaran harus menggunakan metode yang tepat agar 

materi bisa disampaikan dengan maksimal.Penggunaan metode ini untuk siswa 

kelas 1, mayoritas siswa kelas satu belum bisa mebaca al-Qur‟an.Untuk kelas 2 

dan seterusnya menggunakan metode takrir. 

Metode takrir adalah mengulang hafalan atau melakukan sima‟an 

terhadap ayat yang telah dihafal kepada guru atau orang lain. Takrir ini bertujuan 

untuk mempertahankan hafalan yang telah dikuasai.
93

 Metode takrir digunakan  

bagi siswa yang sudah bisa membaca al-Qur‟an. Takrir dimaksudkan agar 

hafalan yang pernah dihafal siswa tetap terjaga dengan baik.Selain guru, takrir 

juga dilakukan sendiri-sendiri dengan maksud melancarkan hafalan yang telah 

dihafal, sehingga dengan tidak mudah lupa.Misalnya pagi hari menghafal materi 

hafalan baru, dan sore harinya mentakrirkan materi baru yang telah dihafalkan. 
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C. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Program tahfidz Al-Qur’an di 

MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo 

1. Faktor Pendukung Program tahfidz Al-Qur‟an di MI Al-Kautsar Durisawo 

Ponorogo. 

Faktor pendukung merupakan faktor penunjang keberhasilan hafalan 

siswa.Faktor-faktor yang mendukung hafalan al-Qur‟anMI Al-Kautsar 

Durisawo Ponorogo sangat bervariatif. Faktor pendukung hafalan al-Qur‟an 

MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo sebagai berikut: 

a. Faktor Usia Siswa. 

Kemampuan menghafal kita sebagai seorang manusia tentunya 

sangat beragam dan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. 

Tetapi menjadi hal yang maklum bagi kita bahwa klasifikasi tingkat 

kemampuan (menghafal) setiap orang dipengaruhi oleh usia. Semakin 

tinggi usia seorang maka akan semakin menurun daya kemampuan 

dalam menghafal. Pada waktu bayi kita belum mengetahui sesuatu pun 

dari apa yang ada disekeliling kita. Tetapi Allah memberi kemampuan 

yang menakjubkan kepada setiap bayi untuk mengetahui tentang apapun 

yang mengelilinginya. 

Pada usiaanak-anak daya ingat anak masih tinggi dan kuat. 

Dengan demikian, diharapkan kemampuan menghafal bisa lancar, terus 

berkembang dan terus semangat dalam menghafal al-Qur‟an. 
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b. Faktor Kecerdasan Siswa. 

Setiap orang mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Hanya 

saja faktor intelegesi merupakan bawaan sejak lahir dan akan terus 

konstan sepanjang hidup seseorang. Intelegensi atau kecerdasan akan 

mendukung proses dalam menghafal. Semakin tinggi tingkat intelensi 

seseorang semakin mudah dia dakam menghafal.Semakin mudah disini 

adalah lebih mudah dalam menghafal dari pada seseorang yang 

mempunyai tingkat intelegensi lebih rendah darinya.
94

 

c. Perhatian guru 

Perhatian guru tafidz terhadap siswa mempunyai peran yang 

sangat besar. Dengan adanya perhatian dari guru mampu memberikan 

semangat kepada siswa dalam proses menghafal al-Qur‟an. Hal ini 

karena guru tahfidz bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses dan 

pelaksanaan program tahfidz al-Qur‟an di MI Al-Kautsar Durisawo 

Ponorogo. 

d. Peran Orang Tua yang sangat Kuat. 

Pembelajaran al-Qur‟an dan lainnnya tidak terlepas dari 

dukungan orang tua.Siswa yang dapat membaca dan mempunyai hafalan 

al-Qur‟an dengan baik dan benar tidak hanya mengandalkan 

pembelajaran Tahfidz di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo saja, tetapi 
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juga mendapatkan perhatian dari orang tua dengan terus mengulang-

ulang hafalan yang telah dihafal.Dukungan orang tua danlingkungan 

sangatlah membantu keberhasilan siswa dalam menghafal al-Qur‟an. 

Faktor yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tahfidz al-

Qur‟an di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo antara lain: faktor usia 

siswa, faktor kecerdasan, perhatian guru dan peran orang tua yang 

sangat kuat. 

