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PELAKSANAAN PEMBELAJARAN INKLUSI PADA MATA PELAJARAN 

TAHFIDZ KELAS IX DI SEKOLAH MENENGAH AL FIRDAUS 

SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Abstrak 

 

Penelitian tentang Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi pada Mata Pelajaran Tahfidz 

Kelas IX di Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo Tahun Pelajaran 2018/2019 ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran inklusi dan sistem 

evaluasi pada mata pelajaran tahfidz kelas IX di Sekolah Menengah Al Firdaus 

Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil tempat 

di Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo. Dalam pengumpulan data, penulis 

melakukan studi lapangan dengan metode pengumpulan data berupa  wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif yaitu 

berangkat dari landasan teori kemudian disesuaikan dengan data yang diperoleh di 

lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

Proses pembelajaran inklusi pada mata pelajaran tahfidz kelas IX di Sekolah 

Menengah Al Firdaus dilaksanakan dengan tiga fase, yaitu kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan inti pembelajaran diterapkan dua 

metode pembelajaran, metode yang digunakan oleh guru adalah metode demonstrasi 

dan metode pemberian tugas, dan metode yang digunakan peserta didik untuk 

menghafalkan  Al – Qur’an adalah metode tahfizh, metode talaqqi dan metode 

kitabah. Sistem evaluasi pembelajaran inklusi pada mata pelajaran tahfidz mengacu 

pada kurikulum adaptif yang sudah diterapkan di Sekolah Menengah Al Firdaus yaitu 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Bentuk evaluasi 

pembelajaran tahfidz adalah berupa tes, terdiri dari dua macam tes, yaitu tes tertulis 

dan tes lisan. Evaluasi dilaksanakan dengan dua tahap yaitu yang pertama adalah 

ulangan tengah semester dilaksanakan setiap pertengahan semester, yang kedua 

ulangan akhir semester dilaksanakan pada akhir semester. 

 

Kata Kunci : proses pembelajaran, tahfidz dan evaluasi pembelajaran 

 

Abstract 

 

Research on the Implementation of Inclusion Learning in Class IX Tahfidz Subjects 

at Al Firdaus Sukoharjo Middle School 2018/2019 Academic the purpose to find out 

how the inclusion learning process and evaluation system in class IX subjects in Al 

Firdaus Sukoharjo Middle School. This research is a qualitative study taking place at 

Al Firdaus Sukoharjo Middle School. In collecting data, the author conducted a field 

study with data collection methods in the form of interviews, observation and 

documentation. Data analysis is done by deductive method which is departing from 

the theoretical foundation then adjusted to the data obtained in the field. Based on the 

results of the study, the authors can draw the conclusion that the process of inclusion 



2 
 

learning in Tahfidz class IX subjects in Al Firdaus Middle School is carried out in 

three phases, namely preliminary activities, core activities and closing activities. In 

the core learning activities applied two learning methods, The method used by the 

teacher is the demonstration method and the method of giving assignments and the 

method used by students to memorize the Qur'an is the tahfizh method, the talaqqi 

method and the kitabah method. he evaluation system for inclusion learning in 

tahfidz subjects refers to the adaptive curriculum that has been applied in Al Firdaus 

Middle School which is tailored to the needs and abilities of students. The form of 

evaluation of tahfidz learning is in the form of tests, consisting of two types of tests, 

namely written tests and oral tests. The evaluation is carried out in two stages, namely 

the first is the midterm test conducted every mid-semester, the second end of the 

semester examination is held at the end of the semester. 

 

Keywords : learning process, tahfidz and evaluation system 

 

1. PENDAHULUAN 

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa 

membeda-bedakan status sosial ekonomi, asal – usul maupun keadaan fisik termasuk 

anak-anak yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus, hal ini diamanatkan dalam 

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan  Undang – Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB IV  Pasal 5 ayat 2. 

