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ABSTRAK 

Afiyah, Sulfa. 2019. Implementasi Program Tahfidz al-

Qur’an dalam Memperkuat Karakter Siswa  di Mts 

Negeri 3 Ponorogo. Skripsi Jurusan Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Ahmad Nu’man Hakiem, 

M.Ag 

Kata kunci: Program Tahfidz al-Qur’an, Karakter Siswa. 

Dunia pendidikan sekolah-sekolah harus lebih intens 

melaksanakan  program pendidikan karakter. Hal itu 

dikarenakan banyak siswa yang hanya pintar di kognitif 

tetapi karakternya rendah, kurang disiplin dan sebagainya. 

Kebanyakan praktisi pendidikan memang condong kepada 

dimensi pengetahuan, yang memegang asumsi jika aspek 

kognitif telah berkembang secara benar, maka aspek afektif 

akan ikut berkembang secara positif, padahal kenyataannya 

aspek afektif dan psikomotorik pun sangat berperan. 

Tentunya hal itu bisa dikembangkan diluar teori atau 

pelajaran, seperti kegiatan-kegiatan pembiasaan salah 

satunya program tahfidz al-Qur’an. 

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui 

pelaksanaan program tahfidz al-Qur’an di MTs Negeri 3 

Ponorogo. 2) untuk mengetahui konstribusi pelaksanaan 

program tahfidz al-Qur’an dalam memperkuat karakter 

kedisiplinan dan sikap tanggung jawab siswa yang 

mengikuti program tahfidz al-Qur’an di MTs Negeri 3 

Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis studi kasus. Subyek penelitian dalam 

penelititan ini adalah peserta didik MTs Negeri 3 Ponorogo 

yang mengikuti program tahfidz al-Qur’an sebanyak 22 

siswa. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti 



 

 
 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 

analisis kualitatif miles dan huberman, yang meliputi 

reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1) 

Program tahfidz al-Qur’an di MTs Negeri 3 Ponorogo terdiri 

dari tahapan pertama perencanaan disusun melalui: 

Menetapkan program, menentukan indikator keberhasilan 

program, adanya penanggung jawab program dan adanya 

kegiatan. Tahapan kedua yakni kegiatan inti pelaksanaan 

program tahfidz al-Qur’an telah berjalan baik dari proses 

hafalan, metode yang digunakan, fasilitas yang ada. 

Tahapan terakhir adalah evaluasi. 2) Program tahfidz Al-

Qur’an memberikan konstribusi dalam memperkuat karakter 

kedisiplinan, siswa menjadi disiplin berangkat lebih awal 

setelah mengikuti program tahfidz al-Qur’an, begitu pula 

dalam melaksanakan peraturan program tahfidz al-Qur’an, 

serta disiplin dalam setoran hafalan. Adapun konstribusi 

dalam memperkuat karakter tanggung jawab; siswa siap 

menanggung konsekuensi ketika tidak menyetorkan hafalan, 

juga tidak menyalahkan orang lain jika ada kesalahan dalam 

menghafal al-Qur’an, siswa menyadari kelemahan dirinya 

dalam menjaga hafalannya sehingga siswa selalu melakukan 

muroja’ah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Al-Qur’an adalah kalam Allah Swt yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Bagi yang 

membacanya adalah suatu ibadah dan mendapat pahala. 

Al-Qur’an disampaikan melalui malaikat Jibril yang 

terpercaya kepada Nabi Muhammad. Al-Qur’an 

berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia 

menjadi ibadah bagi yang membacanya, serta pedoman 

dan sumber petunjuk dalam kehidupan.
1
 Al-Qur’an 

merupakan wahyu Allah yang paling agung dan bacaan 

mulia serta dapat dituntut kebenaranya oleh siapa saja, 

sekalipun akan menghadapi tantangan kemajuan ilmu 

pengetahuan yang semakin canggih, al-Qur’an 

                                                           
1
 Muhammad Mas’ud, Quantum Bilangan-Bilangan Al-Quran 

(Yogjakarta: Diva press, 2008), 69. 
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diturunkan dalam bahasa Arab sehingga bahasa Arab 

menjadi bahasa kesatuan umat Islam sedunia sehingga 

menimbulkan persatuan yang dapat dilihat pada waktu 

sholat jamaah dan ibadah haji selain dari pada itu 

bahasa Arab tidak berubah. Jadi sangat mudah diketahui 

bila al-Qur’an hendak ditambah atau dikurangi.
2
 

Al-Qur’an juga merupakan mu’jizat abadi yang 

menundukkan semua generasi dan bangsa sepanjang 

masa.
3
 Untuk itu belajar Al-Qur’an harus diajarkan 

sejak dini kepada anak sebagai bentuk mengenalkan 

kepada mereka pedoman untuk mengarungi kehidupan 

kelak, karena anak merupakan aset generasi penerus 

bangsa yang akan membela agama dan bangsa mereka. 

Mengajarkan anak-anak untuk menghafal Al-Qur’an 

adalah satu hal penting dan mulia. Al-Hafidz as-Suyuti 

                                                           
2
 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Filsafat (Bandung: PT 

Revika Aditama, 2004), 102. 
3
 Ash-Shaabuuniy, Muhammad Ali, Studi Ilmu Al-Qur’an 

(Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal, 15. 
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berkata bahwa pengajaran Al-Qur’an adalah dasar dari 

prinsip-prinsip islam. Anak-anak tumbuh diatas 

fitrahnya dan cahaya-cahaya hikmahnya yang masuk 

dalam kalbu mereka sebelum dikuasai oleh hawa nafsu 

dan cahaya hitamnya yang dilekati kotoran-kotoran 

maksiat dan kesesatan.
4
 

Para ulama sepakat bahwa hukum menghafal 

Al-Qur’an adalah fardhu kifayah. Apabila di antara 

anggota masyarakat ada yang sudah melaksanakannya 

maka bebaslah beban anggota masyarakat yang lainnya, 

tetapi jika tidak ada sama sekali, maka berdosalah 

semuanya. Prinsip fardhu kifayah ini dimaksudkan 

untuk menjaga Al-Qur’an dari pemalsuan, perubahan 

                                                           
4
 Ahmad Salim, Panduan Cepat Menghafal Al-Qur’an 

(Jogyakarta: Diva Press, 2009), hal 229-230. 
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dan pergantian seperti yang pernah terjadi terhadap 

kitab-kitab yang lain pada masa lalu.
5
 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagaaan, pengendalian diri, 

kepribadian, keceradasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara.
6
 Sedangkan pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

                                                           
5
Sa’dullah, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Quran (Depok: Gema 

Insani, 2008), 19.  
6
 Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, Pendidikan Islam 

Kontemporer (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 2. 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
7
 

Pendidikan karakter sering dimaknai sebagai 

pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan 

moral, dan pendidikan watak yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan peserta didik atau anak 

dalam menilai dan memberikan keputusan baik dan 

buruk terhadap sesuatu. Hal tersebut dilakukan agar 

anak dapat memelihara sesuatu yang baik dan 

mewujudkan kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-

hari dengan sepenuh hati. Pada praktiknya pendidikan 

karakter akan lebih mudah dilakukan jika mencakup 

pendidikan spiritual dan moral. Oleh sebab itu, tindakan 

yang perlu ditanamkan dalam membentuk karakter 

adalah pengetahuan tentang atribut karakter yang 

seharusnya dimiliki atau diwajibkan dalam agama, 

                                                           
7
 Ibid., 7. 
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pembiasaan menerapkan atribut karakter, dan 

kepemilikan atribut karakter dalam diri anak.
8
 

Tujuan pertama pendidikan karakter adalah 

memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai 

tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik 

ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah 

(setelah lulus dari sekolah). Penguatan dan 

pengembangan memiliki makna bahwa pendidikan 

dalam seting sekolah bukanlah sekedar suatu 

dogmatisasi nilai kepada peserta didik, tetapi sebuah 

proses yang membawa peserta didik untuk memahami 

dan merefleksi bagaimana suatu nilai menjadi penting 

untuk diwujudkan dalam perilaku keseharian manusia, 

termasuk bagi anak. Penguatan juga mengarahkan 

proses pendidikan pada proses pembiasaan yang disertai 

                                                           
8
 Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Pendidikan 

Karakter (Mengembangkan karakter anak yang Islami) (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2016), 22. 
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oleh logika dan refleksi tehadap proses dan dampak dari 

proses pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah baik 

dalam seting kelas maupun sekolah. Penguatan pun 

memiliki makna adanya hubungan antara penguatan 

perilaku melalui pembiasaan di sekolah dengan 

pembiasaan di rumah.
9
 

Dunia pendidikan sekolah-sekolah harus lebih 

intens melaksanakan  program pendidikan karakter. Hal 

itu dikarenakan banyak siswa yang hanya pintar di 

kognitif tetapi karakternya rendah, kurang disiplin dan 

sebagainya. Kebanyakan praktisi pendidikan kita 

memang condong kepada dimensi pengetahuan, yang 

memegang asumsi jika aspek kognitif telah berkembang 

secara benar, maka aspek afektif akan ikut berkembang 

secara positif, padahal kenyataannya aspek afektif dan 

psikomotorik pun sangat berperan. Tentunya hal itu bisa 

                                                           
9
 Dharma kesuma, et. All, Pendidikan Kerakter Kajian Teori 

dan Praktik di Sekolah (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), 9.  
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dikembangkan diluar teori atau pelajaran, seperti 

kegiatan-kegiatan pembiasaan salah satunya program 

tahfidz al-Qur’an al-Qur’an. 

Program tahfidz al-Qur’an tersebut baru berjalan 

selama 11 bulan terakhir ini. Dan tujuan pelaksanaan 

program tahfidz al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 3 Ponorogo adalah untuk membentuk karakter 

peserta didik agar menjadi penerus generasi Qur’ani, 

mempunyai pribadi yang berbudi luhur, mencetak 

siswa-siswi menjadi siswa yang berakhlakul karimah, 

meningkatkan kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual. Yang mana visi dari Madrasah Tsanawiyah 

negeri 3 Ponorogo adalah terbentuknya insan yang 

beriman, betakwa, berakhlak mulia, berilmu dan 

berwawasan luas. 

Berawal dari penjelasan diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lajut 
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mengenai pendidikan karakter dengan judul 

IMPLEMENTASI PROGRAM TAHFIDZ AL-

QUR’AN DALAM MEMPERKUAT KARAKTER 

SISWA DI MTS NEGERI 3 PONOROGO. 

B. FOKUS PENELITIAN 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji 

untuk menindak lanjuti dalam penelitian ini. Namun 

karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai 

keterbatasan yang ada baik waktu, dana, maupun 

jangkauan penulis, dalam penelitian ini harus 

difokuskan pada satu fenomena yang akan diteliti 

secara mendalam yaitu tentang “Karakter kedisiplinan 

dan sikap tanggung jawab siswa yang mengikuti 

program tahfidz al-Qur’an” 

C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pelaksanaan program tahfidz al-Qur’an 

di MTs Negeri 3 Ponorogo? 
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2. Bagaimana konstribusi pelaksanaan program tahfidz 

al-Qur’an dalam memperkuat karakter kedisiplinan 

dan sikap tanggung jawab siswa yang mengikuti 

program tahfidz al-Qur’an di MTs Negeri 3 

Ponorogo? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program 

tahfidz al-Qur’an di MTs Negeri 3 Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program 

tahfidz al-Qur’an dalam memperkuat karakter 

kedisiplinan dan sikap tanggung jawab siswa yang 

mengikuti program tahfidz al-Qur’an di MTs Negeri 

3 Ponorogo. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik yang bersifat teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis 
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Secara teoritis penelitian ini untuk mengkaji 

dan mengetahui pelaksanaan program tahfidz al-

Qur’an dalam memperkuat karakter kedisiplinan 

dan tanggung jawab siswa Madrasah Tsanawiyah 3 

Ponorogo yang nantinya menjadikan disiplin ilmu 

pengetahuan dalam dunia pendidikan dan dapat 

menambah wacana kepustakaan yang berkaitan 

dengan teknik atau cara menyusun program tahfidz 

al-Qur’an. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Madrasah 

Sebagai pengetahuan baru dan sumbangan 

pemikiran dalam meningkatkan program tahfidz 

al-Qur’an untuk memperkuat karakter 

kedisiplinan dan sikap tanggung jawab siswa. 

b. Bagi Penulis 
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Menambah wawasan pengetahuan dalam 

penelitian sehingga mampu menerapkan ilmu 

tersebut ketika terjun dalam masyarakat dan 

sebagai referensi dan menambah pengalaman 

dalam penelitian pendidikan khususnya 

penguatan pendidikan karakter kedisiplinan dan 

sikap tanggung jawab melalui program tahfidz 

al-Qur’an.  

c. Bagi Masyarakat 

Bisa menjadi bahan pertimbangan bagi 

masyarakat dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan secara umum, khususnya untuk 

membentuk dan menghasilkan generasi penerus 

yang berkarakter dan berbudi luhur. 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk mendapatkan susunan yang secara 

sistematis  dan mudah difahami oleh pembaca maupun 
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peneliti, maka dalam penyusunan penulisan skripsi ini 

membagi menjadi lima bab, antara bab satu dengan bab 

yang lain saling mengait, sehingga merupakan satu 

kebulatan yang tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksud 

kebulatan  disini adalah masing-masing bab dan subbab 

masih mengarah kepada satu pembahasan yang sesuai 

dengan judul skripsi ini, maksudnya tidak mengalami 

penyimpangan dari apa yang dimaksud dalam masalah 

tersebut. Adapun sistematika pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, Bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi 

keseluruhan skripsi, yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian,  sistematika pembahasan. 

BAB II Berisi tentang landasan teori, yakni 

untuk mengetahkan kerangka acuan teori yang 
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digunakan sebagai landasan dalam melakukan 

penelitian yaitu tentang program tahfidz al-Qur’an yang 

terdiri dari pengertiannya, dan pengertian karakter 

kedisiplinan dan sikap tanggung jawab siswa.  

BAB III  Berisi tentang metode penelitian 

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan data dan tahapan tahapan 

penelitian  

BAB IV Temuan penelitian, dalam bab ini berisi 

tentang paparan data, yang berisi hasil penelitian di 

lapangan yang terdiri atas gambaran umum lokasi 

penelitian dan deskripsi data. Gambaran umum lokasi 

penelitian berbicara tentang Madrasa Tsanawiyah 

Negeri 3 Ponorogo meliputi : sejarah berdiri, visi dan 

misi, letak geografis, sarana dan prasarana. Sedangkan 
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deskripsi data tentang implementasi program tahfidz al-

Qur’an dalam memperkuat karakter kedisiplinan dan 

sikap tanggung jawab siswa di MTs Negeri 3 Ponorogo. 

BAB V Pembahasan, dalam bab ini berisi 

tentang pembahasan hasil penelitian yang meliputi 

temuan-temuan dari hasil penelitian dan analisis dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan, yang berkaitan 

dengan implementasi program tahfidz al-Qur’an dalam 

memperkuat karakter kedisiplinan dan sikap tanggung 

jawab siswa di MTs Negeri 3 Ponorogo. 

BAB VI Penutup, bab ini merupakan bab 

terakhir dari skripsi yang penulis susun, didalamnya 

menguraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari 

pokok permasalahan dan saran-saran yang terkait 

dengan hasil penelitian, dan sebagai pelengkap 

penulisan skripsi ini, penulis melampirkan daftar 
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kepustakaan, daftar riwayat hidup dan lampiran-

lampiran.
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 DAN ATAU KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penemuan telaah pustaka 

terdahulu, peneliti menemukan judul yang terkait 

dengan Implementasi Program Tahfidz dalam 

Memperkuat Karakter Siswa di Mts Negeri 3 Ponorogo 

yakni: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Ismah Harum Sari tentang 

pelaksanaan pembelajaran teman sebaya dalam 

program Tahfidzul Qur’an dan implikasinya dalam 

membentuk kepribadian santri (studi kasus di 

Pondok Modern Badii’usy Syamsi Pucanganom 

Kebonsari Madiun). Rumusan masalah skripsi ini 

(1) bagaimana pelaksanaan pembelajaran teman 
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sebaya dalam program Tahfidzul Qur’an di Pondok 

Modern Badii’usy Syamsi? (2) apa konstribusi 

pembelajaran teman sebaya dalam program 

Tahfidzul Qur’an dalam membentuk kepribadian 

santri?. Metode yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Ismah Harum Sari, mempunyai persamaan dengan 

penelitian ini yaitu  sama-sama membahas tentang 

program tahfidz. Yang membedakan antara 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

Ismah Harum Sari adalah dalam penelitian ini 

fokus dalam membentuk karakter siswa yang 

berada di sebuah Madrasah, sedangkan yang 

menjadi fokus penelitian yang dilakukan Ismah 

Harum Sari adalah konstribusi pembelajaran teman 
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sebaya dalam membentuk karakter santri di sebuah 

pondok pesantren. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sarwanto 

tentang Upaya Meningkatkan Spiritual Melalui 

Kegiatan Tahfidzul Qur’an (Studi Kasus  pada 

Siswa Kelas XII MA Darul Fikri Bringin Kauman 

Ponorogo). Penelitian tersebut membahas tentang 

upaya meningkatkan kecerdasan spiritual dalam 

kegiatan Tahfidzul Qur’an MA Darul Fikri Bringin 

Kauman. Adapun hasil penelitian bentuk upaya 

meningkatkan kecerdasan spiritual melalui tahfidz 

Al-Qur’an yaitu melalui metode wahdah dengan 

mengulang-ulang bacaan dan memahami makna 

dapat meningkatkan kesabaran siswa dan 

meningkatkan keimanannya, sorogan dengan 

menyetorkan hafalan kepada ustadz secara 

langsung dengan menundukkan kepala sebagai 
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ta’dim kepada guru, muroja’ah dengan mengulangi 

hafalan yang telah dihafalkan atau merefresh 

hafalan setiap hari secara kontinu dan istiqomah 

dengan begitu siswa dapat mengaplikasikan 

kegiatan yang positif di kehidupan sehari-hari.   

