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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 

      Al-Qur’an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang disampaikan secara Mutawatir dan yang dapat 

membacanya adalah suatu Ibadah
1
. Begitu juga Al-Qur’an  juga masih 

memiliki tujuan sebagai pedoman hidup semua manusia untuk memilih 

jalan mana yang harus dilalui jalan lurus atau jalan belok sebagai bekal 

hidup manusia di dunia maupun di akherat. Sehingga sebagai seorang 

muslim perlu adanya untuk mempelajari ilmu tentang Al-Qur’an. Oleh 

karena itu agar umat muslim bisa mempelajarinya dengan cara seorang 

muslim harus melalui pendidikan Al-Qur’an terlebih dahulu,  dengan 

alasan untuk mencetak generasi Qur’ani diusia muda dengan mempunyai 

wawasan yang luas dan berusaha mengamalkannya. Pendidikan Al-Qur’an 

merupakan suatu pembelajaran yang memiliki  tingkat dasar yang tinggi 

serta diterapkan oleh orangtua kepada anaknya sejak dini
2
. Pendidikan Al-

Qur’an dalam pelaksanaan tahab awal yang dilakukan yaitu menggunakan 

cara membaca, sebagaiman dalam sanad hadits sebagai berikut:  

َا اَنَا  ا بَ ْعُد َااَل اَي َُّها النَّاُس فَِاَّنَّ َعْن زَْيِد ْبِن اَْرَقَم قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل ص: اَمَّ
، اَوَُُّلَُما   َبَشٌر يُ ْوِشُك اَْن يَْأِتَى َرُسْوُل َرّّب فَُاِجْيَب َو اَنَا تَارٌِك ِفْيُكْم ثَ َقَلْْيِ

                                                           
1
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ْوُر َفُخُذْوا ِبِكَتاِب اهلِل َواْسَتْمِسُكْوا بِِو. َفَحثَّ ِكَتاُب اهلِل، ِفْيِو اُْلَُدى َوالن ُّ 
 ، َعَلى ِكَتاِب اهلِل َو َرغََّب ِفْيِو ُُثَّ قَاَل: َو اَْىُل بَ ْيِِت اُذَّكرُُكُم اهلَل ِِف اَْىِل بَ ْيِِتْ

. فَ قَ  ، اُذَّكرُُكُم اهلَل ِِفْ اَْىِل بَ ْيِِتْ : َو اُذَّكرُُكُم اهلَل ِِف اَْىِل بَ ْيِِتْ اَل َلُو ُحَصْْيٌ
َمْن اَْىُل بَ ْيِتِو يَا زَْيُد، اَلَْيَس ِنَساُؤُه ِمْن اَْىِل بَ ْيِتِو؟ قَاَل: ِنَساُؤُه ِمْن اَْىِل بَ ْيِتِو 
َدَقَة بَ ْعَدُه. قَاَل: َوَمْن ُىْم؟ قَاَل ُىْم آُل  َو لِكْن اَْىُل بَ ْيِتِو َمْن ُحرَِم الصَّ

ُل َجْعَفٍر، َوآُل َعبَّاٍس. قَاَل: ُكلُّ ىُؤآَلِء ُحرَِم الصََّدقََة؟ َعِلّى، َوآُل َعِقْيٍل، َوآ
 3781: 4 قَاَل: نَ َعْم. مسلم

Dari Zaid bin Arqam, ia berkata : Rasullah SAW bersabda, “Adapun 

sesudah itu, ketahuilah hai manusia, maka sesungguhnya aku hanyalah 

seorang manusia biasa, yang hampir-hampir utusan Tuhanku (malaikat) 

datang menjemputku, lalu akupun menyambutnya. Dan aku meninggalkan 

pada kalian dua hal yang berat, yang pertama adalah Kitab Allah, di 

dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang terang benderang. Maka ambilah 

Kitab Allah dan bepegang teguhlah kepadanya”. (Zaid bin Arqam) berkata 

: Maka Rasulullah SAW menganjurkan supaya berpegang teguh kepada 

Kitab Allah (Al-Qur‟an) dan mencintainya. Kemudian beliau bersabda, 

“Dan ahli baitku, aku mengingatkan kalian kepada Allah supaya 

memperhatikan ahli baitku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah supaya 

memperhatikan ahli baitku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah supaya 

memperhatikan ahli baitku”. Kemudian Hushain bertanya kepada Zaid bin 

Arqam, “Wahai Zaid, bukankah para istri Rasulullah SAW itu ahli bait 

beliau. Tetapi (yang dimaksud beliau) ialah supaya sepeninggal beliau, 

memperhatikan orang-orang yang diharamkan memakan harta zakat”. 