Pendidikan dan pengajaran anak yang memiliki kelainan atau berkebutuhan 

khusus ditetapkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dengan adanya UU tersebut memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan 

bagi anak – anak berkebutuhan khusus dan memungkinkan adanya terobosan baru 

dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusi. Secara operasional, diperkuat 

dengan adanya peraturan pemerintah tentang pendidikan khusus dan pendidikan 

layanan khusus. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan bagi anak yang 

berkebutuhan khusus tidak hanya di Sekolah Luar Biasa (SLB) tetapi juga 

dilaksanakan di satuan pendidikan umum atau reguler.  

Ketetapan Undang – undang dan peraturan yang sudah ada tersebut 

memberikan landasan yang kuat bagi anak – anak berkebutuhan khusus untuk 

memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana anak normal lainnya dalam hal 

pendidikan dan pengajaran termasuk didalamnya pendidikan agama.  
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Anak berkebutuhan khusus dan anak normal memiliki peluang yang sama 

dalam melakukan aktualisasi diri dan mengasah potensi yang dimiliki, hanya saja 

anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian yang lebih dibandingkan anak 

normal lainnya karena adanya keterbatasan fisik, kemampuan otak untuk berfikir 

maupun yang lainnya. Adanya perbedaan pada setiap anak mengharuskan adanya 

perhatian khusus dalam membimbing dan mendidiknya, kemudian perbedaan tersebut 

akan dapat dilihat melalui salah satu cara yaitu ketika proses pembelajaran 

berlangsung. 

Salah satu pembelajaran yang bisa diterapkan bahkan bisa juga menjadi terapi 

khusus bagi anak berkebutuhan khusus adalah Tahfidzul Qur’an yang disesuaikan 

dengan kemampuan dan kebutuhan mereka serta dengan metode pembelajaran yang 

khusus dan berbeda dengan anak normal lainnya.  

Selain itu pembelajaran Tahfidzul Qur’an memiliki peran yang sangat penting 

mengingat keutamaan yang Allah janjikan bagi para penghafal Al Qur’an, dan tak 

kalah pentingnya Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk selalu belajar dan 

memahami Al Qur’an karena selain menjadi bacaan dalam sholat juga sebagai 

petunjuk untuk menjalani kehidupan.  

Orang yang menghafal Al Qur’an akan mendapat anugerah dari Allah berupa 

ingatan yang tajam dan pemikiran yang cemerlang, untuk itu para penghafal Al 

Qur’an lebih cepat mengerti, teliti dan hati-hati.  

Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo merupakan salah satu sekolah yang 

menerapkan pembelajaran inklusi dimana sekolah tersebut menerima anak 

berkebutuhan khusus dan pada saat proses pembelajaran berlangsung anak – anak 

tersebut tidak  dijadikan satu kelas khusus melainkan satu kelas dengan anak normal 

lainnya dan didampingi oleh guru pendamping khusus agar memudahkan anak dalam 

menerima materi pembelajaran termasuk juga pembelajaran Tahfidzul Qur’an. Maka 

dari itu guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan 

mengkondisikan peserta didiknya untuk fokus pada kegiatan menghafal, karena 
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pembelajaran tahfidz ini membutuhkan keseriusan untuk menghafal ayat – ayat Al-

Qur’an.  

Berangkat dari berbagai masalah yang sudah penulis paparkan di atas, mulai 

dari hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan 

khusus, pentingnya pembelajaran tahfidz bagi kehidupan dan juga adanya salah satu 

sekolah yang menerapkan pembelajaran inklusi, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi 

pada Mata Pelajaran Tahfidz Kelas IX di Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo 

Tahun Pelajaran 2018/2019”.  

 

2. METODE  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau disebut dengan (Field 

Research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi 

penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif 

yang terjadi di lokasi tersebut. Penelitian ini mengambil lokasi di Sekolah Menengah 

Al Firdaus Sukoharjo.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Proses Pembelajaran Inklusi pada Mata Pelajaran Tahfidz Kelas IX di 

Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo 

Proses pembelajaran inklusi pada mata pelajaran tahfidz kelas IX di Sekolah 

Menengah Al Firdaus dilaksanakan setiap hari selasa pada jam pelajaran ke 1 dan 2 

untuk rombongan belajar 6 dan jam pelajaran ke 4 dan 5 untuk rombongan belajar 5,  

dengan durasi 50 menit setiap jam pelajaran, berpusat di mushola putra sebagai sentra 

mata pelajaran tahfidz. Mata pelajaran tahfidz diampu oleh tim tahfidz yang terdiri 

dari lima guru tahfidz dengan satu guru sebagai koordinator. 