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Sarwanto memiliki persamaan dengan penelitian 

ini, yaitu sama-sama meneliti tentang tahfidzul 

quran. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Sarwanto fokus pada upaya meningkatkan 

kecerdasan spiritual, sedangkan fokus penelitian ini 

adalah implementasi program tahfidzul quran 

dalam memperkuat karakter kedisiplinan dan 

tanggungjawab siswa.  

3. Skripsi yang ditulis oleh Roro Ajeng Olga Dewi 

Wulan, Implementasi Program Pembelajaran Camp 
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Qur’an dalam Kegiatan Tah}fi>z} al-Qur’a>n 

(Studi Kasus di Kelas Takhassus Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur’an “Qurrota A’yun” Ponorogo 

Tahun Ajaran 2017/2018).  

Penelitian Ajeng Olga Dewi Wulan 

memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu 

sama-sama meneliti tentang program Tahfidzul 

Qur’an. Yang membedakan adalah fokus 

penelitiannya, penelitian Ajeng Olga Dewi Wulan 

fokus pada implementasi program pembelajaran 

Camp Qur’an dalam kegiatan Tah}fi>z} al-

Qur’a>n, sedangkan fokus penelitian ini adalah 

implementasi program tahfidz dalam memperkuat 

karakter siswa. Pelaksanaan program tahfidz pun 

juga berbeda, dalam skirpsi Ajeng Olga Dewi 

Wulan dilaksanakan dengan program Camp, 
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sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan 

program pembelajaran camp. 

B. Kajian Teori 

1. Program Tahfidz al-Qur’an 

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.
10

 

Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan, 

dari berbagai sumber umum dapat dikatakan terdiri 

atas tiga fase tahapan, yaitu: tahapan perencanaan, 

tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. 

                                                           
10

 Suharsimi Arikunto dan Cepi Syafrudin, Evaluasi Program 

Pendidikan(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), 4. 



23 
 

 
 

a. Perencanaan pembelajaran ke depan yang 

nantinya akan menjadi pedoman untuk mencapai 

hasil apa yang diharapkan dalam akhir 

pembelajaran dan tentunya akan dijadikan 

pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dan sebagai pengendali dalam proses 

pembelajaran.
11

 Kegiatan pembelajaran yang 

baik senantiasa berawal dari rencana yang 

matang.  

Dalam penyusunan program ada empat 

langkah yang perlu dilakukan, yaitu menetapkan 

program, menentukan indikator keberhasilan 

program, dan menetapkan penanggung jawab 

program dan menyusun dan jadwal kegiatan.
12
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 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori dan 

Praktek (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2015), 203 
12

 Muhaimin, et al., Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam 

Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau Madrasah (Jakarta: 

Kencana, 2009), 204. 
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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.
13

 

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 

                                                           
13

 Ibid. 
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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 
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program yang akan dilaksanakan akan lebih 

jelas dan terarah.
14

 

b. Pelaksanaan pembelajaran merupakan 

merupakan proses berlangsung belajar mengajar 

di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di 

sekolah. Jadi pelaksanaan pengajaran adalah 

interaksi guru dengan murid dalam rangka 

menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa 

dan untuk mencapaikan bahan pelajaran kepada 

siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran. 

c. Evaluasi merupakan suatu kegiatan akhir dari 

kegiatan pembelajaran yaitu untuk mengukur 

keberhasilan dan perubahan perilaku yang telah 

terjadi pada diri peserta didik sebagai bentuk 

keberhasilan dari proses kegiatan belajarnya dan 

untuk dijadikan tolak ukur perencanaan dan 
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pengembangan pembelajaran kedepannya. 

Tujuan utama evaluasi untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah 

mengikuti suatu kegiatan pembelajaran.
15

 

Model evaluasi CIPP merupakan model 

yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh 

para evaluator. Konsep tersebut ditawarkan oleh 

Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan 

penting evaluasi adalah bukan membuktikan, 

tetapi memperbaiki. CIPP yang merupakan 

sebuah singkatan dari huruf awal empat buah 

kata, yaitu: (1) context evaluation (evaluasi 

terhadap konteks) diartikan sebagai latar 

belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan 

dan strategi yang dilakukan, (2) input evaluation 

(evaluasi terhadap masukan) pada dasarnya 

                                                           
15

 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran 

(Yogyakarta: Multi Pressindo, 2010), 53. 
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mempunyai tujuan untuk mengaitkan tujuan, 

konteks, input, dan proses dengan hasil, (3) 

process evaluation (evaluasi terhadap proses), 

merupakan model CIPP yang diarahkan untuk 

mengetahui seberapa jauh kegiatan yang 

dilaksanakan, apakah program terlaksana sesuai 

dengan rencana atau tidak. (4) product 

evaluation (evaluasi terhadap hasil) evaluasi 

produk diharapkan dapat membantu pimpinan 

proyek dalam mengambil suatu keputusan 

terkait progra yang sedang terlaksana, apakah 

program tersebut dilanjutkan, berakhir, ataukah 

ada keputusan lainnya.
16

 

2. Tahfidz Al-Qur’an  

Secara etimologi lafadz al-Qur’an berasal dari 

bahasa Arab yaitu qara’a yaqra’u, yang berarti 
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 http://ethok.blogs.uny.ac.id/?p=31, diakses pada 24 juli 2019 

pukul 20:37 WIB. 
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membaca sedangkan al-Qur’an sendiri adalah bentuk 

masdar yang berarti bacaan sedangkan secara istilah 

adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Yang diriwayatkan secara 

mutawatir dan membacanya adalah ibadah.
17

 

Al-Quran antara lain berfungsi sebagai dalil 

dan petunjuk atas kerasullan Nabi Muhammmad 

SAW. Pedoman hidup bagi manusia, menjadi ibadah 

bagi yang membacanya, serta pedoman dan sumber 

petunjuk dalam kehidupan.
18

 Ketahuilah, bahwa 

mazhab yang sahih dan terpilih yang diandalkan para 

ulama ialah bahwa membaca Al-Qur’an adalah lebih 

utama dari pada membaca tasbih dan tahlil serta 

zikir-zikir lainnya.
19
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 Muhammad Nur Ichwan, Belajar Al-Qur’an (Semarang: Ra 

Sail, 2005), 36.  
18

 Muhammad Alim,  Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2006), 171. 
19

 Imam An-Nawawi, At-Tabyan fi Adabi Hamalatil Qur’an, 

Terj. Zaid Husein Alhamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 29. 
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Lafad hifz merupakan bentuk masdar dari kata 

hafizo yahfazu yang berarti menghafal. Sedangkan 

kata al-Qur’an merupakan bentuk idofah yang berarti 

menghafalkannya. Dalam tata praktisnya, yaitu 

membaca dengan lisan sehingga menimbulkan 

ingatan dalam pikiran dan meresap masuk dalam hati 

untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
20

 

Menghafal al-Qur’an merupakan suatu proses, 

mengingat materi yang di hafalkan harus sempurna, 

karena ilmu tersebut dipelajari untuk dihafalkan, 

bukan untuk difahami.  

Hafal al-Qur’an merupakan anugerah agung 

yang harus disyukuri, salah satu cara mesyukurinya 

adalah dengan menjaga hafalan tersebut. Karena 

hafalan al-Qur’an itu mudah hilang, maka kita harus 

memeliharanya dengan baik. Adapun cara yang 

                                                           
20

 Zaki Zamami dan Muhammad Syukron Maksum, Menghafal 

Al-Qur’an itu Gampang (Yogjakarta: Mutiara Media, 2009), 20. 
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paling efektif untuk memelihara hafalan al-Qur’an 

yang sudah kita hafalkan adalah dengan mengulang 

hafalan, semakin banyak ayat atau surat yang kita 

hafalkan, maka semakin banyak pula waktu yang 

kita butuhkan untuk mengulang dan semakin sering 

kita mengulang hafalan, maka ingatan kita akan 

semakin mencapai tingkat kemapanan yang baik.
21

 

Di dalam metode menghafal al-Qur’an terbagi 

menjadi 5 macam: 

a. Metode Wahdah  

Yakni metode menghafal satu persatu 

terhadap ayat-ayat yang bendak dihafalkan, 

untuk mencapai hafalan awal setiap ayat dapat 

dibaca sebanyak sepuluh kali atau dua puluh 

kali. Metode ini mempakan metode yang paling 

                                                           
21

 Ahsin Wijaya, Bimbingan Praktis Menghafal AI-Qur’an 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 81. 
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praktis karena tidak banyak  menggunakan alat 

bantu selain mushaf al-Qur’an. 
22

 

b. Metode Khitabah 

Ialah metode yang digunakan para 

penghafal al-Qur’an dengan menulis ayat-ayat 

yang hendak dihafalkan pada secarik kertas. 

Kamudian ayat-ayat tersebut dibaca sehingga 

lancar dan benar bacaanya, kemudian 

dihafalkannya. Sehingga sambil menulis dia 

juga memperhatikan dalam menghafal dalam 

hati. 
23

 

c. Metode Sima’i  

Sima’i artinya mendengar, yakni 

mendengar suatu bacaan yang telah 

dihafalkannya. Metode ini tentunya akan sangat 

efektif bagi penghafal yang mempunyai daya 
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 Ibid., 25. 
23

 Ibid., 26. 
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ekstra. Terutama bagi penghafal tunanetra atau 

anak-anak yang masih di bawah umur yang 

belum mengenal tulis baca al-Qur’an.
24

 

d. Metode Gabungan  

Metode ini merupakan metode gabungan 

antara metode yang pertama dan metode yang ke 

dua, yakni metode wahdah dan metode kitabah, 

hanya kitabah (menulis) di sini lebih memiliki 

fungsional untuk proses uji coba terhadap ayat-

ayat yang telah dihafalkan. Jika penghafal 

mampu memproduksi hafalanya dalam bentuk 

lisan, maka ia bisa melanjutkan pada ayat-ayat 

berikutnya. Begitu sebaliknya. Kelebihan 

Metode ini adalah adanya fungsi ganda, yakni 
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berfungsi untuk menghafal sekaligus untuk 

pemantapan hafalan. 
25

 

e. Metode Jama’  

Adalah cara menghafal yang dilakukan 

secara kolektif, yakni ayat-ayat yang dihafalnya 

dibaca secara bersama-sama dipimpin oleh. 

seorang instruktur. Atau salah seorang di antara 

kawannya sendiri. Setelah ayat yang akan 

dihafalkanya telah mampu mereka baca dengan 

lancar dan benar, siswa selanjutnya menirukan 

bacaan instruktur dengan sedikit demi sedikit 

mencoba melepas mushaf (tanpa melihat 

mushaf) dan seterusnya sehingga ayat yang 

sedang dihafalnya itu sepenuhnya masuk 

kedalaman ingatanya.
26
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 Aksin Wijaya, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, 27. 
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Proses menghafal al-Qur’an dilakukan melalui 

proses bimbingan seorang guru tahfidz. Proses 

bimbingan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut.  

1) Bin-Nazhar  

Yaitu membaca dengan cermat ayat-ayat 

AI-Qur’an yang akan dihafal dengan melihat 

mushaf AI-Qur’an secara berulang-ulang. Proses 

bin-nazhar ini hendaknya dilakukan sebanyak 

mungkin atau empat puluh satu kali seperti yang 

biasa dilakukan oleh para ulama terdahulu. Hal 

ini dilakukan untuk memperoleh gambaran 

menyeluruh tentang lafazh maupun urutan ayat-

ayatnya. Agar lebih mudah dalam proses. 

menghafalnya, maka selama proses bin-nazhar 
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ini diharapkan calon hafiz juga mempelajari 

makna dari ayat-ayat tersebut.
27

 

2) Tahfidz  

Yaitu menghafalkan sedikit demi sedikit 

ayat-ayat al-Qur’an yang telah dibaca berulang-

ulang secara bin-nazhar tersebut. Misalnya 

menghafal satu baris, beberapa kalimat, atau 

sepotong ayat pendek sampai tidak ada 

kesalahan. Setelah satu baris atau beberapa 

kalimat tersebut sudah dapat dihafal dengan 

baik, lalu ditambah dengan merangkaikan baris 

atau kalimat berikutnya sehingga sempurna. 

Kemudian rangkaian ayat tersebut diulang 

kembali sampai benar-benar hafal. Setelah 

materi satu ayat dapat dihafal dengan lancar 

kemudian pindah kepada materi ayat berikutnya. 
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Untuk merangkaikan hafalan urutan kalimat dan 

ayat dengan benar, setiap selesai menghafal 

materi ayat berikutnya harus selalu diulang-

ulang mulai dari ayat pertama dirangkaikan 

dengan ayat kedua dan seterusnya. Setelah satu 

halaman selesai dihafal, diulang kembali dari 

awal sampai tidak ada kesalahan, baik lafazh 

maupun urutan ayat-ayatnya. Setelah halaman 

yang ditentukan dapat dihafal dengan baik dan 

lancar, lalu dilanjutkan dengan menghafal 

halaman berikutnya. Dalam hal merangkai 

hafalan perlu diperhatikan sambungan akhir 

halaman tersebut dengan awal halaman 

berikutnya, sehingga halaman itu akan terus 

sambung-menyambung. Karena itu, setiap 

selesai satu halaman perlu juga diulang dengan 
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dirangkaikan dengan halaman-halaman 

sebelumnya.
28

 

3) Talaqqi 

Yaitu menyetorkan atau 

memperdengarkan hafalan yang baru dihafal 

kepada seorang guru atau instruktur. Guru 

tersebut haruslah seorang hafizh Al-Qur’an, 

telah mantap agama dan ma’rifatnya, serta 

dikenal mampu menjaga dirinya. Proses talaqqi 

ini dilakukan untuk mengetahui hasil hafalan 

seorang calon hafiz dan mendapatkan bimbingan 

seperlunya.Seorang guru tahfidz juga hendaknya 

yang benar-benar mempunyai silsilah guru 

sampai kepada Nabi Muhammad saw.
29
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4) Takrir  

Yaitu mengulang hafalan atau men-sima’-

kan hafalan yang pernah dihafalkan/sudah 

pernah di-sima’-kan kepada guru tahfizh. Takrir 

dimaksudkan agar hafalan yang pernah dihafal 

tetap terjaga dengan baik.Selain dengan guru, 

takrir juga dilakukan sendiri-sendiri dengan 

maksud melancarkan hafalan yang telah dihafal, 

sehingga tidak mudah lupa. Misalnya pagi hari 

untuk menghafal materi hafalan baru, Dan sore 

harinya untuk men-takrir materi yang telah 

dihafalkan.
30

 

5) Tasmi’ 

Yaitu memperdengarkan hafalan kepada 

orang lain baik kepada perseorangan maupun 

kepada jamaah. Dengan tasmi’ ini seorang 
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penghafal Al-Qur’an akan diketahui kekurangan 

pada dirinya, karena bisa saja ia lengah dalam 

mengucapkan huruf atau harakat. Dengan tasmi’ 

seseorang akan lebih berkonsentrasi dalam 

hafalan.
31

 

Adapun metode-metode yang lainnya, secara 

umum terangkum dalam potensi indra manusia itu 

sendiri yaitu; mendengar, melihat, dan membaca. 

Hal ini secara jelas diuraikan oleh Muhammad 

Habibillah asy -Syiqithi, ada banyak cara yang bisa 

digunakan untuk menghafal al-Qur’an al-Karim. 

Cara yang paling penting ada tiga: cara pertama, 

dengan mengulang-ulang halaman, Cara kedua 

dengan menghafal ayat satu per satu, cara ketiga 

dengan menulis.
32
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3. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan bermakna sebuah proses yang 

membantu menumbuhkan, mendewasakan, 

mengarakan, mengembangkan berbagai macam 

potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat 

berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi 

dirinya juga lingkungan sekitarnya.
33

 

Sedangkan karakter itu berkaitan dengan 

kekuatan moral, berkonotasi ‘positif’, bukan 

netral. Jadi, orang berkarakter adalah orang yang 

mempunyai kualitas moral (tertentu) positif. 

Dengan demikian, pendidikan adalah membangun 

karakter, yang secara implisit mengandung arti 

membangun sifat atau pola perilaku yang didasari 

                                                           
33

 D. Yahya Khan, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri 
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atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif 

atau yang baik, bukan yang negatif atau yang 

buruk.
34

 

Pendidikan karakter menurut Ratna 

Megawangi adalah sebuah usaha untuk mendidik 

anak-anak agar dapat mengambil keputusan 

dengan bijak dan mempraktikkannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat 

memberikan konstribusi yang positif kepada 

lingkungannya. Nilai-nilai karakter yang perlu 

ditanamkan kepada anak-anak adalah nilai-nilai 

universal yang mana seluruh agama, tradisi, dan 

budaya pasti menjunjung tinggi nila-nilai tersebut. 