“Meraka itu adalah keluarganya‟ Ali, keluarganya „Aqil, keluarganya 

Ja‟far dan keluarganya „Abbas”. Hushain berkata, “Apakah semuanya itu 

diharamkan memakan harta zakat?”. Zaid bin Arqam menjawab, “Ya”. 

HR. Muslim juz 4, hal. 1873 

Dari seruan diatas, sebagai seorang Muslim, selain  harus mempelajari, 

juga harus menghafalkan karena dengan menghafal sebagai seorang muslim 

harus selalu mengingat Allah. Pembelajaran menghafalkan Al-Qur’an 

disebut dengan Tahfidz Al-Qur’an. 
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       Contohnya ada pada saat seseorang belajar menghafal Al-Qur’an, 

karena dengan menghafal Al-Qur’an hati semua umat muslim menjadi 

nyaman dan tentram. Bahkan sesekali dapat dilihat sekarang ini banyak 

sekolah jenjang sekolah menengah pertama yang sudah memilik program 

pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an dan respon positif masyarakat adanya 

program pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an ini sangat baik dan diterima 

banyak oleh masyrakat sekarang ini
3
. Dengan adanya program  

pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an orang tua lebih tenang karena anaknya 

memiliki pembelajaran yang berbasis agama yang cukup bukan di umum 

saja tapi juga pada ranah diniyahnya. Ranah diniyah bukan hanya tentang 

pada pembelajaran agama pada umunya tetapi terfokus pada pembelajaran 

Tahfidz Al-Qur’an-Nya. Walaupun ada pembelajaran umumnya untuk,  

sekolah menegah pertama ini waktu lebih banyak terfokus pada 

pembelajaran Tahfidz atau menghafalkan Al-Qur’an atau setoran dengan 

cara Muro’jah sendiri-sendiri. Karena untuk sekolah menengah pertama ini 

menargetkan santri-santrinya dapat menghafalkan 30 Juz selama 3 Tahun 

untuk program Tahfidz Al-Qur’an. 

             Tahfidz Al-Qur’an atau lebih dikenal dengan menghafal Al-

Qur’an merupakan kegiatan yang sangat agung dan mulia banyak umat 

muslim yang memiliki cita-cita dapat menghafalkan Al-Qur’an walaupun 

bukan sembarang orang karena seseorang atau pun santri yang memiliki 

cita-cita dapat menghafalkan Al-Qur’an harus memiliki bekal  semanggat 

                                                           
3
D.M. Makhyarud, ”Rahasia Nikmatnya Menghafal Al-Qur‟an”, (Jakarta:Naura, 2016),  

50. 



4 
 

 
 

yang sangat kuat, niat dan  berusaha terus-menerus agar dapat mencapai 

gelar seorang hafidz Al-Qur’an dan mencari ridho dari Allah Swt
4
. 

Menghafal bukan hal yang sangat mudah bagi santri, apa lagi bagi santri 

yang baru pemula dalam bidang menghafal oleh karena itu harus 

mempunyai keikhlasan atau dorongan dari diri sendiri maupun dari orang 

lain yang sangat tinggi. Bukan soal itu saja namun untuk pelaksanaannya 

yang meliputi metode, tahap dan lain-lain juga berkaitan dengan 

pencapaian dalam menghafalkan Al-Qur’an dan pelaksanaannya.  

                Pelaksanaan dalam menghafal maupun dalam program 

pembelajaraannya disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ada, 

barkaitan dengan pelakasanaan, karena sekolah yang berbasis asrama 

(boarding school) jadi lebih memudahkan santri-santrinya, asrama sendiri 

adalah tempat yang lebih  efektif dalam pembentukan pribadi seorang 

santri yang memiliki tujuan untuk memperdalam agam maupun 

memperdalam menghafalannya. 

               Oleh karena itu pembelajaran Al-Qur’an dapat dilakukan dengan 

menggunakan cara dengan pelaksanaan program Tahfidz Al-Qur’an yang 

telah terprogramkan oleh sekolah.  

    Di masa sekarang ini, banyak lembaga-lembaga sekolah yang  

menawarkan Program Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an. perlu adanya 

suatu pembelajaraan / Sebuah bimbingan yang secara faktualitas dari 

seorang pendidik dan yang sudah memilki sebuah kualitas, dengan tujuan 
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Majdi, Ubaid, ”Langkah Mudah Menghafal Al-qur‟an”, (SOLO: PT AQWA MEDIA 
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mencetak generasi yang senantiasa kembali kepada Qur’an dan sunnah 

dalam berfikir, berperilaku dan berinteraksi. Adanya program ini 

merupakan sebuah  pelaksanan program Tahfidz Al-Qur’an di SMP Al-

Ittiba  Kwarasan.  