Kelas IX terbagi menjadi dua rombongan belajar, masing – masing 

rombongan belajar terdiri dari 20 peserta didik untuk rombongan belajar 5 dan 19 
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peserta didik untuk rombongan  belajar 6. Setiap rombongan belajar terdiri dari 

peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. 

Dalam proses pembelajaran tahfidz menerapkan model pembelajaran berbasis 

sentra dan moving class, selain itu bentuk layanan kelas juga diberikan untuk anak 

berkebutuhan khusus sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berpindah dari 

satu layanan ke bentuk layanan lain, yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta 

didik yang bersangkutan.  Bentuk layanan kelas untuk pembelajaran tahfidz kelas IX 

di Sekolah Menengah Al Firdaus menerapkan dua bentuk layanan, yaitu bentuk kelas 

reguler penuh, dalam hal ini peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama 

dengan peserta didik reguler lainnya di dalam satu ruang kelas, tidak ada 

pengelompokan antara keduannya sepanjang hari dengan kurikulum yang sama. 

Selain menerapkan layanan kelas reguler penuh, dalam keadaan tertentu akan 

diterapkan kelas reguler pull out, peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama 

dengan peserta didik reguler dalam satu kelas, namun dalam waktu – waktu tertentu 

ditarik dari kelas reguler untuk melanjutkan belajar dengan guru pendamping. 

Sebelum proses pembelajaran berlangsung guru mata pelajaran memiliki 

peran untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan 

pembelajaran tahfidz di susun oleh guru mata pelajaran atau subject teachers yaitu 

tim tahfidz, hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran tahfidz tertuang dalam perencanaan yang dinamakan spiderweb. Dalam 

spiderweb mata pelajaran tahfidz tersebut berisi mengenai target hafalan atau sering 

di sebut dengan smart plan setiap semester bagi peserta didik reguler dan juga nama – 

nama peserta didik berkebutuhan khusus beserta target hafalan yang sudah 

disesuaikan dengan kemampuan mereka masing – masing. Smart plan mata pelajaran 

tahfidz dibuat dalam satu tahun pelajaran yang terbagi menjadi dua semester, smart 

plan tersebut berisi target hafalan Al Qur’an yang harus ditempuh oleh peserta didik. 

Khusus untuk peserta didik berkebutuhan, hafalan mereka disesuaikan dengan 

kemampuan yang dimiliki, jadi tidak sama dengan peserta didik reguler, akan tetapi 
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jika ada anak berkebutuhan dinilai mampu, maka target hafalan mengikuti peserta 

didik reguler. Untuk peserta didik berkebutuhan khusus, semaksimal mungkin akan 

dibimbing untuk menyelesaikan hafalan pada juz 30. Peserta didik mulai dari kelas 

VII sampai dengan kelas XII diharapkan mampu melampaui target 3 juz hafalan 

termasuk juz 30, yang sudah tertuang dalam smart plan. Juz 30 dan juz 29 untuk level 

MYP atau jenjang SMP dan juz 28 untuk level  HS atau jenjang SMA.  

Setelah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, selanjutnya adalah 

realisasi dari perencanaan tersebut ke dalam proses pembelajaran, proses 

pembelajaran tahfidz kelas IX terbagi menjadi tiga fase, yang dimulai dari tahap 

pendahuluan, tahap inti dan yang terakhir adalah penutup.  Kegiatan pendahuluan 

pembelajaran tahfidz diawali dengan salam pembuka dari salah satu guru tahfidz 

dilanjutkan dengan absensi kehadiran peserta didik dan pemberian nasihat – nasihat 

yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya melakukan muroja’ah atau 

mengulang hafalan ayat/surat yang telah dihafalkan seperti muroja’ah surat – surat 

pendek pada juz 30 secara bersama – sama. 