Nilai-nilai universal ini harus dapat menjadi 

perekat bagi seluruh anggota masyarakat 
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 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan 
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walaupun berbeda latar belakang budaya, suku, 

dan agama.
35

 

Menurut Lickona mendefinisikan 

pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-

sungguh untuk membantu seseorang memahami, 

peduli dan bertindak dengan landasan nilai-nilai 

etis. Secara sederhana, Lickona mendefinisikan 

pendidikan karakter sebagai upaya yang 

dirancang secara sengaja untuk memperbaiki 

karakter para siswa.
36

 

Menurut Scerenko bahwa pendidikan 

karakter dapat dimaknai sebagai upaya yang 

sungguh-sungguh dengan cara mana ciri 

kepribadian positif dikembangkan, didorong, dan 
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 Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter Solusi Yang Tepat 
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 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model 
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44 
 

 
 

diberdayakan melalui keteladanan, kajian 

(sejarah, dan biografi para bijak dan pemikir 

besar), serta praktik emulasi (usaha yang 

maksimal untuk mewujudkan hikmah dari apa-

apa yang diamati dan dipelajari).
37

 

Pendidikan karakter diartikan sebagai the 

deliberate us of all dimensions of school life to 

foster optimal character development. Hal ini 

berarti, guna mendukung perkembangan karakter 

peserta didik, seluruh komponen di sekolah harus 

dilibatkan, yakni meliputi isi kurikulum (the 

content of the curriculum), proses pembelajaran 

(the process of instruction), kualitas hubungan 

(the quality of relationships), penanganan mata 

pelajaran (the handing of disipline), pelaksanaan 
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aktivitas ko-kurikuler, dan etos seluruh 

lingkungan sekolah.
38

 

b. Tujuan Pendidikan Karakter  

Tujuan pertama pendidikan karakter adalah 

memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-

nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku 

anak, baik ketika proses sekolah maupun setelah 

proses sekolah (setelah lulus dari sekolah). 

Penguatan dan pengembangan memiliki makna 

bahwa pendidikan dalam seting sekolah bukanlah 

sekedar suatu dogmatisasi nilai kepada peserta 

didik, tetapi sebuah proses yang membawa 

peserta didik untuk memahami dan merefleksi 

bagaimana suatu nilai menjadi penting untuk 

diwujudkan dalam perilaku keseharian manusia, 

termasuk bagi anak. Penguatan juga mengarahkan 
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proses pendidikan pada proses pembiasaan yang 

disertai oleh logika dan refleksi tehadap proses 

dan dampak dari proses pembiasaan yang 

dilakukan oleh sekolah baik dalam seting kelas 

maupun sekolah. Penguatan pun memiliki makna 

adanya hubungan antara penguatan perilaku 

melalui pembiasaan di sekolah dengan 

pembiasaan di rumah.
39

 

Tujuan kedua pendidikan karakter adalah 

mengkoreksi perilaku peserta didik yang tidak 

bersesuaian dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan oleh sekolah. Tujuan ini memiliki 

makna bahwa pendidikan karakter memiliki 

sasaran untuk meluruskan berbagai perilaku anak 

yang negatif menjadi positif. Proses pelurusan 

yang dimaknai sebagai pengkoreksian perilaku 
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dipahami sebagai proses yang pedagogis, bukan 

suatu pemaksaan atau pengkondisian yang tidak 

mendidik. Proses pedagogis dalam pengkoreksian 

perilaku negatif diarahkan pada pola pikir anak, 

kemudian dibarengi dengan keteladanan 

lingkungan sekolah dan rumah, dan proses 

pembiasaan berdasarkan tingkat dan jenjang 

sekolahnya.
40

 

Tujuan ketiga dalam pendidikan karakter 

seting sekolah adalah membangun koneksi yang 

harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter 

secara bersama tujuan ini memiliki makna bahwa 

proses pendidikan karakter di sekolah harus 

dihubungkan dengan proses pendidikan di 

keluarga. Jika saja pendidikan karakter di sekolah 

                                                           
40

 Ibid., 10. 



48 
 

 
 

hanya bertumpu pada interaksi antara peserta 

didik dengan guru di kelas dan sekolah, maka 

pencapaian berbagai karakter yang diharapkan 

akan sangat sulit diwujudkan. Karena penguatan 

perilaku merupaka suatu cuplikan dari rentangan 

waktu yang dimiliki oleh anak.
41

 

c. Nilai-Nilai Karakter 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam 

pendidikan karakter di Indonesia diidentifikasi 

berasal dari empat sumber. Pertama, agama. 

masyarakat Indonesia merupakan masyarakat 

beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, 

masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada 

ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, 

kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-

nilai yang berasal dari agama. Karenanya, nilai-
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nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada 

nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
42

  

Kedua, pancasila. Negara Kesatuan 

Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-

prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan 

yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada 

Pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan lebih 

lanjut ke dalam pasal-pasal yang terdapat dalam 

UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung 

dalam pancasila menjadi nilai-nilai yang 

mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, 

kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan 

budaya dan karakter bangsa bertujuan 

mempersiapkan peserta didik menjadi warga 

negara yang lebih baik yaitu warga negara yang 

memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan 
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nilai-nilai pancasilaa dalam kehidupannya sebagai 

warga negara.
43

 

Ketiga, budaya. Sebagai suatu kebenaran 

bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat tidak didasari nilai-nilai budaya 

yang diakui masyarakat tersebut. Nilai budaya ini 

dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap 

suatu konsep dan arti dalam komunikasi 

antaranggota masyarakat tersebut. Posisi budaya 

yang demikian penting dalam kehidupan 

masyarakat mengharuskan budaya menjadi 

sumber nilai dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa.
44

 

Keempat, tujuan pendidikan nasional. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 
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(UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional yang harus digunakan dalam 

mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. 

Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehati, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggungjawab”.
45
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Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, 

teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan 

karakter, yaitu: 

a. Nilai Religius   Sikap dan 

perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

b. Nilai Jujur   Perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

c. Nilai Toleransi    Sikap dan 

tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan 

orang lain yang berbeda dari dirinya. 
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d. Disiplin   Tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

e. Kerja keras    Perilaku yang 

menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan 

tugas, serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

f. Kreatif     Berpikir dan 

melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang telah 

dimiliki. 

g. Mandiri       Sikap dan 

perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 
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h. Demokratis      Cara berpikir, 

bersikap, dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

i. Rasa ingin tahu       Sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar. 

j. Semangat kebangsaan    Cara berpikir, 

bersikap, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara 

di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
46

 

k. Cinta tanah air     Cara berpikir, 

bersikap, dan bernuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 
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tinggi tehadap bahasa, lingkungan fisik, 

sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

l. Menghargai prestasi   Sikap dan 

tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

m. Bersahabat/komunikatif   Tindakan yang 

memperlihatkan rasa senang berbiacara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

n. Cinta damai     Sikap, 

perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya. 

o. Gemar membaca    Kebiasaan 

menyediakan waktu untuk membaca berbagai 
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bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

p. Peduli lingkungan     Sikap dan 

tindakan yang selalu berupaaya mencegaah 

kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi 

q. Peduli sosial      Sikap dan 

tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

r. Tanggung jawab    Sikap dan 

perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, yang seharusnya 

dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, 
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lingkungan (alam, sosial, dan budaya), 

negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
47

 

4. Sikap Disiplin 

a. Pengertian Disiplin 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

disiplin bisa diartikan sebagai ketaatan 

(kepatuhan) kepada peraturan.
48

 Ditinjau dari asal 

kata, kata disiplin berasal dari bahasa Latin 

discere yang memiliki arti belajar. Dari kata ini 

kemudian muncul kata disciplina yang berati 

pengajaran atau pelatihan. Seiring perkembangan 

makna. Kata disiplin sekarang ini dimaknai secara 

beragam. Ada yang mengartikan disiplin sebagai 

kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada 

pengawasan dan pengendalian. Ada juga yang 

mengartikan disiplin sebagai latihan yang 
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bertujuan mengembangkan diri agar dapat 

berperilaku tertib.
49

 

Disiplin adalah kepatuhan untuk 

menghormati dan melaksanakan suatu sistem 

yang mengharuskan orang utnuk tunduk kepada 

keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. 

Dengan kata lain, disiplin adalah sikap menaati 

peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan 

tanpa pamrih. Di samping mengandung arti taat 

dan patuh pada peraturan, disiplin juga 

mengandung arti kepatuhan kepada perintah 

pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat 

terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas 

tugas yang diamanahkan, serta kesungguhan 

terhadap bidang keahlian yang ditekuni. Islam 

mengajarkan agar benar-benar memerhatikan dan 
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mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas 

kehidupan masyarakat yang lebih baik.
50

 

Disiplin merujuk pada intruksi sistematis 

yang diberikan kepada murid (disciple). Untuk 

mendisiplinkan berarti menginstruksikan orang 

untuk mengikuti tatanan tertentu melalui aturan-

aturan tertentu. Biasanya kata “disiplin” 

berkonotasi negatif. Ini karena melangsungkan 

tatanan dilakukan melalui hukuman.
51

  

Kedisiplinan yang diterapkan di sekolah, 

terutama oleh guru akan optimal apabila diikuti 

dengan bentuk pembiasaan peserta didik untuk 

melakukan hal-hal yang positif. Sudah menjadi 

kesadaran bersama bahwa peningkatan mutu 
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pendidikan melalui disiplin merupakan salah satu 

tuntutan kebutuhan bangsa. Berbagai upaya sudah 

dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi 

tuntutan kebutuhan tersebut, diantaranya adalah 

dengan dicanangkannya Gerakan Disiplin 

Nasional (GDN). Mengenalkan ide-ide dan 

pendekatan serta cara-cara baru dengan 

restrukturisasi dan rekayasa ulang, merupakan 

perwujudan dari upaya tersebut, kesemuanya itu 

disatukan dalam bentuk manajemen strategik 

dalam pembinaan disiplin siswa di sekolah.
52

 

Indikator disiplin menurut Masluqman 

(2015) adalah sebagai berikut:  

1) Datang ke sekolah dan pulang dari sekolah 

tepat waktu 

2) Patuh pada tata tertib atau aturan sekolah 
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3) Mengerjakan tugas yang diberikan 

4) Mengumpulkan tugas tepat waktu 

5) Mengikuti kaidah berbahasa yang baik dan 

benar 

6) Memakai seragam sesuai ketentuan yang 

berlaku 

7) Membawa perlengkapan belajar sesuai 

dengan mata pelajaran.
53

 

b. Macam-macam Disiplin 

1) Disiplin otoritarian 

Disiplin otoritarian bersifat memaksa 

kehendak orang lain tanpa mempertimbangkan 

dampaknya. Dalam disiplin ini, peraturan 

dibuat sangat ketat dan rinci. Orang yang 

berada dalam lingkungan disiplin itu diminta 
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untuk mematuhi dan menaati peraturan yang 

berlaku. Apabila ada yang melanggar disiplin 

tersebut, maka akan mendapatkan sanksi atau 

hukuman berat. Sebaliknya, apabila berhasil 

mematuhi peraturan kurang mendapatkan 

penghargaan karena disiplin otoritarian sudah 

dianggap sebagai kewajiban.
54

 

2) Disiplin permisif 

Disiplin permisif bersifat membebaskan 

seseorang untuk mengambil keputusan sendiri 

dan bertindak sesuai dengan keinginan hatinya. 

Dalam disiplin ini, tidak ada sanksi bagi 

pelanggarannya sehingga menimbulkan 

dampak kebingungan dan kebimbangan. 

Penyebabnya yaitu mereka tidak tahu mana 

yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. 
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3) Disiplin demokratis 

Pendekatan disiplin demokratis 

dilakukan dengan memberi penjelasan, diskusi 

dan penalaran untuk membantu anak 

memahami mengapa diharapkan mematuhi dan 

menaati peraturan yang ada. Teknik ini 

menekankan pada aspek edukatif bukan 

hukuman. Sanksi disiplin diberikan kepada 

seseorang yang melanggar sebagai upaya 

menyadarkan, mengoreksi dan mendidik. 

Disiplin demokratis berusaha mengembangkan 

disiplin yang muncul karena kesadaran diri 

sehingga siswa memiliki disiplin diri yang kuat 

dan mantap. Dalam disiplin ini, siswa memiliki 

tanggung jawab dan kemandirian yang tinggi.
55
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c. Unsur-unsur Disiplin 

Bila disiplin diharapkan mampu mendidik 

anak untuk berperilaku sesuai dengan standar 

yang ditetapkan kelompok sosial mereka, ia harus 

mempunyai empat unsur pokok, yaitu: peraturan 

sebagai pedoman perilaku, konsisten dala 

peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan 

untuk mengajarkan dan memaksanya, hukuman 

untuk pelanggaran perauran, dan penghargaan 

untuk perilaku yang baik yang sejalan dengan 

peraturan yang berlaku.
56

 

1) Peraturan  

Peraturan adalah pola yang ditetapkan 

untuk tingkah laku. Pola tersebut mungkin 

ditetapkan oleh orang tua, guru atau teman 

bermain. Tujuannya ialah membekali anak 
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dengan pedoman perilaku yang disetujui 

dalam situasi tertentu.
57

 

2) Hukuman 

Hukuman berasal dari kata kerja Latin, 

punire dan berarti menjatuhkan hukuman 

pada seseorang karena suatu kesalahan, 

perlawanan atau pelanggaran sebagai 

ganjaran atau pembalasan.
58

 

Hukuman mempunyai tiga peran 

penting dalam perkembangan moral anak. 

Fungsi pertama ialah menghalangi. Hukuman 

menghalangi pengulangan tindakan yang 

tidak diinginkan oleh masyarakat.
59

 

Fungsi kedua dari hukuman adalah 

mendidik. Sebelum anak mengerti peraturan, 
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mereka dapat belajar bahwa tindakan tertentu 

benar dan yang lain salah dan tidak menerima 

hukuman bila mereka melakukan tindakan 

yang diperbolehkan. Memberi motivasi untuk 

menghindari perilaku yang tidak diterima 

masyarakat adalah fungsi hukuman yang 

ketiga. Pengetahuan akibat-akibat tindakan 

yang salah perlu sebagai motivasi untuk 

menghindari kesalahan tersebut.
60

 

d. Pentingnya Disiplin 

Budi pekerti yang baik akan dimiliki siswa 

dengan jalan latihan berdisiplin. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Tuu juga menjelaskan bahwa 

disiplin itu penting karena alasan berikut ini: 

1) Dengan disiplin yang muncul karena 

kesadaran diri, siswa berhasil dalam 
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belajarnya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali 

melanggar ketentuan sekolah pada umumnya 

terhambat optimalisasi potensi dan 

prestasinya. 

2) Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah 

dan juga kelas menjadi kurang kondusif bagi 

kegiatan pembelajaran. Secara positif, 

disiplin memberi dukungan lingkungan yang 

tenang dan tertib bagi proses pembelajaran. 

3) Orang tua senantiasa berharap di sekolah 

anak-anak dibiasakan dengan norma-norma, 

nilai kehidupan dan disiplin. Dengan 

demikian, anak-anak dapat menjadi individu 

yang tertib, teratur dan disiplin. 

4) Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk 

sukses dalam belajar dan kelak ketika 

bekerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, 
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kepatuhan dan ketaatan merupakan prasyarat 

kesuksesan seseorang.
61

 

5. Tanggung Jawab 

a. Pengertian tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia 

lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara 

dan Tuhan YME.
62

 

Tanggung jawab manusia dalam ajaran 

agama Islam adalah amanah Allah swt yang harus 

diemban atau dilaksanakan oleh manusia dalam 

menjalani kehidupan di dunia. Amanah adalah 

dasar dari tanggung jawab, kepercayaan dan 
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kehirmatan serta prinsip-prinsip yang melekat 

pada ruhaniah seseorang. Seseorang dapat 

dikatakan amanah apabila ia telah mampu 

mempertanggung jawabkan apa yang telah 

dibebankan terhadap dirinya dengan baik.
63

 

Setiap manusia harus bertanggung jawab 

terhadap apa yang menjadi bebannya sebagai 

akibat dari perbuatannya. Karakter tanggung 

jawab ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Macam-Macam Tanggung Jawab  

Adapun macam-macam tanggung jawab antara 

lain: 

1) Tanggung jawab kepada diri sendiri (personal) 

Tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas secara sungguh-sungguh, berani 
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menanggung konsekuensi dari sikap, perkataan 

dan tingkah lakunya. Disini akan timbul 

indikasi-indikasi yang diharuskan dalam diri 

seseorang yang bertanggung jawab. Ciri-ciri 

tersebut di antaranya adalah memilih jalan 

lurus, selalu memajukan diri sendiri, menjaga 

kehormatan diri, selalu waspada, memiliki 

komitmen pada tugas, melakukan tugas dengan 

standar yang terbaik, mengakui semua 

perbuatannya, menepati janji dan berani 

menggung risiko atas tindakan dan 

ucapannya.
64

 

Orang yang bertanggung jawab kepada 

diriya adalah orang yang bisa melakukan 

kontrol internal sekaligus eksternal. Kontrol 

internal adalah satu keyakinan bahwa ia boleh 
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mengontrol dirinya, dan yakin bahwa 

kesuksesan yang dicapainya adalah hasil dari 

usahanya sendiri. sedangkan faktor eksternal 

adalah kemampuan diri mengontrol segala 

kekuatan yang datang dari luar.
65

 

2) Tanggung jawab kepada Tuhan 

Adalah tanggung jawab tertinggi dari 

eksistensi manusia yang beragama. Sebab 

tujuan utama dari beragama adalah untuk 

mengabdi kepada Tuhan. Manusia yang 

memiliki nilai tanggung jawab yang kuat 

kepada Tuhannya akan memberikan efek 

positif kepada bentuk tanggung jawab lainnya. 