2. Faktor PenghambatProgram tahfidz Al-Qur‟an di MI Al-Kautsar Durisawo 

Ponorogo 

Faktor penghambat adalah faktor yang menghalangi tercapainya suatu 

tujuan, yaitu tujuan menghafal al-Qur‟an.Adapun hambatan-hambatan dalam 

menghafal al-Qur‟an di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo. 

a. Beberapa siswa belum mengenal huruf hijaiyah dan belum bisa membaca 

al-Qur‟an  

Dalam proses menghafal al-Qur‟an ada sangatlah penting siswa 

lebih dulu bisa mengenal huruf hijaiyah dan bisa membaca al-Qur‟an. Hal 

itu akan mempermudah siswa dalam menghafal al-Qur‟an. 

Siswa-siswi MI Al-Kautsar berasal dari TK yang bebeda-beda, ada 

diantara mereka yang berasal dari TK Al-Kautsar itu sendiri, dan ada 

yang berasal dari TK luar Al-Kautsar.Dan kebanyakan dari mereka yang 

berasal dari TK Al-Kautsar sudah mampu mengaji dengan baik, hal itu 

disebabkan ilmu agama yang diajarkan dibangku TK lebih banyak dari 
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mereka yang duduk di TK luar.Tetapi berbeda dengan mereka yang 

berasal dari TK luar atau bukan alumni TK Al-Kautsar, mayoritas dari 

mereka belum mampu mengaji dengan baik. 

b. Beberapa siswa tidak mau bersuara ketika pembelajaran Tahfidz.  

Pada pembelajaran tahfidz guru terlebih dahulu membacakan ayat 

yang akan dihafalkan oleh siswa. Ketika siswa menirukan apa yang 

dibacakan guru tentunya akan mempermudah siswa dalam menghafal al-

Qur‟an. 

c. Malas  

Menurut Zaki Zamani Malas adalah kesalahan yang jamak dan 

sering terjadi.Tidak terkecuali dalam menghafal al-Qur‟an. Karena setiap 

hari harus bergelut dengan rutinitas yang sama, tidak aneh jika suatu 

ketika seseorang dilanda kebosanan. Walaupun al-Qur‟an adalah kalam 

yang tidak menimbulkan kebosanan dalam membaca dan mendengarnya, 

tetapi bagi sebagian orang yang belum merasakan nikmatnya al-Qur‟an, 

hal ini sering terjadi. Rasa bosan ini akan menimbulkan kemalasan dalam 

diri anda untuk menghafal atau muraja‟ah al-Qur‟an.
95

 

Di MI Al-Kautsar ada beberapa siswa yang merasa malas dalam 

menghafal. Sifat malas akan timbul jika seseorang itu merasa bosan. 
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d. Perhatian Orang Tua  

Ada sebagian Orang tua  kurang memperhatikan anak dalam 

menghafal al-Qur‟an. 

e. Kompetensi guru  

Dalam setiap kegiatan pembelajaran akan selalu berhubungan erat 

dengan kemampuan guru dalam menguasai kurikulumnya, metodologinya 

serta dalam evaluasi. Semakin baik kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi maka, semakin baik pula hasil yang dicapai. 

Dalam hal ini kemampuan guru dalam menyampaikan materi perlu 

ditingkatkan lagi, supaya dalam penyampaian materi tidak 

monoton.Sehingga siswa dalam mengikuti pembelajaran tahfidz al-

Qur‟an semangat dan tidak mudah bosan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran 

tahfidz al-Qur‟an di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo antara lain: 

Beberapa siswa belum mengenal huruf hijaiyah dan belum bisa membaca 

al-Qur‟an, Beberapa siswa tidak mau bersuara ketika pembelajaran 

Tahfidz, ada sebagian siswa yang malas atau bosan, Perhatian Orang Tua, 

Kompetensi guru. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada kepala sekolah, Guru 

tahfidz, Wakakurikulum MI Al-Kautsar dan hasil observasi di MI AL-Kautsar 

Durisawo dapat disimpulkan bahwa: 

1. Program tahfidz di MI Al-Kautsar Durisawo Ponorogo disusun melalui 4 

tahapan yaitu menetapkan program tahfidz al-Qur‟an: program tersebut 

adalah program tahfidz al-Qur‟an Al-Kautsar yang didirikan oleh bapak. 