Kegiatan inti pembelajaran tahfidz diawali dengan pembagian kelompok yang 

terdiri dari 4-5 peserta didik setiap kelompoknya. Masing – masing kelompok 

didampingi oleh satu guru tahfidz. Peserta didik dalam satu kelompok terlebih dahulu 

menyerahkan lembar monitoring hafalan kepada guru tahfidz pada kelompok tersebut 

untuk di lihat sampai mana hafalannya dan akan menghafalkan berapa ayat/ surat 

pada hari ini, setelah menentukan jumlah ayat/surat yang akan dihafalkan, peserta 

didik wajib membacakan terlebih dahulu ayat/surat yang akan dihafalkan di hadapan 

guru pengampu tahfidz pada kelompok tersebut. Ayat/surat bisa dihafalkan secara 

mandiri setelah bacaan sudah benar sesuai tajwid. Setelah menghafalkan secara 

mandiri, hafalan disetorkan kembali kepada guru tahfidz dalam kelompok tersebut. 

Dalam kegiatan inti pembelajaran ini  metode yang biasanya digunakan oleh guru 

tahfidz adalah metode demostrasi yang direalisasikan dalam rangka memberikan 

contoh bacaan yang benar jika dalam pembacaan ayat/surat yang akan dihafalkan 

secara mandiri oleh masing – masing peserta didik ada kesalahan, maka dilakukan 
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metode ini sebagai koreksi. Selanjutnya menggunakan metode pemberian tugas, tugas 

yang diberikan berupa hafalan secara mandiri  ayat/ surat sesuai dengan target masing 

– masing peserta didik yang sudah tercatat pada lembar monitoring. 

Selanjutnya ada beberapa metode yang secara umum digunakan oleh peserta 

didik untuk menghafal  Al-Qur’an diantaranya: Metode Tahfizh, sebelum memulai 

hafalan secara mandiri  peserta didik terlebih dahulu membacakan ayat/ surat yang 

akan dihafalkan secara mandiri di depan guru tahfidz pada masing – masing 

kelompok, jika bacaan dinilai sudah benar oleh guru tahfidz maka peserta didik baru 

boleh menghafalkan secara mandiri. Selanjutnya kalau bacaan sudah benar baru 

menghafalkan secara mandiri dengan cara membaca sambil menghafal beberapa kata 

dalam satu ayat jika dirasa ayatnya panjang. Potongan kata tersebut diulang – ulang 

sampai hafal, jika sudah hafal baru potongan ayat berikutnya, jika sudah hafal baru 

digabungkan menjadi satu ayat. Begitu jika sudah hafal dalam satu ayat, maka masuk 

ke ayat berikutnya dengan cara yang sama. Jika sudah mendapatkan beberapa ayat 

sesuai dengan target hari ini, maka hafalannya diulang mulai dari ayat yang pertama 

tadi dihafalkan.   

Metode Talaqqi, setelah selesai menghafalkan ayat yang sudah menjadi 

targetnya hari ini dengan metode tahfizh, masing – masing peserta didik menghadap 

kepada guru tahfidz sesuai dengan kelompoknya untuk memperdengarkan atau 

menyetorkan hafalannya hari ini.   