Tanggung jawab manusia timbul karena 

manusia sadar akan keyakinan nilai-nilainya. 

Dalam hal ini terutama keyakinannya terhadap 
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nilai yang bersumber dari ajaran agama. 

manusia bertanggung jawab terhadap 

kewajibannya menurut keyakinan agamanya.
66

 

Adapun bentuk tanggung jawab 

manusia kepada Tuhannya antara lain: 

a) Mengabdikan diri kepada Allah swt 

sebagai esensi dari seorang hamba dengan 

beribadah, beramal shaleh 

b) Berpegang teguh kepada agama Allah swt 

c) Memegang amanah untuk menjadi 

khalidah fil ardh 

d) Menjaga kesucian agama, dengan 

berdakwah baik personal maupun 

individual. 

e) Menjaga diri dari jilatan api neraka 
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f) Mendidik anak dengan pendidikan 

Agama.
67

 

3) Tanggung Jawab Sosial (Masyarakat) 

Tanggung jawab yang mengajarkan 

anak dapat bertanggung jawab kepada 

masyarakat di sekelilingnya. Tanggung jawab 

ini dapat bersifat positif maupun negatif. 

Dikatakan bersifat positif berarti terdapat 

tanggung jawab untuk bertindak baik, 

sedangkan yang bersifat negatif berarti tidak 

adanya tuduhan yang memberatkan. Tanggung 

jawab sosial itu bukan hanya masalah memberi 

atau tidak membuat kerugian kepada 

masyarakat seperti yang disebutkan di atas, 

tetapi bisa juga tanggung jawab sosial itu 

merupakan sifat-sifat kita yang perlu 
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dikendalikan dalam hubungannya dengan 

orang lain. Nilai-nilai yang harus ada pada kita 

apabila berinteraksi dalam masyarakat yaitu: 

senantiasa berbiacara benar, menghindarkan 

perasaan iri dengki, tidak bakhil, bersikap 

pemaaf, adil, amanah, dan tidak sombong.
68

 

Adapun bentuk tanggung jawab sosial 

adalah: 

a) Meningkatkan kemakmuran masyarakat 

dengan Iman dan Takwa kepada Allah 

Ta’ala 

b) Menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah 

dan silaturahim 

c) Saling tolong menolong daalam kebaikan. 

Masyarakat Qur’ani jauh dari sifat-sifat 

menyakiti akan tetapi saling tolong 
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menolong dalam kebaikan, inilah sifat 

yang harus ditanamkan dalam hati anak 

semenjak dini. 

d) Saling nasehat menasehati 

Sebagai contoh : toni adalah seorang yang 

sangat malas. Saat ada kegiatan kerja bakti 

di kampungnya dia tidak mau ikut 

berpartisipasi. Lalu dia ditegur oleh kepala 

desa. Setelah diberikan teguran, akhirnya 

Toni mau ikut kerha bakti karena kerja 

bakti adalah salah sau bentuk tanggug 

jawab terhadap sosial (masyarakat).
69

 

c. Ciri-ciri Karakter Tanggung Jawab 

Orang yang melaksanakan kewajiban 

dengan kesadaran tinggi dan tidak hanya 

menuntut hak saja dapat dikatakan sebagai warga 
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yang baik. Orang yang memiliki rasa tanggung 

jawab besar terhadap kejiwaannya akan sanggup 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sikap 

orang yang bertanggung jawab adalah sebagai 

berikut: 

1) Mau menanggung akibat perbuatannya 

Orang yang bertanggung jawab tidak 

akan lari dari perbuatan yang dilakukannya. 

Ia akan menghadapi sanksi atau hukumannya. 

Sebaliknya, orang yang tidak bertanggung 

jawab akan lari dari resiko yang ada, ia akan 

melemparkannya kepada orng lain, atau 

melakukan fitnahan pada orang lain. 

Perbuatan mengorbankan orang lain termasuk 

tindak kekerasan. Tindakan ini harus 

dihindari. Apapun resiko kita harus 

menanggungnya. 
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2) Tidak akan menyalahkan orang lain 

Pelaku perbuatan merupakan orang 

pertama yang akan menanggung akibat 

perbuatannya yang salah. Apabila kita salah, 

jangan lempar batu sembunyi tangan. Hal itu 

tidak baik. Kita yang berbuat, maka kita yang 

harus mempertanggung jawabkannya. 

3) Menyadari kelemahan 

Perbuatan yang salah harus kita sadari 

sebagai bentuk kelemahan atau kekurangan 

diri kita. Mengakui kesalahan atau kelemahan 

merupakan perbuatan yang baik untuk 

melakukan kebaikan di kemudian hari. 

4) Berusaha memperbaiki diri 

Upaya untuk menciptakan keadaan 

menjadi lebih baik dari sebelumnya 

merupakan perbuatan yang baik. Orang yang 
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bertanggung jawab akan selalu berusaha 

memperbaiki diri dari segala kekurangan dan 

kelemahan serta kesalahan.
70
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada 

proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada 

analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena 

yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.
141

 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami 

sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

dipentingkan dari pada hasil. Dalam hal ini jenis 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus tentang 

implementasi program tahfidz dalam memperkuat 

karakter siswa di MTs Negeri 3 Ponorogo.  
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 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka 
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Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi.
158

 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data 

tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta yang 

ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh 

karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif 

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian 

dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi 

dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data 

untuk membangun hipotesis.
 159
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Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan 

adalah studi kasus yang dilakukan secara terinci dan 

mendalam terhadap suatu organisasi atau lembaga 

tertentu untuk menemukan makna, menyelidiki proses, 

dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang 

mendalam dari kegiatan yang dilakukannya.
160

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu 

sendiri. oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga 

harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap 

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke 

lapangan. Peniliti kualitatif sebagai human instrument, 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisi data, 
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menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.
161

 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu partisipan dan non 

partisipan. Pertama partisipan, dalam penelitian ini 

peniliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

data penelitian. Kedua non partisipan, dalam penelitian 

ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen.
162

  

Dalam penelitian ini peniliti bertindak sebagai 

non partisipan. Yaitu peneliti mengamati semua yang 

ada didalam lingkungan sekolah baik dalam proses 

pembelajarannya maupun data-data lain yang dapat 

membantu menunjang keabsahan hasil penelitian. 
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Kehadiran peneliti secara langsung dapat dijadikan 

tolak ukur keberhasilan penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di MTs Negeri 3 

Ponorogo terletak di jalan Letjend. Suparapto Sukowati 

No. 90 kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa 

Timur. Penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan 

yang ada yaitu memperkuat karakter siswa melalui 

program tahfidz. 

D. Sumber Data 

Data yang diperoleh adalah kata-kata deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati dan data yang diperoleh 

adalah dari hasil wawancara, dokumentasi, dan 

observasi tentang implementasi program tahfidzul 

qur’an dalam memperkuat karakter siswa. 
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Sedangkan sumber data adalah subjek tempat 

asal data dapat diperoleh, dapat berupa bahan pustaka, 

atau orang. Adapun untuk unit analisis adalah satuan 

tertentu yang diperhitungkan dan ditentukan oleh 

peneliti dari subjek penelitian. Adapun objek penelitian 

adalah masalah pokok yang dijadikan fokus penelitian 

atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.
163

  

1. Sumber data primer diantaranya : (1) Kepala 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Ponorogo (2) 

Pembina Tahfidz MTs Negeri 3 Ponorogo (3) Guru 

Pengajar Tahfidz (4) Sebagian SiswaTahfidz (5) 

Wali Kelas Siswa Tahfidz. 

2. Data sekunder yang meliputi observasi tentang 

kegiatan pembelajaran dan dokumentasi tentang 

sejarah singkat berdirinya MTs Negeri 3 Ponorogo, 

visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, keadaan 
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guru, keadaan siswa, infrastruktur, dan letak 

geografis MTs Negeri 3 Ponorogo. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah endapatkan data. Dalam 

penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data 

primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 

observasi berperan serta (participan observaci) 

wawancara mendalam dan dokumentasi.
164

 

Dalam proses pengumpulan data, instrumen yang 

digunakan oleh peneliti diantaranya obseravsi, 

wawancara dan dokumentasi. 
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1. Observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan 

data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Observai dapat dilakukan secara partisipatif atau 

nonpartisipatif. Dalam observasi parsipatif 

(participan observation) pengamat ikut serta dalam 

kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut 

sebagai peserta rapat atau peserta penelitian. Dalam 

observasi nonpartisipatif (nonparticipatory 

observation) pengamat tidak ikut serta dalam 

kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, 

tidak ikut dalam kegiatan.
165

  

Pada penelitian ini bentuk observasi yang 

dilakukan peneliti antara lain: pengamatan terhadap 
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implementasi program Tahfidz yang dilakukan oleh 

para siswa MTs Negeri 3 Ponorogo, letak sarana 

dan prasarana MTs Negeri 3 Ponorogo. Selanjutnya 

dicatat dalam bentuk transkrip observasi. 

2. Wawancara  

Wawancara (interview) merupakan salah 

satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak 

digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan 

deskriptif kuantitatif. wawancara dilaksanakan 

secara lisan dalam erteuan tatap muka secara 

individual. adakalanya juga wawancara dilakukan 

secara kelompok, kalau memang tujuannya untuk 

menghimpun data dari kelompok seperti 

wawancara dengan suatu keluarga, pengurus 

yayasan, pembina pramuka, dll. wawancara yang 
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diajukan untuk memperoleh data dari individu 

dilaksanakan secara individual.
166

 

Pihak yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 

Ponorogo tentang sejarah berdirinya program 

tahfidz di MTs Negeri 3 Ponorogo. 

b) Pembina tahfidz MTs Negeri 3 Ponorogo 

tentang implementasi program tahfidz dan 

perkembangannya dalam memperkuat karakter 

kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. 

c) Guru tahfidz MTs Negeri 3 ponorogo tentang 

metode yang digunakan dalam program tahfidz 

dan upaya guru dalam memperkuat karakter 

kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. 
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d) Tiga siswa tentang manfaat diadakannya 

program tahfidz dan pengaruh apa yang 

diberikan program tahfidz dalam memperkuat 

karakter kedisiplinan dan tanggung jawab 

siswa tersebut. 

e) Wali kelas siswa yang mengikuti program 

tahfidz tentang adakah perubahan sikap 

kedisiplinan dan tanggung jawab siswa setelah 

mengikuti program tersebut. 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah teknik dokumentasi yaitu pengumpulan 

data dari sumber yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, dan 
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sebagainya yang diperoleh dari sumber primer dan 

sumber sekunder.
167

 

Teknik dokumentasi digunakan dalam 

penelitian ini, karena mengingat (1) sumber ini 

selalu tersedia, cukup mudah dan murah terutama 

ditinjau dari konsumsi waktu; (2) rekaman dan 

dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, 

baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi 

yang terjadi dimasa lalu, maupun dapat dianalisis 

kembali tanpa mengalami perubahan; (3) rekaman 

dan dokumen merupakan sumber informasi yang 

kaya, secara konstektual relevan dan mendasar 

dalam konteknya ; (4) sumber ini sering merupakan 

pernyataan yang legal yang dapat memenuhi 

akuntalibitas. Hasil pengumpulan data melalui cara 
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dokumentasi ini, dicatat dalam format transkip 

dokumentasi.
168

 

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti 

untuk memperoleh data mengenai sejarah singkat 

berdirinya Madrasah Tsanawiyah negeri 3 

Ponorogo, visi, misi dan tujuan, stuktur organisasi, 

jumlah guru, jumlah siswa, infrastruktur, serta 

keadaan sarana dan prasaranya. 

F. Teknis Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelaiari, dan membuat kesimpulan 
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sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupu 

orang lain.
169

 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh.
170

 Aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification.
171

 Teknik analisa kualitatif adalah 

tekhnik analisa yang digunakan  untuk menganalisa 

data kualitatif, dalam hal ini ada 3 tahap yang menjadi 

rangkaian analisa proses, yaitu: 
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1. Mereduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, mengfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang lebih jelas, 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
172

 Data yang direduksi adalah data-data 

profil MTs Negeri 3 Ponorogo, data tentang 

pelaksanaan program tahfidz, serta 

implementasinya dalam memperkuat karakter 

siswa.  

2. Penyajian Data  

Penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
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kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini 

Miles dan Huberman menyatakan yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
173

 

Data yang didisplay adalah tentang setruktur 

organisasi, sarana prasarana, hasil wawancara 

tentang implementasi program tahfidz di MTs 

Negeri 3 Ponorogo. 

3. Menarik Kesimpulan  

Dalam tahapan pcnarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 
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tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap 

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

yang diharapkan adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas. Penelitian ini menyimpulkan 

tentang implementasi program tahfidz dalam 

memperkuat karakter siswa di MTs Negeri 3 

Ponorogo. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Data Uji kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan 

dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamanan, triangulasi, pengecekan sejawat, 

kecukupan referensial, kajian kasus negative dan 

pengecekan anggota.
174

 Dalam penelitian ini, uji 

kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif dilakukan dengan:  

1. Perpanjangan Keikutsertaan  

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal 

ini keikutsertaan tersebut tidak hanya  dilakukan 

dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan  keikutsertaan peneliti pada latar 
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penelitian. Maka perpanjangan keikutsertaan 

peneliti dalam penelitian ini akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data 

dikumpulkan. Maksud dan tujuan memperpanjang 

keikutsertaan dalam penelitian ini adalah: (1) dapat 

menguji ketidak benaran informasi yang 

diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari 

diri sendiri, maupun dari responden dan selain itu 

dapat membangun kepercayaan subyek, (2) dengan 

terjun ke lokasi dalam waktu yang cukup panjang, 

peneliti dapat mendeteksi dan memperhitungkan 

distorsi yang mungkin mengotori data, pertama-

tama dan yang terpenting adalah distorsi pribadi.  

2. Pengamatan yang tekun  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 
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dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. 

peneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian 

secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan 

dan kekurangannya. Sebagai bekal peneliti untuk 

meningkatkan ketekunan adalah dengan cara 

membaca berbagai referensi buku maupun hasil 

penelitian buku atau dokumentasi-dokumentasi 

yang terkai dengan penemuan yang diteliti.  

3. Triangulasi  

Teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: 

sumber, metode, penyidik, dan teori. 
175
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Triangulasi teknik dilakukan dengan cara 

menanyakan hal yang sama dengan teknik yang 

berbeda, yaitu dengan wawancara dan dengan 

observasi, dan dokumentasi. Triangulasi sumber 

dengan cara menanyakan hal yang sama melalui 

sumber yang berbeda. Dalam hal ini, sumber 

datanya adalah kepala sekolah, pembina tahfidz, 

guru pengajar tahfidz dan sebagian siswa. Dengan 

triangulasi ini, maka dapat diketahui apakah 

narasumber memberikan data yang ,sama atau 

tidak. Kalau narasumber memberikan data yang 

berbeda, maka berarti datanya belum kredibel. 

  

4. Pengecekan Sejawat melalui Diskusi  

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan 
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rekan-rekan sejawat, seperti teman-teman 

mahasiswa. Melalui diskusi ini banyak pertanyaan 

dan saran. Pertanyaan yang berkenaan dengan data 

yang belum bisa terjawab, maka peneliti Kembali 

ke lapangan untuk mencari jawabannya. Dengan 

demikian data semakin lengkap. 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah:  

1. Tahapan Pra Lapangan  

Tahapan ini dilakukan sebelum terjun ke 

lapangan serta mempersiapkan perlengkapan 

penelitian dalam rangka penggalian data.  

2. Tahapan Penggalian Data  

Tahapan ini merupakan eksplorasi secara 

terfokus sesuai dengan pokok permasalahan yang 

dipilih sebagai fokus penelitian. Tahapan ini 

merupakan pekerjaan lapangan di mana peneliti 
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ikut serta melihat aktifltas dan melakukan 

inlerview, pengamatan dan pengumpulan data serta 

peristiwa-peristiwa yang diamati. Membuat 

diagram-diagram kemudian menganalisa data 

lapangan secara intensif dilakukan setelah 

pelaksanaan penelitian selesai. 

3. Tahapan Analisa Data  

Tahapan ini dilakukan beriringan dengan 

tahapan pekerjaan lapangan. Analisis telah dimulai 

sejak memmuskan dan menjelaskan masalah, 

sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus 

sampai penulisan hasil penelitian.  

4. Tahapan Penulisan Laporan  

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir 

setelah ketiga tahapan di atas dilaksanakan. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MTs Negeri 3 

Ponorogo 

MTsN Ngunut Ponorogo terletak di sebuah 

desa yang terletak disebelah utara Kota Ponorogo, 

tepatnya di jalan raya jurusan Magetan, yaitu RT.01 / 

RW.01 Desa 3 Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. Adapun secara titik koordinat MTsN 3 

berada pada Lattitude : 7.82944 dan Longitude : 

11146891.  

Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut 

Ponorogo berdiri pada tanggal 25 Oktober 1993 

berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 244 tahun 1993. Adapun sejarah 

berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut 

adalah sebagai berikut : 
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Sebelum tahun 1973 merupakan Sekolah 

Rakyat ( SR ) Pada tahun 1973 menjadi PGA 

Pembangunan yang didirikan oleh Pemerintah Desa 

Ngunut. Kemudian  berubah menjadi  Madrasah 

Tsanawiyah Pembangunan yang didirikan oleh 3 

orang yaitu : Sumardi, Achmad Abid dan Irchamni 

pada tanggal 1 Desember  1978 dengan nomor 

piagam Madrasah : L.m/3/30/B/1978 dan resmi 

dicatat oleh notaris Kustini Sosrokusumo, S.H.  

dengan nomor : 3 tanggal 23 April 1984. Pada 

tanggal 26 Pebruari 1986 menjadi kelas jauh (fillial 

) dari MTsNegeri Ponorogo dengan nomor SK. : 

21/E/1986 sampai tahun 1992. Baru pada tanggal 25 

Oktober 1993  menjadi MTs Negeri secara penuh 

melalui Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia nomor : 244 tahun 1993. Selanjutnya sejak 

tahun 2017 MTsN Ngunut Ponorogo berubah nama 

menjadi MTs Negeri 3 Ponorogo.
180 
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Kemajuan demi kemajuan tersebut tidak 

luput dari peran Kepala Madrasah dan seluruh Guru 

dan karyawan yang berjuang sejak berdirinya sampai 

saat ini. Adapun nama – nama Kepala Madrasah 

yang pernah memimpin Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Ngunut Ponorogo adalah sebagai berikut
91

: 

4.1 Tabel Data Kepala Madrasah 

No. N a m a Periode  

01. H.SUMARDI, S.Ag 1993 – 1999 

02. H.CHOZIN ANWAR , 

S.H. 

1999 – 2002 

03. Drs.H.IMAM 

ASJ’ARI, S.H. M.Pd 

2002 – 2007 

04. Drs.H.MUDIER 

SUNANI 

2007 – 2013 

 

05. 

Drs.SUTARTO 

KARIM 

2013 – 2014 

 

06. 

Drs.MOCH.HARIS, 

M.Pd.I 

2014 – 2015 

 AGUS 2015 - ........ 
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07. DARMANTO,S.Pd 

 

2. Profil MTs Negeri 3 Ponorogo 

a. Nama Madrasah : MTs Negeri 3  Ponorogo 

b. Nomor Statistik Madrasah (NSM) : 

121135020001 

c. Nomor Pokok Sekolah Nasional  : 20584853 

d. Akreditasi Madrasah : A 

e. Status Adiwiyata : Madrasah Adiwiyata Tingkat 

Kabupaten 

f. Alamat  : Jl.Letjend S.Sukowati No.90  

Ponorogo 

g. Nomor telepon / Fax : (0352) 483779 

h. Email : mtsnngunut1993@gmail.com 

i. Nomor NPWP Madrasah  : 00.192.631.0-

647.000 

j. Desa  : Ngunut 

k. Kecamatan   : Babadan 

l. Kabupaten   : Ponorogo 

m. Kode Pos  : 63491 

n. Tahun berdiri : 1993 
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o. Waktu Belajar : Pagi
92

 

3. Letak Geografis MTs Negeri 3 Ponorogo 

MTs Negeri 3 Ponorogo terletak di sebuah 

desa yang terletak disebelah utara Kota Ponorogo, 

tepatnya di jalan raya jurusan Magetan, yaitu RT.01 / 

RW.01 Desa 3 Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. Adapun secara titik koordinat MTsN 3 

berada pada Lattitude : 7.82944 dan Longitude : 

11146891.
93

 

4. Visi dan Misi MTs Negeri 3 Ponorogo 

Adapun Visi dan Misi MTs Negeri 3 

Ponorogo adalah: 

a. Visi 

Terbentuknya Insan Yang Beriman, 

Bertaqwa, Berakhlak Mulia, Berilmu 
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 Lihat transkip dokumentasi nomor : 02/D/2-4/2019 dalam 
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lampiran penelitian ini. 



107 

 

 
 

Berwawasan Luas Dan Berbudaya lingkungan 

sehat dengan berpijak pada budaya bangsa. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kedisiplinan siswa dilingkungan 

madrasah 

2) Meingkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajarr 

3) Membina dan menggiatkan aktifitas 

keagamaan. 

4) Meningkatkan peran aktif siswa dalam 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi 

5) Melengkapi dan mengoptimalkan sarana dan 

prasarana madrasah untuk memantau prestasi 

siswa. 
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c. Tujuan 

Berdasar visi dan misi tersebut di atas, 

maka tujuan pendidikan yang ingin dicapai 

adalah  : 

1) Meningkatkan kualitas / profesionalisme guru 

sesuai dengan tuntutan program 

pembelajaran. 

2) Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan 

sesuai dengan program. 

3) Meningkatkan prestasi belajar siswa 

4) Meningkatnya bahan bacaan di perpustakaan 

5) Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler  

6) Mengikutsertakan kegiatan di luar sekolah 

Dalam rangka membimbing siswa untuk 

selalu disiplin dan menghormati Bapak/Ibu guru 

serta karyawan, maka setiap pagi dan siang 

dibiasakan dengan selalu berjabat tangan dan 
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sholat berjamaah di Masjid Al-Muqorobbin 

MTsN 3 Ponorogo. Selain itu juga diadakan 

kegiatan rutin setiap hari Jum’at dengan program 

Jum’at Taqwa , Jum’at Bersih , serta Jum’at 

Sehat.
94

 

5. Keadaan Guru di MTs Negeri 3 Ponorogo 

Pendidik adalah salah satu faktor yang 

mendukung proses pembelajaran. Tanpa adanya 

pendidik dalam proses belajar mengajar tidak 

mungkin berhasil tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Peran dan kreativitas pendidik sagat 

dibutuhkan untuk mewujudkan pembelajaran 

yang mencapai sasaran. MTs Negeri 3 Ponorogo 
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 Lihat transkip dokumentasi nomor : 04/D/2-4/2019 dalam 
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memiliki beberapa tenaga pendidik yang 

berjumlah 61 orang.
95

 

4.2 Tabel Data Pendidik 

N

o 

Uraian Pendidikan Jml 

1. Tenaga 

Pendidik 

S

M

A 

D.2/ 

D.3 

S.1 S.

2 

 

 Guru 

PNS 

- 2 31 4 39 

 Guru 

Tidak 

Tetap 

- - 7 3 10 

 Guru 

DPK 

- - 1 - 1 

2. Tenaga 

Kependi

dikan 

     

 Pegawai 

Tetap 

PNS 

- 1 5 - 6 

 Pegawai 

Tidak 

Tetap 

2 - 3 - 5 

 J U M L 

A H 

    61 
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Sedangkan yang dijadikan informan 

dalam penelitian ini adalah: kepala Madrasah 

Tsanawiyah 3 Ponorogo, Bu Elmy sebagai 

pembina tahfidz al-Qur’an, ustaz Muhamamad 

Solikin, Muhammad Ridwan dan Huda Efendy 

sebagai guru tahfidz al-Qur’an.  

6. Keadaan Siswa di MTs Negeri 3 Ponorogo 

Peserta didik merupakan faktor dalam 

pendidikan yang menjadi sasaran dalam proses 

pembelajaran. Untuk itu, pendidik harus 

menciptakan input peserta didik yang berkualitas. 

Adapun jumlah siswa di sekolah ini berjumlah.
96
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 Lihat transkip dokumentasi nomor : 07/D/2-4/2019  dalam 
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112 

 

 
 

4.3 Tabel Data Siswa 

 

Tahun 

Pelajar

an 

 

Jumlah Siswa 

 

Kelas 

VII 

 

Kelas 

VIII 

 

Kelas 

IX 

 

Jumlah  

2016 - 

2017 

196 196 159 551 

2017 - 

2018 

176 190 189 556 

2018-

2019 

185 169 190 547 

7. Sarana dan Prasarana MTs Negeri 3 Ponorogo 

Salah satu komponen yang menentukan 

keberhasilan proses belajar mengajar dalam 

pendidikan adalah sarana dan prasarana, adanya 

sarana prasarana yang memadai dapat membantu 

dalam proses belajar mengajar dan mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Sarana dan praarana 

di MTs Negeri 3 Ponorogo terdiri dari: ruang kelas, 

laboratorium bahasa, laboratorium IPA, laboratorium 

komputer, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, 

ruang ketrampilan, masjid, ruang kepala, ruang BP, 
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ruang UKS, ruang pramuka, ruang kopsis, ruang 

dharma wanita, ruang waka, ruang guru, ruang 

satpam, ruang gudang, dan ruang dapur.
97

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Implementasi Program Tahfidz al-Qur’an di MTs 

Negeri 3 Ponorogo 

MTs Negeri 3 Ponorogo merupakan sekian 

banyak lembaga pendidikan yang ada di Ponorogo 

yang lebih mengedepankan pendidikan agama 

sebagai sebuah wadah dalam pembentukan karakter 

pada siswanya dengan membumikan al-qur’an dan 

memberantas buta huruf al-quran. Salah satunya 

dengan mengadakan program tahfidz al-Qur’an di 

Madrasah Tsanawiyah 3 Ponorogo merupakan 

program unggulan madrasah yang dikembangkan 

mulai tahun pelajaran 2018/2019 dalam hal itu 
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 Lihat transkip dokumentasi nomor : 08/D/2-4/2019  dalam 
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program tersebut masuk dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan, 

dari berbagai sumber umum dapat dikatakan terdiri 

atas tiga fase tahapan, yaitu: tahapan perencanaan, 

tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.  

Dalam tahapan perencanaan Program tahfidz 

al-Qur’an tersebut disusun melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Menetapkan program 

Tujuan diadakan program adalah 

untuk mencetak generasi Qur’ani yang peduli 

terhadap kalam ilahi, berkualitas, berbudi 

pekerti yang baik, dan berpengalaman luas 

dengan target hafalan maksimal. Seperti yang 

disampaikan oleh Pembina tahfidz al-Qur’an 

yang berbunyi:  
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Tujuannya untuk mencetak generasi 

qur’ani dan juga memberikan fasilitas bagi 

anak yang mempunyai minat ke tahfidz al-

Qur’an nanti dia kan sudah mempunyai 

bekal.
98

 

 

b. Menentukan indikator keberhasilan Program 

Standar kelulusan yang harus dicapai 

oleh para siswa, yaitu mampu menghafal 3 juz 

selama mengemban ilmu di MTs Negeri 3 

Ponorogo. Hal ini diperkuat oleh penuturan Bu 

Elmy selaku pembina tahfidz al-Qur’an yang 

berbunyi: 

Target diadakannya program ini adalah 

siswa lulus dari Madrasah sudah hafal 3 

juz untuk membekali anak ke jenjang 

berikutnya.
99

 

 

 

 

 

 

                                                           
98

 Lihat transkip wawancara nomor : 02/W/01-4/2019 dalam 
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c. Menetapkan penanggung jawab 

Penanggung jawab program tahfidz 

al-Qur’an ini adalah Ustazah Elmy Hidayana. 

Yang bertugas menggerakkan semua Ustaz 

untuk memandu dan mendampingi 

pelaksanaan kegiatan tahfidz al-Qur’an. 

Sedangkan dalam menjalankan 

program ini MTs Negeri 3 Ponorogo 

bekerjasama dengan salah satu pondok 

pesantren tahfidz al-Qur’an di Babadan, yaitu 

Al-Hasan untuk membimbing siswa-siswi yang 

menghafal Al-Qur’an. Dengan kualifikasi 

sudah khatam tahfidz al-Qur’an 30 juz di salah 

satu pondok pesantren, mempunyai bacaan 

yang benar dan mempunyai karakter yang 

baik. Sebagaimana keterangan dari pembina 

tahfidz al-Qur’an yang berbunyi: 
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Program tahfidz al-Qur’an ini, 

bekerjasama dengan pondok pesantren 

tahfidz al-Qur’anul qur’an Al-Hasan. 

Dimana kami meminta 3 orang ustaz yang 

sudah khatam bil ghoib 30 juz, 

mempunyai bacaan yang benar dan juga 

mempunyai karakter serta wibawa yang 

baik dalam mengajar.
100

 

 

d. Menyusun kegiatan dan jadwal kegiatan 

Program kegiatan tahfid al-Qur’an ini 

dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis 

dan Sabtu.Waktu pelaksanaan tahfidz al-

Qur’an yaitu sebelum masuk jam pelajaran 

mulai pukul 06.30-07.30 dilaksanakan di ruang 

Perpustakaan, ruang Lab Bahasa, ruang aula 

dan diampu oleh guru tahfid. 

Untuk merealisasikan tujuan yang akan 

dicapai, maka pelaksanaan program tahfidz al-
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Qur’an MTs Negeri 3 Ponorogo dapat dilihat dari 

beberapa aspek berikut: 

a. Pelaksanaan hafalan program tahfidz al-Qur’an 

Pelaksanaan program tahfidz al-Qur’an 

di MTs Negeri 3 Ponorogo difokuskan pada 

usaha siswa dalam menghafal dan menjaga 

hafalan yang diawali dengan tahsin atau 

perbaikan bacaan dari mahroj maupun tajwidnya 

yang dibimbing oleh seorang ustaz tahfidz al-

Qur’an. Sebagaimana keterangan yang 

diungkapkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah 

3 Ponrogo yang berbunyi: 

Program tahfidz al-Qur’an itu dilaksanakan 

dalam rangka inovasi program akademis di 

Madrasah merupakan pengembangan dari 

program yang sudah ada yaitu kelas Bina 

Prestasi. Hanya saja target belum bisa 

terpenuhi secara keseluruhan. Jadi masih 

awal, dalam rangka pengenalan, tahsin dan 

tajwidnya. Baru awal tahun, yang insya 

allah akan dibentuk menjadi kelas. Yang 
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saat ini masih terbentuk sebagai 

ekstrakurikuler tahun depan sudah masuk 

dalam kegiatan kelas khusus tahfidz al-

Qur’an.
101

 

 

Pelaksanaan program tahfidz al-Qur’an 

ini dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, 

dan Sabtu. Program tahfidz al-Qur’an 

dilaksanakan waktu pagi kegiatan tartil di kelas-

kelas lainnya yakni  mulai pukul 06.30 WIB 

sampai 07.30 WIB. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh pembina tahfidz al-Qur’an 

yang berbunyi: 

Program ini merupakan ekstra yang 

dilaksanakan pada jam pagi 06.30-07.30 

yang mana jam tersebut digunakan sebagai 

jam tartil di kelas-kelas lainnya. Program ini 

dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, 

Kamis dan Sabtu.
102
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 Lihat transkip wawancara nomor : 01/W/01-4/2019 dalam 
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Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti, diperoleh fakta tentang 

proses pelaksanaan tahfid yang dilaksanakan 

pada waktu pagi hari sebelum masuk jam 

pelajaran selama kurang lebih satu jam. Tempat 

pelaksanan kegiatan ini ada yang berlangsung 

didalam ruang Perpustakaan, Ruang Lab Bahasa 

dan Ruang Aula Madrasah. Prosesnya yaitu para 

siswa yang mengikuti program tahfidz al-Qur’an 

berkelompok sesuai kelasnya masing-masing. 

Dan didamping oleh guru tahfidz al-Qur’an. 

Sebelum memulai tahfid siswa melakukan 

berdoa terlebih dahulu, kemudian muroja’ah dan 

takror bersama.
103

  

Hal ini didukung oleh pernyataan dari 

ustaz Ridwan yang berbunyi: 
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Pertama berdoa, kemudian saya melakukan 

takror 3 surat pada juz 30, setelah itu saya 

membaca hafalan baru berkali-kali sampai 

siswa menghafalnya, dan hari itu juga saya 

suruh hafalan. Satu ayat setiap 

pertemuan.
104

 

 

Dan juga dengan yang disampaikan oleh 

ustaz Solihin yang berbunyi:  

Pertama berdoa, kemudian agar tidak terjadi 

kesalahan pada lafadz yang akan dihafal 

maka guru memberi contoh cara 

membacanya, kemudian siswa menirukan 

bacaan guru kurang lebih 5 kali sampai 

bacaan tersebut benar.
105

 

 

b. Metode tahfidz al-Qur’an 

Untuk meningkatkan hafalan Al-Qur’an 

MTs Negeri 3 Ponorogo menggunakan beberapa 

metode, diantaranya adalah metode jama’ dan 

metode takror. Sebagaimana keterangan yang 

disampaikan oleh ustaz Solihin yang berbunyi: 
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Metode yang saya gunakan yang pertama 

adalah metode jama’ yaitu guru 

membacakan kemudian murid menirukan. 

Yang kedua, metode takror yaitu mengulang 

hafalan yang sudah pernah dihafalkan.
106

 

 

Hal ini senada juga disampaikan oleh 

ustaz Ridwan yang berbunyi: 

Takror dan jama’ ketika menghafalkan 

sedangkan dalam menyetorkan hafalan saya 

menggunakan metode tasmi.
107

 

 

Dan  hal ini juga diungkapkan oleh 

siswa tahfidz al-Qur’an yang mengatakan 

bahwa: 

Metode menghafal Al-Qur’an dengan 

mengulang-ulang bacaan sampai beberapa 

kali.
108

 

 

Metode takror atau mengulang-ulang 

bacaan adalah metode yang sangat familiar 
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dalam menghafal Al-Qur’an. Dikarenakan 

metode ini sangat simpel dan sangat mudah 

diterapkan. 