KH. Samuri Yusuf S.Ag. Menentukan indikator keberhasilan program: 

mampu menguasai Juz 1 sampai 3.  Adanya penanggung jawab program: 

penanggung jawabnya adalah Ustadz Afif Himawan. Adanya kegiatan dan 

jadwal kegiatan: kegiatan tahfid dilaksanakan setiap hari kecuali hari Sabtu. 

2. Implementasi Program tahfidz al-Qur‟an  di MI AL-Kautsar Durisawo 

Ponorogo meliputi sejumlah proses kegiatan: 

Pelaksanaan program tahfidz di MI Al-Kautsar sudah berjalan dengan 

baik, dibuktikan dengan adanya kegiatan tahfidz al-Qur‟an setiap 

hari.Indikator keberhasilan ini juga tercapai dibuktikan dengan adanya anak 

yang hafal al-Qur‟an setiap tahunnya satu juz, setiap satu minggu sekali 

diadakan uji publik yang dihadiri oleh orang tua siswa, kemudian 

diadakannya wisuda atau munaqosah. Metode yang digunakan dalam  
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kegiatan ini adalah metode talaqqi dan takrir. Sedangkan gaya yang 

digunakan adalah  gaya Kediri (Lirboyo), yaitu Madrasah Murottilil Qur‟an 

atau gaya Jet Tempur. 

3. faktor pendukung dan penghambat program tahfidz al-Quran di MI AL-

Kautsar Durisawo Ponorogo. 

Faktor pendukung program tahfidz al-Qur‟an di MI AL-Kautsar 

Durisawo Ponorogo yaitu: faktor usia siswa, faktor kecerdasan, perhatian 

guru dan peran orang tua yang sangat kuat. Sedangkan faktor penghambat 

program tahfidz al-Qur‟an di MI AL-Kautsar Durisawo Ponorogo yaitu: 

Beberapa siswa belum mengenal huruf hijaiyah dan belum bisa membaca al-

Qur‟an, Beberapa siswa tidak mau bersuara ketika pembelajaran Tahfidz, 

ada sebagian siswa yang malas atau bosan, Perhatian Orang Tua, 

Kompetensi guru. 

B. Saran 

1. kepada Sekolah Program tahfidz di MI Al-Kautsar Durisawo sudah 

berjalan dengan baik dan tersusun secara rapi kegiatan apa saja yang akan 

dilakukan. Namun lebih baiknya lagi bagi pihak sekolah, sebagai 

penyelenggara pendidikan khususnya pada program tahfidz seyogyanya 

menambahkan kegiatan yang berkaitan dengan tahfidz, misalnya siswa 

diberi jam tambahan untuk lebih memfokuskan lagi pada program tahfidz 

tersebut. Dengan demikian, siswa mempunyai progress untuk bisa 

mentuntaskan target hafalan yang sudah ditentukan. 
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2. Kepada Guru tahfidz Hendaknya meningkatkan mutu pengajaran dan 

kedisiplinan serta terus memotivasi siswa agar dapat menjaga kelancaran 

hafalan al-Qur‟annya dengan sungguh-sungguh serta kelak dapat menjadi 

siswa hafidz/hafidzoh yang mampu mengamalkan apa yang telah 

didapatnya. 

3. Kepada siswa, siswa harus lebih bersemangat dalam menghafal al-Qur‟an 

dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin serta mampu mencari solusi 

dari permasalahannya dalam menghafal al-Qur‟an, agar kelak dapat 

menjadi hafidz/hafidzoh yang bisa diharapkan oleh semua pihak sebagai 

penerus perjuangan islam dan mampu mengamalkan serta mengajarkan 

apa yang telah diperolehnya dalam menghafal dan mengkaji al-Qur‟an. 

4. Kepada Orang tua yang sudah sangat membantu dan mendukung anaknya 

dalam mengikuti program tahfidz sudah baik. Namun tetapi masih 

terdapat orang tua yang mempunyai perhatian kurang terhadap hal 

tersebut. Sebaiknya ketika diadakan pertemuan wali, maka wali yang 

sangat mendukung anaknya itu berbagi cerita atau pengalaman kepada 

wali yang kurang perhatian tersebut, sehingga dapat menggugah semangat 

dan motivasi agar semua wali ikut mendukung dan membantu anaknya 

dalam program tahfidz. 

5. Kepada peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk 

penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penerapan program 

tahfidz al-Qur‟an. 
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