Metode Kitabah (Menulis), metode ini dijadikan sebagai solusi untuk peserta 

didik yang belum bisa membaca Al Qur’an dengan lancar atau untuk peserta didik 

berkebutuhan khusus yang memiliki ketunaan tertentu sehingga memerlukan 

alternatif lain agar bisa menghafalkan Al – Qur’an seperti peserta didik yang lain, 

karena tidak semua peserta didik berkebutuhan khusus tidak bisa membaca maupun 

menghafal Al – Qur’an. Seperti di kelas IX ini terdapat satu peserta didik yang 

memiliki ketunaan pendengaran dan wicara, sehingga perlu adanya solusi agar anak 

tersebut tetap bisa menghafalkan Al Qur’an. Salah satu caranya adalah sebelum mulai 

menghafalkan secara mandiri, mereka didamipingi oleh guru pendamping khusus, 
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tugas utama bagi guru pendamping masing – masing peserta didik berkebutuhan 

untuk mata pelajaran tahfidz adalah menuliskan terlebih dahulu ayat/surat yang akan 

dihafalkan dengan tulisan huruf biasa sesuai dengan kaidah transliterasi arab. Jika 

sudah selesai menulis, maka hasil dari tulisannya diperlihatkan kepada guru tahfidz 

untuk dicek ulang kebenaran penulisannya. Setelah semua tulisan benar, selanjutnya 

peserta didik memulai hafalan secara mandiri dan dibimbing oleh guru pendamping 

menggunakan tulisan yang tadi sudah ditulis oleh guru pendamping.  

Kegiatan penutup diakhiri dengan evaluasi hafalan yang telah dilaksanakan 

pada hari tersebut, evaluasi dipimpin oleh koordinator tim tahfidz dengan 

menggunakan acuan lembar monitoring peserta didik. Kegiatan evaluasi ini dilakukan 

untuk menekankan kembali dan memberikan semangat atau arahan bagi peserta didik 

untuk menghafalkan Al Qur’an, terutama bagi peserta didik yang belum mencapai 

target yang telah ditentukan.  

3.2 Sistem Evaluasi Pembelajaran Inklusi pada Mata Pelajaran Tahfidz Kelas 

IX di Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo 

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran inklusi mengacu pada model kurikulum yang 

diterapkan di satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran inklusi tersebut, di 

Sekolah Menengah Al Firdaus menerapkan kurikulum adaptif, ada perbedaan antara 

kurikulum reguler dengan anak berkebutuhan khusus, disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kemampuan anak dalam menerima  suatu proses pembelajaran  dengan 

memperhatikan kompetensi, potensi, minat dan bakat anak. Kemudian ada beberapa 

model kurikulum adaptif yang dapat diterapkan khususnya untuk anak berkebutuhan 

khusus dengan menyesuaikan kebutuhan anak, diantaranya model duplikasi, model 

substitusi dan model omisi.   

Jika dilihat dari model kurikulum yang diterapkan, evaluasi pembelajaran 

yang diterapkan sudah mengacu pada penilaian yang telah disesuaikan dengan 

perkembangan dan kebutuhan peserta didik, khususnya peserta didik berkebutuhan 

khusus.  
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Evaluasi pembelajaran tahfidz kelas IX di Sekolah menengah Al Firdaus 

memiliki tujuan diantaranya adalah untuk mengetahui sejauh mana potensi peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas yaitu dalam  menghafal Al-Qur’an, 

selain itu juga mengetahui sampai mana kemampuan peserta didik dalam membaca 

Al-Qur’an. Selain memiliki tujuan, evaluasi juga berfungsi untuk memberikan 

bimbingan kepada peserta didik yang belum menguasai kompetensi pembelajaran 

tahfidz. Adapun prinsip – prinsip evaluasi pembelajaran inklusi pada mata pelajaran 

tahfidz kelas IX antara lain : dilaksanakan secara kontinu yaitu dengan adanya tes 

setiap pertengahan semester dan akhir semester, selain itu adanya muroja’ah atau 

mengulang hafalan setiap awal pembelajaran dan sebelum mulai menghafalkan 

ayat/surat baru. Kemudian yang kedua adalah objektif, tegas dalam memberikan 

penilaian kepada peserta didik, jika dinilai tidak mampu melampaui target yang 

diinginkan akan ada pengurangan ponit.  

Bentuk evaluasi pembelajaran tahfidz adalah berupa tes, terdiri dari dua 

macam tes, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Tes lisan dilaksanakan dengan cara setoran  

hafalan sesuai dengan  target semester. Sedangkan untuk tes tertulis, yaitu menulis 

surat/ayat yang sudah ditentukan oleh tim tahfidz.  