Sebagaimana hasil observasi peneliti 

ketika kegiatan tahfidz al-Qur’an berlangsung, 

ustaz membacakan beberapa ayat dari Al-Qur’an 

kemudian para siswa menirukan bacaan ustaz 

untuk membenarkan makhroj dan tajwidnya.
109

 

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan 

oleh ustaz Solihin bahwa sebelum menghafalkan 

semua siswa mengulang-ulang bacaannya dan 

ustaz men-tahsin–nya, beliau menyampaikan 

sebagai berikut: 

Anak-anak itu kalau mau menghafalkan 

kadang-kadang kami tahsin terlebih dahulu 

untuk membenai makhroj dan tajwidnya 

kemudian mereka mulai membaca-baca ayat 
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yang mau dihafalkan sampai lancar, baru 

mereka mulai menghafalnya.
110

 

 

Dalam setoran hafalan dilaksanakan 

setiap ustaz selesai mentahsin 10 ayat bacaan 

siswa pada juz 30 sedangkan dalam juz 29 satu 

ayat, setelah itu siswa menghafalkannya. Setiap 

menambah hafalan siswa juga menghafalkan 

hafalan yang sudah dihafalkan sebelumnya. 

Sebagaimana keterangan yang dijelaskan oleh 

ustaz Solihin, yang berbunyi:  

Anak-anak itu kalau mau menghafalkan 

kadang-kadang kami tahsin 10 ayat terlebih 

dahulu untuk membenai makhroj dan 

tajwidnya kemudian mereka mulai 

membaca-baca ayat yang mau dihafalkan 

sampai lancar kurang lebih sampai 10 kali, 

kemudian baru mereka mulai menghafalnya 

per ayat sampai selesai. Jadi, anak-anak 

ketika sudah menyetorkan hafalan 10 ayat 

besoknya saya tambah 10 ayat lagi dan 

ketika menghafalkan ayat yang baru maka 

anak-anak saya suruh menghafalkan hafalan 
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ayat yang sebelumnya. Itu berlaku untuk juz 

30, sedangkan untuk juz 29 saya mulai 

setiap pertemuan satu ayat karena mereka 

belum familiar dengan ayat-ayatnya.
111

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan peneliti, diperoleh data tentang proses 

pelaksanaan program tahfidz al-Qur’an 

dilaksanakan dengan kemampuan siswa dalam 

menghafal. Sehingga terlihat bahwa siswa tidak 

serta merta melakukan setoran hafalan secara 

rutin, siswa menyetorkan hafalannya jika sudah 

benar bacaan dan lancar hafalannya. Metode 

yang digunakan dalam menyetorkan hafalan 

ialah metode sorogan (tasmi’).
112

 

Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi peneliti bisa diambil kesimpulan 
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bahwa metode dalam menghafal adalah metode 

jama’ dan takror sedangkan dalam setoran 

hafalan dengan menggunakan metode tasmi’. 

c. Fasilitas penunjang 

Fasilitas merupakan salah satu 

penunjang dalam keberhasilan kegiatan hafalan 

siswa. Fasilitas juga merupakan faktor yang ikut 

andil dan menentukan keberhasilan hafalan 

siswa. 

Jika dilihat fasiitas yang diberikan MTs 

Negeri 3 Ponorogo cukup memadai. Hal ini 

ditunjukkan dengan memberikan fasilitas ruang 

kelas yang nyaman, bersih, dan rapi. Selain 

fasilitas kelas sebagai tempat menghafal, siswa 

juga diberikan fasilitas buku hafalan siswa untuk 

mengetahui hasil hafalan siswa. 
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Tahapan yang terakhir adalah evaluasi. 

Evaluasi merupakan hal terpenting dari kegiatan 

atau proses menghafal Al-Qur’an. Evaluasi 

dilakukan guna mengetahui tingkat hafalan 

siswa terhadap ayat-ayat dan surat-surat yang 

telah dihafalkan. Penilaian sepenuhnya 

diberikan kepada guru tahfidz al-Qur’an. Hal 

yang dinilai adalah kelancaran, tajwid dan 

makhrojnya. 

Evaluasi yang dilaksanakan untuk 

mengetahui keberhasilan hafalan dan menjaga 

hafalan siswa  setiap hari Sabtu. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh ustaz Ridwan yang berbunyi: 

Saya melakukan evaluasi setiap hari sabtu, 

hafalan-hafalan siswa saya tes pada hari itu 

juga khusus untuk tes hafalan dengan teknis 

siswa menghafalkan awal surat dan 

melanjutkan potongan ayat yang dibacakan 

oleh ustaz penguji sampai beberapa ayat. Saya 
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menilai dari aspek kelancaran, tajwid dan juga 

makhrojnya.
113

 

 

Berbeda dengan yang disampaikan ustaz 

Solihin melakukan evaluasi hafalan siswa di setiap 

seminggu sekali dengan mengadakan sima’an satu 

siswa didengarkan oleh teman-temannya dan juga 

melanjutkan potongan ayat oleh ustaz. 

Evaluasi hafalan siswa saya lakukan dengan 

menunjuk satu siswa untuk menghafalkan satu 

juz yakni juz 30 dan disimak oleh teman-

temannya. Dan setelah itu saya tes satu persatu 

dengan melanjutkan potongan ayat yang saya 

bacakan secara bergantian.
114

 

  

Sebagian banyak siswa yang mengikuti 

program tahfidz al-Qur’an di MTs Negeri 3 

Ponorogo adalah siswa yang mempunyai riwayat 

pendidikan yang berbeda-beda, ada yang lulusan MI 

dan ada yang lulusan SD. Untuk mengatasi hal 
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tersebut ustaz melakukan tahsin terlebih dahulu 

untuk membantu siswa dalam membaca al-Qur’an 

dengan benar. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh 

ustaz Solihin yang berbunyi: 

“kemudian agar tidak terjadi kesalahan pada 

lafadz yang akan dihafal maka guru memberi 

contoh cara membacanya, kemudian siswa 

menirukan bacaan guru kurang lebih 5 kali 

sampai bacaan tersebut benar.”
115

 

 

Setelah ustaz mengetahui kurangnya disiplin 

siswa dalam menyetorkan hafalan dan tanggung 

jawab siswa dalam membaca al-Qur’an dengan 

bacaan tajwid dan makhroj yang belum benar, ustaz 

memberikan arahan dan motivasi agar membangun 

semangat siswa. Seperti yang dijelaskan oleh ustaz 

Ridwan yang berbunyi: 

“Saya selalu mengingatkan kepada siswa 

mengenai pentingnya membagi waktu antara 

kegiatan lain dengan hafalannya. Dan juga 
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memberi penjelasan hukum menjaga hafalan 

Al-Qur’an yang sudah dimilikinya.”
116

 

 

Sedangkan dalam melakukan evaluasi untuk 

mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan suatu 

program dalam pencapaian target yang diinginkan. 

Evaluasi kegiatan tahfidz al-Qur’an yaitu dengan 

melihat dari hasil penilaian ustaz tahfidz al-Qur’an 

dari semester ganjil dan semester genap. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh pembina tahfidz 

al-Qur’an yang berbunyi: 

Evaluasi nya nanti bisa dilihat dari akumulasi 

dari yang genap dan ganjil yang jelas dari nilai 

yang ada nanti bisa diambil kesimpulan, 

seberapa jauh kemampuan anak, belum ada 

patokan... ini kan ekstra jadi sebatas nilai yang 

masuk dari guru yang mengajar.
117

 

 

Jadi dalam pelaksanaan program tahfidz al-

Qur’an MTs Negeri 3 Ponorogo mempunyai target 
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dan tujuan yang hendak dicapai, adanya penanggung 

jawab serta penyusunan kegiatan. Yang mana 

pelaksanaannya pada jam pagi sebelum pelajaran 

didampingi oleh ustaz tahfidz al-Qur’an dengan 

menggunakan metode-metode yang telah ditentukan 

untuk mengukur pencapaian keberhasilan dengan 

mengadakan evaluasi 

2. Konstribusi Pelaksanaan Program Tahfidz al-

Qur’an dalam Memperkuat Karakter 

Kedisiplinan dan Sikap Tanggung Jawab Siswa 

yang Mengikuti Program Tahfidz al-Qur’an di 

MTs Negeri 3 Ponorogo 

Pada dasarnya karakter bukan terjadi seta 

merta akan tetapi terbentuk melalui proses 

kehidupan yang panjang. Oleh karena itu banyak 

faktor yang ikut ambil bagian dalam membentuk 

karakter tersebut. Dengan demikian apakah karakter 
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seseorang baik atau buruk sepenuhnya ditentukan 

oleh faktor yang mempengaruhi dalam pengalaman 

orang tersebut.  

Pelaksanaan program tahfidz al-Qur’an di 

MTs Negeri 3 Ponorogo berharap mampu 

membentuk karakter siswa yang pribadi yang 

berbudi luhur, mencetak siswa-siswi menjadi siswa 

yang berakhlakul karimah, meningkatkan kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritual. 

Secara umum siswa MTs Negeri 3 Ponorogo 

mempunyai karakter yang baik, dalam kesehariannya 

siswa mampu menjaga lingkungan sekitar, saling 

menghargai sesamanya, disiplin, bertanggungjawab 

setiap perilaku yang dilakukan. Dan ada pula 

sebagian siswa yang mempunyai karakter kurang 

baik, namun hal ini wajar karena mereka sedang 

pada masa perkembangan. Sebagaimana keterangan 
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yang disampaikan oleh Kepala MTs Negeri 3 

Ponorogo yang berbunyi: 

Secara umum, baik. Casuistik juga ada, 

namanya anak juga ada yang kurang baik karena 

masih dalam masa perkembangan. Bisa dilihat 

dan dibuktikan dengan melalui pelaksanaan 

tugas yang dibebankan pada siswa, contoh: 

tugas kebersihan taman kebersihan Kamar 

mandi kebersihan masjid, dll. Dia mau 

melaksanakan tugasnya, baik yang sadar juga 

langsung menjalankan yang tidak sadar juga 

perlu diingatkan oleh guru yang masuk 

dikelas.
118

  

 

Namun setelah adanya program tahfidz al-

Qur’an karakter kedisiplinan dan tanggungjawab 

siswa yang mengikutinya menjadi semakin baik. 

Sebagaimana keterangan yang dijelaskan oleh 

Kepala Madrasah Tsanawiyah 3 Ponorogo  yang 

berbunyi: 

Bagi yang mengikuti program tahfidz al-Qur’an 

ada korelasi positif bagi yang melaksanakan. 

Siswa mampu meningkatkan kedisiplinan dan 
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tanggungjawabnya dalam menghafal Al-Qur’an. 

Secara umum, tidak hanya melalui program 

tahfidz al-Qur’an itu saja karena yang mengikuti 

program tahfidz al-Qur’an tidak semuanya 

(hanya terbatas) diharapkan nanti kaitannya 

dengan kedisiplinan dan tanggung jawab 

peningkatan karakter anak melalui program-

program lain.
119

 

 

Dari hasil observasi pada hari Selasa pagi 

peneliti melihat program tahfidz al-Qur’an 

memberikan konstribusi dalam memperkuat karakter 

kedisiplinan dan tanggung jawab siswa terlihat 

ketika mereka berangkat lebih pagi dan lebih awal 

dari siswa yang tidak mengikuti program tahfidz al-

Qur’an. Yang mana siswa yang mengikuti program 

tahfidz al-Qur’an datang di Madrasah pukul 06.30 

WIB berbeda dengan siswa yang lainnya karena 
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mereka sangat berantusias untuk menghafalkan Al-

Qur’an.
120

 

Hal senada dengan yang diungkapkan oleh 

ustaz Solihin selaku ustaz tahfidz al-Qur’an yang 

berbunyi: 

Perkembangannya cukup signifikan, jadi dengan 

adanya tahfidz al-Qur’an anak-anak 

berangkatnya lebih awal dari siswa yang lain. 

Mereka lebih disiplin dalam membagi waktu 

antara kegiatan sekolah, kegiatan di rumah dan 

membaca Al-Quran (nderes). Dan siswa juga 

membiasakan diri untuk menjaga hafalannya.
121

 

 

Dalam pelaksanaan atau menentukan metode 

siswa diberikan pilihan atau kebebasan untuk 

memilih metode yang akan digunakan ketika proses 

menghafalkan. Seperti yang dijelaskan oleh ustaz 

Ridwan: 
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Untuk yang menentukan metode dalam 

menghafalkan saya memberikan pilihan kepada 

siswa. Siswa memilih memakai metode apa, 

agar mereka tidak kesulitan dalam menghafal 

dan juga melaksanakannya dengan mudah.
122

 

 

Berbeda dengan kedisiplinan siswa dalam hal 

setoran hafalan. Mereka mempunyai kemampuan 

menghafal yang berbeda-beda, sehingga dalam 

pelaksanaan setoran hafalan mereka tidak selalu 

tepat waktu dan adanya faktor pengaruh teman 

sebayanya. Seperti yang dijelaskan oleh ustaz 

Solihin yang berbunyi: 

Tidak semua, karena terkadang siswa yang 

belum hafal dapat mempengaruhi temannya. 

Adakalanya siswa yang belum hafal mengajak 

temannya untuk tidak menghafalkan seketika 

itu. Tapi ketika pertemuan selanjutnya saya tetap 

menagih hafalan bagi yang belum 

menyetorkan.
123
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Berbeda dengan ustaz Ridwan dalam 

pelaksanaan setoran hafalan siswa diharapkan 

menghafalkan setiap pertemuan satu ayat. Seperti 

yang dijelaskan: 

Setiap pertemuan saya usahakan setiap siswa 

menyetorkan hafalannya meskipun hanya satu 

ayat.
124

 

 

Hal tersebut sama halnya dengan ustaz Huda 

yang mengatakan bahwa:  

Setiap pertemuan setiap siswa saya suruh 

menyetorkan hafalannya meskipun hanya satu 

ayat. Kalau belum bisa menyetorkan pada 

pertemuan ini maka pertemuan yang akan 

datang saya akan mengingatkannya untuk 

menghafalkan dulu sebelum menambah 

hafalannya.
125

 

 

Dalam hal ini ustaz tidak memberikan 

hukuman terhadap siswa yang tidak menyetorkan 

hafalan, tetapi siswa mempunyai kesadaran diri yang 
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tinggi dalam disiplin melaksanakan tugasnya 

menyetorkan hafalan. Sebagaimana keterangan yang 

diungkapkan oleh salah satu siswa program tahfidz 

al-Qur’an yang berbunyi: 

Dalam menyetorkan hafalan tidak ada hukuman 

atau konsekuensi jika tidak menghafalkan. 