Maka penulis memilih /mengambil Judul ”PELAKSANAAN 

PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR’AN TIGA TAHUN 30 JUZ DI 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL ITTIBA KWARASAN 

JUWIRING KLATEN TAHUN PELAJARAN 2017/2018” 

B. Rumusan Masalah  

             Sesuai dengan latar belakang  yang telah di uraikan oleh penulis di 

atas, peneliti berusaha merumuskan pokok permasalahan yang relevan 

dengan judul. Ada pun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan program tahfidz Al-Qur’an   3 tahun 30 juz 

di SMP Al Ittiba Kwarasan Juwiring  Tahun Pelajaran 2017/2018? 

2. Apa faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelaksanaan 

program pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an 3 tahun 30 juz di SMP 

Al Ittiba Kwarasan? 

C. Tujuan Penelitian  

     Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama dari sebuah 

penelitian ini adalah dapat mengetahui  pelaksanaan pembelajran tahfidz 

Al-Qur’an Tiga tahun 30 juz di SMP Al Ittiba kwarasan juwing klaten, 

Adapun tujuan penelitian secara khusus adalah sebagai berikut : 



6 
 

 
 

1.Untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan program 

pembelajran Tahfidz Al-Qur’an  berjalan secara langsung yang 

terdapat  di SMP Al Ittiba Kwarasan Juwirng.   

2.Untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan faktor penghambat 

yang terkait dengan program pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an tiga 

tahun 30 juz di SMP Al Ittba Kwarasan Juwiring. 

D.  Manfaat Penelitian  

      Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki 

manfaat sebagai berikut:  

1.. Secara teoritis memberikan pembelajaran dalam melakukan   

pelaksanaan program Tahfidz yang ada di sekolah tersebut 

2.Secara Praktis  

a. Bagi peneliti: Dapat melatih kemampuan membaca dan menulis 

serta mengamati permasalahan sesuai dengan kaidah ilmiah yang 

ada dapat mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan program-

program yang ada di sekolah mau pun di asrama. 

b. Bagi sekolah SMP Al Ittiba Kwarasan: Memberikan gambaran 

tentang cara-cara dan metode dalam belajar menghafalkan Al-

Qur’an yang ada di sekolah tersebut. 

c. Mendapat bekal pendidikan menghafalkan Al-Qur’an yang 

sangat bermanfaat untuk di dunia  di akherat dan kembali ke  

pada Al-Qur’an dan assunnah. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research), 

yakin  penelitian yang intinya memiliki tujuan dengan cara 

mengumpulkan data dan informasi-informasi yang ada yang di sekitar 

lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat  guna untuk 

mencari solusi ataupun memecahkan masalah-masalah nya
5
. Dengan 

demikian data dan informasi yang sudah dikumpulkan dari penelitian 

lapangan. Dalam penelitian ini data dan informasi yang diambil dari 

kepala sekolah dan guru-guru yang mengajar di SMP Al Ittiba 

Kwarasan Juwiring Klaten. Pendekatan yang di gunakan dalam 

penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif  yakni  penelitian yaitu 

penelitian yang berhubunga dengan kejadian-kejadian yang di alami  

oleh subjek penelitian dengan  menggunakan berbagai manfaat karya 

ilmiah yang ada. Maksud dari penelitian tersebut yakni untuk 

mendiskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan program pembelajaran 

Tahfidz Al-Qur’an Tiga tahun 30 Juz di SMP Al Ittiba Kwarasan 

Juwiring Klaten serta  proses nya tersebut dengan menggunkan metode 

Ilmiah yakni di ataranya Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. 

2. Sumber Data  

   Pada penelitian ini sumber yang paling  utama yakni subjek dari 

penelitian tersebut, karena peran subjek di sini sangat penting karena  

                                                           
5
M.Abdul, Santosa, Fatah, ”Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi 

Revis”, (Surakarta:Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 7-
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seringnya berhadapan secara langsung dengan tujuan peneliti mencari 

sebuah informasi-informasi  yang berkaitan maupun sebuah data yang 

berupa tentang situasi lokasi atau kondisi yang terjadi di suatu tempat 

atau lokasi yang di gunkan untuk penelitian, sehingga peneliti 

menggunakan sumber primer, yaitu guru tahfizh/koordinasi tahfizh 

beserta kepala sekolah SMP Tahfizh Al-Ittiba Kwarasan.  