Selanjutnya aspek penilaian dalam kegiatan evaluasi pembelajaran meliputi 

kelancaran hafalan, adab dan tajwid. Dalam pelaksanaan evaluasi tidak ada perbedaan 

antara peserta didik  berkebutuhan dan peserta didik ruguler, hanya saja anak 

berkebutuhan disesuaikan dengan hafalan masing-masing anak. 

Ada beberapa tahap pelaksanaan evaluasi pembelajaran tahfidz kelas IX yaitu 

yang pertama adalah ulangan tengah semester dilaksanakan setiap pertengahan 

semester, yang kedua ulangan akhir semester dilaksanakan pada akhir semester. 

Proses antara ulangan tengah semester dengan ulangan akhir semester sama, yaitu 

dengan tes tertulis maupun lisan, untuk lisan disesuaikan dengan target semester, 

karena jauh hari sebelum jadwal ujian sudah diberi tahu terlebih dahulu apa yang 

akan diujiankan, maka diharapkan secara maksimal masing – masing peserta didik 

dapat memenuhi target.  
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Puncak dari kegiatan evaluasi pembelajaran tahfidz adalah adanya kegiatan 

apresiasi sekaligus ujian terbuka untuk peserta didik yang telah berhasil memenuhi 

target hafalan yaitu Graduation of tahfidz, yang dilaksanakan setiap akhir tahun 

pembelajaran.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan, antara lain: proses 

pembelajaran inklusi pada mata pelajaran tahfidz kelas IX di Sekolah Menengah Al 

Firdaus menerapkan model pembelajaran berbasis sentra dan moving class serta 

bentuk layanan kelas reguler penuh, dalam hal ini peserta didik berkebutuhan khusus 

belajar bersama dengan peserta didik reguler lainnya di dalam satu ruang kelas, tidak 

ada pengelompokan antara keduannya sepanjang hari dengan kurikulum yang sama. 

Selain menerapkan layanan kelas reguler penuh, dalam keadaan tertentu akan 

diterapkan kelas reguler pull out, peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama 

dengan peserta didik reguler dalam satu kelas, namun dalam waktu – waktu tertentu 

ditarik dari kelas reguler untuk melanjutkan belajar dengan guru pendamping.  

Proses kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan tiga fase, yaitu 

pendahuluan yang diawali dengan dengan salam pembuka dari salah satu guru tahfidz 

dilanjutkan dengan absensi kehadiran peserta didik dan pemberian nasihat – nasihat 

yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya melakukan muroja’ah atau 

mengulang hafalan ayat/surat yang telah dihafalkan seperti muroja’ah surat – surat 

pendek pada juz 30 secara bersama – sama. Kegiatan inti pembelajaran adalah 

menghafalkan Al Qur’an secara mandiri yang kemudian disetorkan kepada guru 

tahfidz. Ada dua metode dalam kegiatan inti pembelajaran tahfidz ini, yaitu metode 

yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dan 

metode yang digunakan oleh peserta didik untuk menghafalkan Al Qur’an. Metode 

yang digunakan oleh guru adalah metode demonstrasi dan metode pemberian tugas, 

selanjutnya metode yang digunakan peserta didik untuk menghafalkan  Al – Qur’an 

adalah metode tahfizh, metode talaqqi dan metode kitabah.  



11 
 

Sistem evaluasi pembelajaran inklusi pada mata pelajaran tahfidz mengacu 

pada kurikulum adaptif yang sudah diterapkan di Sekolah Menengah Al Firdaus yaitu 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Bentuk evaluasi 

pembelajaran tahfidz adalah berupa tes, terdiri dari dua macam tes, yaitu tes tertulis 

dan tes lisan. Evaluasi dilaksanakan dengan dua tahap yaitu yang pertama adalah 

ulangan tengah semester dilaksanakan setiap pertengahan semester, yang kedua 

ulangan akhir semester dilaksanakan pada akhir semester. 
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