Tetapi saya menyadari bahwa itu adalah 

kebutuhan saya dalam menghafal dan menjaga 

Al-Qur’an.
126

 

 

Hal senada dengan keterangan yang 

disampaikan oleh ustaz Solihin yang berbunyi: 

Mengenai setoran hafalan saya tidak 

mengharuskan siswa pada pertemuan ini harus 

meghafal. Tetapi saya selalu memberikan waktu 

menghafal bagi siswa untuk benar-benar 

menghafal dan menguasai ayat-ayat yang 

dihafalkan. Karena tingkat kemampuan siswa 

dalam menghafal itu berbeda-beda. Yang 

terpenting bagi saya adalah siswa selalu 

muroja’ah terhadap ayat yang akan 

dihafalkannya. Selain itu saya memberikan 

pengarahan kalau menghafalkan Al-Qur’an 

mempunyai keutamaan tersendiri dan menjaga 
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hafalan merupakan kebutuhan sendiri bagi 

penghafalnya.
127

 

 

Tidak ada konsekuensi tersendiri hanya saja 

siswa akan diberikan tanggungan berupa setoran 

hafalan dipertemuan selanjutnya sebagaimana yang 

disampaikan oleh Ustaz Huda dan ustaz Ridwan: 

Di pertemuan selanjutnya harus menyetorkan 

hafalan sebelumnya 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan peneliti, diperoleh data tentang proses 

setoran hafalan siswa terhadap ustaz. Disetiap 

pertemuan mereka tidak selalu menyetorkan hafalan 

tetapi mereka selalu melakukan muroja’ah hafalan 

yang dimiliki dan juga mentakror bacaan yang 

hendak dihafalkan. Dan ustaz melontarkan soal 
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beberapa ayat dan akan dilanjutkan siswa yang 

ditunjuk.
128

 

Sedangkan program tahfidz al-Qur’an juga 

memberikan konstribusi dalam memperkuat 

tanggung jawab siswa yang dapat dibuktikan dengan 

cara mereka menjaga hafalannnya. Seperti halnya 

yang dijelaskan oleh Anis sebagai siswa tahfidz al-

Qur’an yang berbunyi: 

Insya Allah iya. Karena setelah saya mempunyai 

hafalan Al-Qur’an saya mempunyai tanggung 

jawab yang sangat besar yaitu untuk menjaga 

hafalan saya dalam ingatan agar tidak hilang 

begitu saja. Dalam menjaganya pun merupakan 

kewajiban sendiri bagi saya.
129

 

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Atina 

sebagai siswa tahfidz al-Qur’an yang berbunyi: 

Ada, dengan mengikuti program tahfidz al-

Qur’an ini saya menghafalkan kitab Suci Allah 
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yakni Al-Qur’an yang harus dijaga 

kemurniannya.
130

 

 

Hal juga senada yang diungkapkan oleh Dwi 

Aprilia yang berbunyi: 

Iya, karena di setiap akhir semester ada 

penilaian atas hafalan yang saya punya jadi saya 

harus bertanggungjawab atas hafalan yang saya 

punya.
131

 

 

Hasil wawancara diatas pun  diperkuat 

dengan  penjelasan yang diberikan oleh ustaz Solihin 

yang berbunyi: 

Untuk menjaga hafalannya siswa sudah dapat 

membiasakan membaca Al-Qur’an setelah shalat 

maghrib, dipraktekkan sehari-hari dalam bacaan 

shalat, dan juga dilakukan test hafalan.
132

 

 

Dalam bertanggungjawab menjaga hafalan 

siswa pun siap jika harus dilakukan tes oleh ustaz 

tahfidz al-Qur’an. Baik tes di dalam ruangan maupun 
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di luar ruangan tahfidz al-Qur’an. Seperti keterangan 

dari Anis sebagai siswa tahfidz al-Qur’an yang 

bebunyi: 

Iya, saya siap. Kemaren waktu ada simaan di 

MTs Negeri 3 dalam rangka doa bersama untuk 

kelas IX saya juga ditunjuk ustaz untuk 

menghafal juz 30 memakai microfon dan 

disimak oleh para samiat.
133

 

 

Pendapat tersebut diperkuat dengan 

keterangan yang dijelaskan oleh ustaz Solihin yang 

berbunyi: 

Saya selalu melakukan muroja’ah disetiap 

pertemuan, selain itu juga saya adakan test 

hafalan jika sudah mencapai target. Saya 

mengikutkan mereka untuk mengikuti lomba 

MHQ antar Madrasah dan juga saya menunjuk 

siswa untuk maju saat simaan Al-qur’an di 

Madrasah sebagai bukti tanggung jawab siswa 

terhadap hafalannya yang tidak hanya nambah 

hafalan tapi juga menjaganya. Dan dalam belajar 

Al-Qur’an yang terpenting adalah 

mengajarkannya kepada orang lain, disini saya 
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selalu mempertegaskan ke siswa agar 

mengajarkan ilmu itu meskipun hanya sedikit.
134

 

 

Dan juga senada dengan keterangan Dwi 

Aprilia sebagai siswa tahfidz al-Qur’an yang 

berbunyi: 

Ada. dengan mempelajari Al-Qur’an mengenai 

bacaan tajwid dan makhrojnya, maka saya bisa 

mengajarkan kepada orang yang belum bisa.
135

 

 

Dan juga keterangan dari Atina salah satu 

siswa tahfidz al-Qur’an yang mengatakan  

Ada, dengan mengikuti program ini saya 

mempelajari ilmu tajwid dan mengetahui 

makhroj huruf yang benar. Dan ketika 

mendengar teman yang bacaannya kurang benar 

bisa mengingatkannya.
136

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan peneliti, ustaz memerintahkan siswa untuk 

melakukan simaan juz 30 secara bergantian. Ustaz 
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menunjuk satu siswa untuk menghafalkan juz 30 dan 

siswa lainnya menyimak bacaannya secara tartib.
137

 

Siswa dilatih agar mau menanggung akibat 

(konsekuensi) ketika tidak menyetorkan hafalan, 

seperti yang dilaskan oleh ustaz Huda bahwa:  

Setiap pertemuan setiap siswa saya suruh 

menyetorkan hafalannya meskipun hanya satu 

ayat. Kalau belum bisa menyetorkan pada 

pertemuan ini maka pertemuan yang akan 

datang saya akan mengingatkannya untuk 

menghafalkan dulu sebelum menambah 

hafalannya.
138

 

 

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa 

program tahfidz al-Qur’an dalam memperkuat 

karakter kedisiplinan dan tanggung jawab siswa 

memang tidak serta merta membuahkan hasil tetapi 

perlu melalui berbagai tahapan-tahapan perubahan 

pada siswa yang disiplin dalam membagi waktu 
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menghafal dan kegiatan sekolah yang lain, berani 

bertanggung jawab dalam menjaga hafalannya baik 

mulai dari tes hafalan dan simaan di dalam kegiatan 

Madrasah. Secara tidak langsung hal ini dapat 

membuat kebiasaan baru siswa menjadi lebih baik, 

siswa menjadi lebih dekat dengan al-Qur’an dan 

mampu mengalihkan perhatian siswa ke hal-hal 

positif. 



 
 

146 

 

BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data tentang Pelaksanaan Program Tahfidz 

al-Qur’an di MTs Negeri 3 Ponorogo 

 

Salah satu usaha nyata untuk melestarikan Al-

Qur’an dengan cara menghafalkannya. Tidak ada 

batasan usia dalam menghafal akan tetapi pada usia dini 

lebih maksimal karena kemampuan dan kemauan dalam 

menghafal masih kuat. Seperti yang ada di MTs negeri 

3 Ponorogo yang menjadikan program tahfidz al-Qur’an 

sebagai salah satu program ekstrakurikuler karena 

program tahfidz al-Qur’an merupakan program baru 

yang diadakan oleh Madrasah demi untuk melestarikan 

serta mewujudkan generasi qur’ani.   

Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan, dari 

berbagai sumber umum dapat dikatakan terdiri atas tiga 
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fase tahapan, yaitu: tahapan perencanaan, tahap 

pelaksanaan dan tahap evaluasi.  

Dalam tahapan perencanaan Program tahfidz al-

Qur’an tersebut disusun melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

e. Menetapkan program 

Tujuan diadakan program adalah untuk 

mencetak generasi Qur’ani yang peduli terhadap 

kalam ilahi, berkualitas, berbudi pekerti yang baik, 

dan berpengalaman luas dengan target hafalan 

maksimal. 

f. Menentukan indikator keberhasilan Program 

Standar kelulusan yang harus dicapai oleh 

para siswa, yaitu mampu menghafal 3 juz selama 

mengemban ilmu di MTs Negeri 3 Ponorogo. 
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g. Menetapkan penanggung jawab 

Penanggung jawab program tahfidz al-

Qur’an ini adalah Ustazah Elmy Hidayana. Yang 

bertugas menggerakkan semua Ustaz untuk 

memandu dan mendampingi pelaksanaan kegiatan 

tahfidz al-Qur’anul Qur’an. 

Sedangkan penanggung jawab program 

tahfidz al-Qur’an dalam menentukan kualifikasi 

guru yaitu yang sudah khatam tahfidz al-Qur’an 30 

juz di salah satu pondok pesantren, mempunyai 

bacaan yang benar dan mempunyai karakter yang 

baik. 

h. Menyusun kegiatan dan jadwal kegiatan 

Program kegiatan tahfidz al-Qur’an al-

Qur’an ini dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, 

Kamis dan Sabtu.Waktu pelaksanaan tahfidz al-

Qur’an al-Qur’an yaitu sebelum masuk jam 
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pelajaran mulai pukul 06.30-07.30 dilaksanakan di 

ruang Perpustakaan, ruang Lab Bahasa, ruang aula 

dan diampu oleh guru tahfidz al-Qur’an. 

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 

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 
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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. 

Sedangkan penanggung jawab program 

tahfidz al-Qur’an dalam menentukan kualifikasi 

guru, yaitu yang sudah khatam 30 juz di salah satu 

pondok pesantren, mempunyai bacaan yang benar 

dan mempunyai karakter yang baik. 
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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.
272

 

Dari penjelasan tersebut diatas antara program 

tahfidz al-Qur’an di MTs Negeri 3 Ponorogo dengan 

teori yang dirumuskan oleh muhaimin, menurut analisis 

peneliti, bahwa program tahfidz al-Qur’an di MTs 

Negeri 3 Ponorogo 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. 
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Dalam pelaksanaan program tahfidz al-Qur’an 

ini merupakan bentuk pengembangan program 

akademis Bina Prestasi di MTs Negeri 3 ponorogo 

dalam mewujudkan perdaban masyarakat yang qur’ani. 

Pelaksanaan program tahfidz al-Qur’an ini difokuskan 

pada usaha siswa dalam perbaikan bacaan membaca, 

tajwid, menghafal dan menjaga hafalannya. 

Untuk pelaksanaan proses program tahfidz al-

Qur’an di MTs Negeri 3 Ponorogo berdasarkan hasil 

data wawancara dengan beberapa narasumber serta 

observasi peneliti di lapangan, itu bisa dilihat dari 

beberapa aspek sebagai berikut: 

d. Pelaksanaan hafalan program tahfidz al-Qur’an  

Menurut hasil wawancara dengan program 

tahfidz al-Qur’an dimulai sejak awal tahun ajaran 

2018-2019 yang berjalan sampai saat ini. Program 

tahfidz al-Qur’an ini tidak diwajibkan bagi seluruh 
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siswa, bagi siswa yang berminat boleh ikut namun 

harus mengikuti tes karena program ini terdapat 

pengelompokan siswa dalam kelancaran bacaan 

siswa dan kemampuan menghafal siswa.   

Pelaksanaan program tahfidz al-Qur’an 

dilaksanakan seminggu 4 kali yaitu pada hari 

Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, pada pukul 06.30 

sampai 07.30 sesuai keadaan yang ada pada saat 

itu. Adapun program tersebut merupakan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada jam tartil 

bagi kelas lainnya. Dan program ini dibagi menjadi 

3 kelas yang didampingi ustaz tahfidz al-Qur’an 

yakni ustaz Solihin, Ustaz Ridwan dan Ustaz Huda. 

Adapun pelaksanaannya berada di ruang 

perpustakaan, ruang Lab Bahasa dan Aula 

Madrasah.  
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa, program tahfidz al-Qur’an ini merupakan 

kegiatan ekstrakurikuler yang pelaksanaannya 

seminggu 4 kali pada pukul 06.30 dengan guru 

pembimbing ustaz Muhammad Solihin, 

Muhammad Ridwan dan Huda Efendy. 

e. Metode tahfidz al-Qur’an Al-Qur’an 

Dalam upaya menghafal Al-Qur’an atau 

menjaga hafalan, maka metode dan strategi pasti 

dibutuhkan. Ada beberapa macam metode dalam 

menghafal Al-Qur’an diantaranya sebagai berikut: 

1) Metode jama’ yaitu cara menghafal yang 

dillakukan secara kolektif, yakni ayat-ayat 

yang dihafalnya dibaca secara bersama-sama 

dipimpin oleh seorang instruktur. Atau salah 

seorng diantara kawannya sendiri. Setelah ayat 

yang akan dihafalkannya telah mampu mereka 
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baca dengan lancar dan benar, siswa 

selanjutnya menirukan bacaan instruktur 

dengan sedikit demi sedikit mencoba melepas 

mushaf (tanpa melihat mushaf) dan seterusnya 

sehingga ayat yang sedang dihafalnya itu 

sepenuhnya masuk kedalam ingatannya.
273

 

2) Metode takrir yaitu mengulang hafalan atau 

mensima’kan hafalan yang pernah dihafalkan 

atau yang pernah disima’kan kepada guru 

tahfidz al-Qur’an. Takrir dimaksudkan agar 

hafalan yang pernah dihafal tetap terjaga 

dengan baik. Takrir juga dapat dilakukan 

sendiri dengan maksud melancarkan hafalan 

yang telah dihafalkan sehingga tidak mudah 
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 Aksin Wijaya, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, 28. 
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lupa. Takrir mempunyai pengertian diam/tetap 

dan senang.
274

  

Sedangkan proses pelaksanaan program 

tahfidz al-Qur’an menurut hasil wawancara dengan 

bapak Muhammad Solihin selaku guru tahfidz al-

Qur’an, tahap pelaksanaannya dimulai dari beliau 

melafalkan beberapa ayat kemudian siswa 

menirukan secara bersama-sama. Siswa diberikan 

kesempatan untuk melafalkan kembali ayat yang 

diajarkan satu persatu. Selain itu, juga 

menggunakan metode takrir yang mana di setiap 

pertemuan dilaksanakan muroja’ah hafalan yang 

sudah dimiliki siswa agar tidak mudah lupa dan 

benar-benar menguasai hafalannya tersebut. 

Adapun dalam proses pelaksanaan setoran 

hafalan menggunakan metode sorogan atau tasmi’. 

                                                           
274

 Ahmad  Zainal Abidin, Kilat dan Mudah Hafal Juz Amma, 
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Dari hasil wawancara peneliti dengan ustaz tahfidz 

al-Qur’an yang menyimak langsung setoran hafalan 

siswa, bahwa setoran hafalan yang dilaksanakan 

ketika pelaksanaan program tahfidz al-Qur’an jika 

bacaannya sudah benar dan sudah hafal siswa maju 

satu persatu menghadap ustaz. 

Metode tasmi’ yaitu 

memperdengarkan hafalan kepada orang 

lain baik kepada perseorangan maupun 

kepada jamaah. Dengan tasmi’ ini seseorang 

penghafal Al-Qur’an akan diketahui 

kekurangan pada dirinya, karena bisa saja ia 

lengah dalam mengucapkan huruf atau 

haraakat. Dengan tasmi’ seseorang akan 

lebih berkonsentrasi dalam hafalan.
275
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f. Fasilitas penunjang 

Fasilitas merupakan salah satu penunjang 

dalam keberhasilan kegiatan hafalan siswa. 

Fasilitas juga merupakan faktor yang ikut andil dan 

menentukan keberhasilan hafalan siswa. 

Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan peneliti bahwa fasilitas yang diberikan 

MTs Negeri 3 Ponorogo cukup memadai seperti 

adanya fasilitas ruang kelas yang nyaman, bersih, 

dan rapi. Selain fasilitas kelas sebagai tempat 

menghafal, siswa juga diberikan fasilitas buku 

hafalan siswa untuk mengetahui hasil hafalan 

siswa. 

Tahapan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi 

merupakan suatu kegiatan akhir dari kegiatan 

pembelajaran yaitu untuk mengukur keberhasilan dan 

perubahan perilaku yang telah terjadi pada diri peserta 
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didik sebagai bentuk keberhasilan dari proses kegiatan 

belajarnya dan untuk dijadikan tolak ukur perencanaan 

dan pengembangan pembelajaran kedepannya. Tujuan 

utama evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu 

kegiatan pembelajaran.
276

  

Evaluasi yang dilaksanakan oleh MTs Negeri 3 

Ponorogo dalam program tahfidz al-Qur’an yakni 

dengan mengetahui perbedaan siswa membaca al-

Qur’an karena latar belakang siswa yang berbeda-beda, 

ustaz tahfidz melakukan tahsin bacaan siswa.  

Hal ini sesuai dengan teori Stufflebeam dalam 

model evaluasi context evaluation (evaluasi terhadap 

konteks) diartikan sebagai latar belakang yang 

mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi yang 

dilakukan, input evaluation (evaluasi terhadap 
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 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran 

(Yogyakarta: Multi Pressindo, 2010), 53. 
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masukan) pada dasarnya mempunyai tujuan untuk 

mengaitkan tujuan, konteks, input, dan proses dengan 

hasil.
277

 

Dalam pelaksanaan program tahfidz, ustaz 

memberikan  pengetahuan dan motivasi kepada siswa 

yang berkaitan dengan isi atau kandungan ayat al-

Qur’an mengenai disiplin membaca al-Qur’an setiap 

setelah maghrib dan tanggung jawab dalam menerapkan 

hukum tajwid dan makhorijul huruf. 

Sesuai dengan model evaluasi Stufflebem yakni 

process evaluation (evaluasi terhadap proses), 

merupakan model CIPP yang diarahkan untuk 

mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, 

apakah program terlaksana sesuai dengan rencana atau 

tidak.
278
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Evaluasi kegiatan tahfidz al-Qur’an di 

MTs Negeri 3 Ponorogo  yaitu dengan melihat 

dari hasil penilaian ustaz tahfidz al-Qur’an dari 

semester ganjil dan semester genap.  

Hal tersebut sesuai dengan teori product 

evaluation (evaluasi terhadap hasil) evaluasi 

produk diharapkan dapat membantu pimpinan 

proyek dalam mengambil suatu keputusan 

terkait progra yang sedang terlaksana, apakah 

program tersebut dilanjutkan, berakhir, ataukah 

ada keputusan lainnya
279
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B. Analisis Data Tentang Konstribusi Pelaksanaan 

Program Tahfidz al-Qur’an Tanggung Jawab Siswa 

yang Mengikuti Program Tahfidz al-Qur’an di MTs 

Negeri 3 Ponorogo 

 

Salah satu tujuan pendidikan karakter adalah 

memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai 

tertentu sehingga terwujud perilaku anak, baik ketika 

proses sekolah maupun setelah proses sekolah (setelah 

lulus sekolah). Penguatan dan pengembangan memiliki 

makna bahwa pendidikan dalam seting sekolah 

bukanlah sekedar suatu dogmatisasi nilai kepada peserta 

didik, tetapi sebuah proses yang membawa peserta didik 

untuk memahami dan merefleksi bagaimana suatu nilai 

menjadi penting untuk diwujudkan dalam perilaku 

keseharian manusia, termasuk bagi anak. Penguatan 

juga mengarahkan proses pendidikan pada proses 

pembiasaan yang disertai oleh logika dan refleksi 

terhadap proses dan dampak dari pembiasaan yang 
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dilakukan oleh sekolah, baik dalam seting kelas maupun 

sekolah.
280

 

Dalam hal ini Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 

mengadakan pembiasaan sebelum memulai suatu 

kegiatan belajar mengajar. Yaitu dengan membaca Al-

Qur’an (tartil) dan juga mengadakan program Tahfidz 

al-Qur’an bagi siswa yang berminat untuk 

mengikutinya. 