3. Subjek Penelitian   

    Penelitian ini di lakukan di SMP Al Ittiba Kwarasan  yang beralamat 

lengkap di jalan Kwarasan, Kwarasan, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah 

57472, Indonesia. Adapun ssubjek penelitian yaitu: 

a) Pengurus SMP Al Ittiba di antaranya: Kepala Sekolah dan 

Ustadzah-Ustadzah yang mengajar di smp Al Ittiba yaitu 

dengan tujuan memperoleh data  atau Informasi yang terkait 

dengan Program Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an.  

b) Para santri-santri yang tinggal di Asrama SMP Al Ittiba 

Kwarasan yaitu dengan tujuan mengetahui Perkembangan dan 

Pelaksanan Program Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an  di SMP 

Al Ittiba Kwarasan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: 

a. Metode Wawancara 

      Wawancara merupakan percakapan dengan maksud yang 

tertentu. Percakapan tersebut dilakukannya oleh dua pihak 
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yaitu  pewancara yang memilki tugas mengajukan pertanyaan 

dengan  pewancara yang memilki tugas mengajukan pertanyaan 

dengan terwancara  yang memberikan sebuah jawaban. Metode 

wawancara dalam hal tersebut adalah mengumpulkan data yang 

di perlukan sesuai dengan judul yang diajukan. Sehingga 

apapun yang di bicarakan dalam sebuah wawancara, menjurus 

pada satu tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti 

memperoleh Informasi data yang di perlukan dengan cara 

bertatap muka langsung kepada yang bersangkutan yakni 

kepada Kepala Sekolah SMP Al Ittiba Kwarasan Juwiring 

Klaten. 

b.  Metode Observasi 

      Metode pengumpulan data selain wawancara yakni 

Observasi. Observasi yakni sebuah  proses melihat, mengamat 

dan mencermati serta ”merekam” perilaku dengan cara 

sistematis
6
 untuk sebuah tujuan tertentu.Observasi yaitu suatu 

kegiatan mencari sebuah data yang di dapat dan di gunakan 

untuk memberikan sebuah kesimpulan. Observasi pada sebuah 

penelitian ini adalah berupa sebuah observasi partisipatif, Yaitu 

sebuah pengamatan yang terkait dalam kegiatan yang 

berlangsung.Adapun data yang dapat dikumpulkan dengan  

                                                           
6
Lexy J Moeleong, ”Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”, (Bandung:PT 

Remaja Rosda Karya, 2006), 7  
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menggunakan cara observasi
7
 ini yakni: pengamatan secara 

langsung terhadap pelaksanaan Program Pembelajaran Tahfidz 

Al-Qur’an Tiga tahun 30 Juz di SMP Al Ittiba Kwarasan 

Juwiring Klaten. 

c. Metode Dokumentasi .  

       Dokumentasi merupakan tempat semua data di kumpulkan 

dengan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen 

rapat, Surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari 

Informasi yang diperlukan. Metode Dokumentasi dalam 

penelitian ini merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan  

sebuah data penelitian dengan memanfaatkan menggunkan 

dokumen-dokumen yang ada di SMP Al Ittiba Kwarasan, 

yakni: Gambaran umum keseluruhan sekolah, gambaran umum 

tentang Pelaksanaan pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an yang ada 

di tempat tersebut, struktur kepengurusan sekolah, gambaran 

secara umum Kegitan-kegitanan  atau program yang ada 

tersebut, foto saat kegiatan di asrama mau pun dikelas saat 

pembelajaran berlangsung, profil sekolah  SMP Al Ittiba  

Kwarasan Juwiring. 
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Haris, Herdiansyah, ”Wawancara, Observasi, dan Focus Grups”, 

(Jakarta:Rajawali Pers 2013), 35  
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5. Metode Analisis Data   

Metode analisis data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode 

pengolahan data deduktif dijelaskan bahwa analisinya didasarkan dari 

sebuah teori umum yang bertujuan untuk memberikan sebuah 

penjelasan mengenai keadaan secara khusus atau fakta tentang keadaan 

yang terjadi secara lamgsung dan konkret, dan peneliti memperoleh 

data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi seperti 

dalam teori Miles Huberman, jadi peneliti yang meliputi
8
: 

a. Reduksi data  

 Reduksi data menunjukkan kepada proses pemilihan, 

Pemfokusan, pensederhanaan, pemisahan, dan penstranformasi 

data “mentah” yang hanya terlihat dalam catatan tertulis 

lapangan
9
. Dengan demikian kesimpulan akhir dapat 

digambarkan dan diverifikasikan. 

b. Penyajian Data 

 Penyajian data membantu seseorang untuk memahami apa yang 

telah terjadi atau sedang mengerjakan sesuatu. Kondisi yang 

seperti akan membantu dalam melakukan sebuah analisis lebih 

lanjut berdasarkan dengan yang terkait pemahaman yang 

bersangkutan. 

 

                                                           
8
Muri, Yusuf, ”Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian 

Gabungan”, (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri,2014), 407-409  
9
Sugiyono, ”Metode Peneltian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D”, (Bandung:Alfabeta, 2017), 310 
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c. Verifikasi  

Penarikan sebuah kesimpulan atau verifikasi. Sejak Awal 

pengumpulan data, penelitian harus tercatat dan memberikan 

sebuah  makna yang dapat dilihat  dan di wawancarinya. Proses 

Inilah dapat di sebut dengan Verifikasi data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