Pelaksanaan program tahfidz al-Qur’an Al-

Qur’an di MTs Negeri 3 Ponorogo memberikan 

konstribusi dalam memperkuat karakter kedisiplinan 

siswa yang mengikuti program tahfidz al-Qur’an 

berangkat dan datang di Madrasah lebih awal dari siswa 

yang tidak mengikuti program tahfidz al-Qur’an, karena 

program tahfidz al-Qur’an dilaksanakan pada pukul 

06.30-07.30 WIB. Dapat dilihat dari hasil obsevasi 
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 Dharma Kesuma, et. all, Pendidikan Karakter Kajian Teori 
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bahwa program tahfidz al-Qur’an mengandung unsur 

kedisiplinan yaitu peraturan sebagai pedoman perilaku. 

Peraturan adalah pola yang diterapkan untuk 

tingkah laku. Pola tersebut mungkin ditetapkan oleh 

orang tua, guru atau teman bermain. Tujuannya ialah 

membekali anak dengan pedoman perilaku yang 

disetujui dalam situasi tertentu.
281

 

Selain itu juga program tahfidz al-Qur’an 

mampu memberikan konstribusi terhadap kedisipilinan 

siswa dalam hal mengaji Al-Qur’an (nderes) di setiap 

setelah shalat maghrib dan shubuh. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh salah satu siswa tahfidz al-Qur’an 

yang mengatakan bahwa semenjak dia mengikuti 

program tahfidz al-Qur’an dia selalu menyempatkan diri 

untuk mengaji (nderes) Al-Qur’an, apalagi setelah 

maghrib dan setelah shubuh dia rutin membacanya dan 
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mengulangi hafalan. Disiplin ini merupakan disiplin 

yang dinamakan disiplin permisif. 

Disiplin permisif bersifat membebaskan 

seseorang untuk mengambil keputusan sendiri dan 

bertindak sesuai dengan keinginan hatinya. Dalam 

disiplin ini, tidak ada sanksi bagi pelanggarannya 

sehingga menimbulkan dampak kebingungan dan 

kebimbangan. Penyebabnya yaitu mereka tidak tahu 

mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
282

 

Dalam pelaksanaan proses menghafal Al-Qur’an 

siswa juga melakukan dengan disiplin terutama dalam 

penentuan metode yang akan dipakai dalam menghafal. 

Ustaz memberikan penjelasan dan waktu untuk 

berdiskusi mengenai metode yang akan digunakan 

sehingga siswa akan menaati peraturan yang ada dan 

telah disetujui bersama dengan ustaz tahfidz al-Qur’an. 
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 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi 
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Berbeda halnya kedisiplinan siswa dalam 

menyetorkan hafalan. Setiap individu siswa mempunyai 

kemampuan menghafal yang berbeda-beda sehingga 

dalam pelaksanaan setoran hafalan siswa tidak selalu 

tepat waktu karena untuk menghafal Al-Qur’an tidak 

boleh dipaksakan diluar batas kemampuan 

psikologisnya yang terpenting siswa menyetorkan 

hafalannya setelah benar-benar hafal. Dengan tanpa ada 

unsur paksaan dan hukuman, melainkan dengan adanya 

motivasi-motivasi yang bisa menambah semangat siswa 

dalam menghafal. 

Disiplin demokratis dilakukan dengan memberi 

penjelasan, diskusi dan penalaran untuk membantu anak 

memahami mengapa diharapkan mematuhi dan menaati 

peraturan yang ada. Teknik ini menekankan pada aspek 

edukatif bukan hukuman. Sanksi disiplin diberikan 
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kepada seseorang yang melanggar sebagai upaya 

menyadarkan, mengoreksi dan mendidik.
283

 

Sedangkan program tahfidz al-Qur’an juga 

memberikan konstribusi terhadap memperkuat 

tanggung jawab siswa yang mengikuti program tahfidz 

al-Qur’an di MTs Negeri 3 Ponorogo.  

Menurut Muhammad Mustari ada beberapa 

macam tanggung jawab diantaranya sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab kepada diri sendiri (personal) 

Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

secara sungguh-sungguh, berani menanggung 

konsekuensi dari sikap, perkataan dan tingkah 

lakunya. Disini akan timbul indikasi-indikasi yang 

diharuskan dalam diri seseorang yang bertanggung 

jawab. Ciri-ciri tersebut di antaranya adalah 

memilih jalan lurus, selalu memajukan diri sendiri, 
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 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi 
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menjaga kehormatan diri, selalu waspada, memiliki 

komitmen pada tugas, melakukan tugas dengan 

standar yang terbaik, mengakui semua 

perbuatannya, menepati janji dan berani menggung 

risiko atas tindakan dan ucapannya.
284

 

2. Tanggung jawab kepada Tuhan 

Adalah tanggung jawab tertinggi dari 

eksistensi manusia yang beragama. Sebab tujuan 

utama dari beragama adalah untuk mengabdi 

kepada Tuhan. Manusia yang memiliki nilai 

tanggung jawab yang kuat kepada Tuhannya akan 

memberikan efek positif kepada bentuk tanggung 

jawab lainnya. Tanggung jawab manusia timbul 

karena manusia sadar akan keyakinan nilai-

nilainya. Dalam hal ini terutama keyakinannya 

terhadap nilai yang bersumber dari ajaran agama. 
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 Mohammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk 

Pendidikan, 22. 



169 

 

 
 

manusia bertanggung jawab terhadap kewajibannya 

menurut keyakinan agamanya.
285

 

3. Tanggung jawab sosial 

Tanggung jawab yang mengajarkan anak 

dapat bertanggung jawab kepada masyarakat di 

sekelilingnya. Tanggung jawab ini dapat bersifat 

positif maupun negatif. Dikatakan bersifat positif 

berarti terdapat tanggung jawab untuk bertindak 

baik, sedangkan yang bersifat negatif berarti tidak 

adanya tuduhan yang memberatkan. Tanggung 

jawab sosial itu bukan hanya masalah memberi 

atau tidak membuat kerugian kepada masyarakat 

seperti yang disebutkan di atas, tetapi bisa juga 

tanggung jawab sosial itu merupakan sifat-sifat kita 

yang perlu dikendalikan dalam hubungannya 

dengan orang lain. Nilai-nilai yang harus ada pada 
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kita apabila berinteraksi dalam masyarakat yaitu: 

senantiasa berbiacara benar, menghindarkan 

perasaan iri dengki, tidak bakhil, bersikap pemaaf, 

adil, amanah, dan tidak sombong.
286

 

Berdasarkan teori diatas konstribusi 

program tahfidz al-Qur’an dalam memperkuat 

karakter tanggung jawab siswa yang mengikuti 

program tahfidz al-Qur’an di MTs Negeri 3 

Ponorogo meliputi ketiganya yakni tanggung jawab 

kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Tuhan 

dan tanggung jawab kepada masyarakat dengan 

penjelasan hasil wawancara berbagai narasumber 

dan observasi peneliti di lapangan sebagai berikut: 

a) Tanggung jawab individu 

Dalam menjaga hafalannya siswa 

bertanggung jawab untuk menjaga hafalannya 
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sendiri. Seorang guru tahfidz al-Qur’an hanya 

sekedar mendampingi dalam proses 

menghafalkan dan membantu siswa dalam 

menjaganya. Tapi secara logistik setiap hafalan 

yang dimiliki seseorang itu adalah tanggung 

jawab seseorang sendiri bukan orang lain. 

Dan tanggung jawab hafalan yang 

dimiliki siswa akan dilakukan tes ketika sudah 

mencapai target yang sudah dicapai. Dan 

menjadi tanggung jawabnya untuk menjaga 

hafalannya dan mengajarkannya. 

b) Tanggung jawab kepada Tuhan 

Materi dalam program tahfidz al-

Qur’an al-Quran di MTs Negeri 3 Ponorogo 

merupakan Firman Allah yang harus dijaga 

kemurniannya. Orang-orang yang mempelajari 

membaca atau menghafal al-Qur’an adalah 
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orang yang dipilih Allah untuk menerima 

warisan kitab suci al-Qur’an.  

Dapat diambil kesimpulan bahwa siswa 

yang menghafalkan al-Qur’an sangat 

mempunyai tanggung jawab besar kepada 

Allah. Mereka mempelajari membaca dan 

menghafalkannya. Terlebih lagi siswa akan 

menjaga hafalan dan melakukan nilai-nilai 

yang terkandung di dalam al-Qur’an di 

kehidupan sehari-hari sebagai penerus generasi 

qur’ani.  

c) Tanggung jawab sosial  

Dalam tanggung jawab sosial dapat 

dilihat dari siswa yang mampu dan berani 

menampilkan hafalannya dalam kegiatan 

simaan rutinan yang diadakan oleh Madrasah. 

Dan siswa juga mempunyai tanggung jawab 



173 

 

 
 

untuk mengajarkan ilmu yang diperoleh dari 

al-Qur’an kepada orang lain. Yang utama bagi 

seorang penghafal al-Qur’an yaitu mampu 

mengamalkan dan mengajarkannya kepada 

orang lain. 

Siswa yang mengikuti prograam tahfidz 

al-Qur’an mampu mendalami al-Qur’an baik 

dalam bacaan tajwid dan makhrojnya sehingga 

siswa dapat mengajarkan atau juga 

membenarkan bacaan siswa lain yang belum 

benar. 

Indikator karakter tanggung jawab 

siswa adalah: 

5) Mau menanggung akibat perbuatannya 

Orang yang bertanggung jawab 

tidak akan lari dari perbuatan yang 
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dilakukannya. Ia akan menghadapi sanksi 

atau hukumannya. 

6) Tidak akan menyalahkan orang lain 

Pelaku perbuatan merupakan orang 

pertama yang akan menanggung akibat 

perbuatannya yang salah. 

7) Menyadari kelemahan 

Perbuatan yang salah harus kita 

sadari sebagai bentuk kelemahan atau 

kekurangan diri kita. Mengakui kesalahan 

atau kelemahan merupakan perbuatan 

yang baik untuk melakukan kebaikan di 

kemudian hari 

8) Berusaha memperbaiki diri 

Upaya untuk menciptakan keadaan 

menjadi lebih baik dari sebelumnya 

merupakan perbuatan yang baik. Orang 
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yang bertanggung jawab akan selalu 

berusaha memperbaiki diri dari segala 

kekurangan dan kelemahan serta 

kesalahan.
287

 

Berdasarkan teori diatas konstribusi 

program tahfidz al-Qur’an dalam memperkuat 

karakter tanggung jawab siswa yang mengikuti 

program tahfidz al-Qur’an di MTs Negeri 3 

Ponorogo meliputi: siswa mau menanggung akibat 

perbuatannya ketika siswa tidak menyetorkan 

hafalannya, siswa juga tidak menyalahkan orang 

lain ketika ada kesalahan dalam menghafal dari 

dirinya sendiri, siswa menyadari kelemahan dirinya 

dalam menjaga hafalannya sehingga siswa selalu 

melakukan muroja’ah, dan siswa juga berusaha 
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memperbaiki diri ketika belum mampu 

mendapatkan juara ketika mengikuti lomba. 

Dengan demikian program tahfidz al-Qur’an 

di MTs Negeri 3 Ponorogo mempunyai konstribusi 

dalam memperkuat karakter kedisiplinan dan 

tanggung jawab siswa. Disiplin tepat waktu 

berangkat lebih awal dari siswa yang lain, disiplin 

dalam melaksanakan peraturan dalam pelaksanaan 

program tahfidz al-Qur’an, disiplin dalam membaca 

al-Qur’an (nderes) setelah maghrib dan shubuh, 

serta disiplin juga dalam setoran hafalan.  

Hasil observasi dan wawancara diatas 

sesuai dengan beberapa indikator karakter disiplin 

siswa yang meliputi: 

8) Datang ke sekolah dan pulang dari sekolah 

tepat waktu 

9) Patuh pada tata tertib atau aturan sekolah 
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10) Mengerjakan tugas yang diberikan
288

 

Selain itu juga dapat memperkuat karakter 

tanggung siswa terhadap individu dengan menjaga 

hafalan yang dimilikinya, tanggung jawab siswa 

terhadap Allah dengan menjaga kemurnian al-

Qur’an serta mengamalkannya dalam kegiatan 

sehari-hari dan tanggung jawab siswa terhadap 

masyarakat yang mana tanggung jawab siswa 

dalam mengajarkan ilmu yang telah diperoleh 

dalam menghafal al-Qur’an. 

Siswa mau menanggung akibat 

(konsekuensi) perbuatannya ketika siswa tidak 

menyetorkan hafalannya, siswa juga tidak 

menyalahkan orang lain ketika ada kesalahan 

dalam menghafal dari dirinya sendiri, siswa 
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menyadari kelemahan dirinya dalam menjaga 

hafalannya sehingga siswa selalu melakukan 

muroja’ah, dan siswa juga berusaha memperbaiki 

diri ketika belum mampu mendapatkan juara ketika 

mengikuti lomba. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

implementasi program tahfidz al-Qur’an dalam 

memperkuat karakter siswa di MTs Negeri 3 Ponorogo 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan Program tahfidz di MTs Negeri 3 

Ponorogo sudah sesuai dengan tahapan-tahapan 

dalam program tahfidz al-Qur’an, yang 

perencanaannya disusun melalui 4 tahapan yaitu:  

a. Menetapkan program tahfidz program tersebut 

adalah menetapkan adanya program tahfidz,  

b. menentukan indikator keberhasilan program: 

mampu menguasai 3 juz, 



180 
 

 
 

c. adanya penanggung jawab program: 

penanggung jawabnya adalah Ustadzah Elmy 

Hidayana dan  

d. Adanya kegiatan dan jadwal kegiatan. Yakni 

kegiatan dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, 

Kamis dan Sabtu. 

Tahapan kedua yakni kegiatan inti 

pelaksanaan program tahfidz al-Qur’an di MTs 

Negeri 3 Ponorogo telah berjalan dengan baik, 

bisa dilihat dari proses hafalan, materi hafalan, 

metode yang digunakan, fasilitas yang ada, dan 

sistem evaluasi yang telah direncanakan dengan 

baik. 

Tahapan terakhir adalah evaluasi 

menggunakan model evaluasi Stufflebem yakni 

context evaluation (evaluasi terhadap konteks), 

input evaluation (evaluasi terhadap masukan),  



181 
 

 
 

process evaluation (evaluasi terhadap proses), 

product evaluation (evaluasi terhadap hasil). 

2. Program tahfidz Al-Qur’an memberikan 

konstribusi dalam memperkuat karakter 

kedisiplinan, siswa menjadi disiplin dalam 

berangkat lebih awal setelah mengikuti program 

tahfidz Al-Qur’an, begitu pula dalam melaksanakan 

peraturan dalam pelaksanaan program tahfidz al-

Qur’an, serta disiplin juga dalam setoran hafalan. 

Sedangkan konstribusi dalam memperkuat 

tanggung jawab, siswa mau menanggung akibat 

(konsekuensi) ketika siswa tidak menyetorkan 

hafalannya, dan tanggung jawab siswa dalam 

menghafal Al-Qur’an bagi siswa yang mengikuti 

program tahfidz. Siswa juga tidak menyalahkan 

orang lain ketika ada kesalahan dalam menghafal 

al-Qur’an, siswa menyadari kelemahan dirinya 
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dalam menjaga hafalannya sehingga siswa selalu 

melakukan muroja’ah, dan siswa juga berusaha 

memperbaiki diri ketika belum mampu 

mendapatkan juara ketika mengikuti lomba. 

B. Saran 

1. Bagi siswa 

Hendaknya lebih rajin dan bersungguh-

sungguh dalam mengikuti program tahfidz, 

mengingat pentingnya dan keutamaan pahala bagi 

orang yang hafal al-Qur’an serta bagi orang yang 

mengajarkannya kepada orang lain. Siswa harus 

berusaha menjaga hafalannya dengan selalu 

istiqomah dalam muroja’ah dan bertanggung jawab 

atas hafalannya tidak hanya di Madrasah, melainkan 

juga di rumah bersama orang tua atau majlis al-

Qur’an lainnya, 
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2. Bagi ustadz 

Agar selalu hadir dalam setiap pertemuan 

sehingga siswa mendapatkan bimbingan yang lebih 

efektif dari ustadz pembimbingnya, meningkatkan 

kemampuan mengelola kelas, menggunakan 

pendekatan psikologis yang lebih terhadap siswa, 

serta memberikan keteladanan yang baik itu dalam 

hal kedisiplinan maupun menghafal al-Qur’an. 

3. Bagi lembaga 

Agar meningkatkan kemampuan 

pengeelolaan program dengan melakukan koordinasi 

yang lebih intensif dan mengadakan sistem evaluasi 

secara berkala sehingga dapat menjadi wadah bagi 

semua pihak dalam meningkatkan efektivitas 

program dan memperbaiki kekurangan sehingga 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai lebih 

maksimal. 
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