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METODE TAHFIDZ SEBAGAI PEMBENTUKAN KARAKTER ISLAMI 

DI SMP AHMAD DAHLAN BOARDING SCHOOL SUKOHARJO TAHUN 

2019/2020 

 

ABSTRAK 
Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas 

pelaksanaan pendidikan karakter Islami pada lembaga pendidikan formal. 

Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang yakni 

meningkatnya kenakalan para remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian 

massal dan tindakan kasus moral lainnya. Salah satu upaya pembentukan karakter 

Islami adalah dengan pendidikan tahfidz. Pendidikan tahfidz berperan sebagai 

pengenalan, pembiasaan, dan penanaman nilai-nilai karakter mulia kepada peserta 

didik dalam rangka membangun manusia beriman dan bertakwa kepada Allah. 

Salah  satu  dampak positif  (hikmah)  yang  dihasilkan  dari  mengafal  al-Quran  

ialah membantu menambah konsentrasi dalam mendapatkan ilmu, serta 

membentuk karakter manusia ke arah yang lebih baik. Salah satu sekolah yang 

menerapkan pendidikan tahfidz yang berbeda dari sekolah lain adalah SMP 

Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo. Berdasarkan hal tersebut maka 

peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran metode tahfidz yang digunakan 

dalam pembentukan karakter Islam di SMP Ahmad Dahlan Boarding School 

Sukoharjo. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripskan peran metode 

tahfidz yang digunakan dalam pembentukan karakter Islam di SMP Ahmad 

Dahlan Boarding School Sukoharjo. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang 

terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian penulis 

menggunakan pendekatan induktif. Sumber data dari penelitian ini didapatkan 

dari hasil obserfasi dan hasil wawancara.  Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis data kualitatif, dalam analisis data selama di 

lapangan peneliti menggunakan model Spradley, yaitu teknik analisa data 

disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembentukan Karakter Islami di 

SMP Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo berjalan dengan baik. 

Pelaksanaannya dengan pemberian materi yang harus dihafal siswa dengan 

metode muroja‟ah dan setoran dalam meningkatkan kemampuan membaca dan 

menghafal al-Qur‟an. Sekaligus dalam internalisasi karakter siswa dengan 

pembiasaan pada siswa untuk berperilaku jujur terkait dengan hafalannya, percaya 

diri ketika harus menghafalkan didepan, pekerja keras dengan mengulang-ulang 

hafalan sampai lancar. Karakter tersebut nampak selama pembelajaran pendidikan 

tahfidz dan diluar pembelajaran program tahfidz. 

 

Kata Kunci: Peran, Metode Tahfidz, Pembentukan Karakter. 
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ABSTRACT 

Today many parties demand an increase in the intensity and quality of the 

implementation of Islamic character education in formal educational institutions. 

The demand is based on a growing social phenomenon, namely the increasing 

delinquency of teenagers in society, such as mass fights and other moral case 

actions. One of the efforts to build Islamic character is through tahfidz education. 

Tahfidz education acts as an introduction, habituation, and inculcation of noble 

character values for students in order to build human beings to believe and fear 

Allah. One of the positive impacts (wisdom) resulting from memorizing the Qu’an 

is to help increase concentration in gaining knowledge and shape human 

character in a better direction. One school that implements tahfidz education that 

is different from other schools is SMP Ahmad Dahlan Boarding School 

Sukoharjo. Based on this, the researcher is interested in examining the role of the 

tahfidz method used in the formation of Islamic character at SMP Ahmad Dahlan 

Boarding School Sukoharjo. The purpose of this study is to describe the role of 

the tahfidz method used in the formation of Islamic character at Ahmad Dahlan 

Boarding School Sukoharjo Middle School. 

This type of research is field research, which is research whose object is 

about the symptoms or events that occur in community groups. In carrying out the 

research the writer uses an inductive approach. Sources of data from this study 

were obtained from observations and interviews. Data analysis in this study used 

qualitative data analysis methods, in data analysis while in the field researchers 

used the Spradley model, namely data analysis techniques adjusted to the stages 

in the study. 

The results of this study indicate that the formation of Islamic characters 

at SMP Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo is going well. The 

implementation is by providing material that students must memorize with the 

muroja'ah method and deposit in improving reading and memorizing al-Qur'an 

skills. At the same time, in internalizing the character of students with habituation 

for students to behave honestly related to their memorization, confident when they 

have to memorize in advance, hardworking by repeating rote until smoothly. This 

character appears during the learning of the Tahfidz education and outside the 

learning of the Tahfidz program. 

 

Keywords: Role, Tahfidz Method, Character Building. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam mengantisipasi kemajuan zaman yang telah masuk pada era industri 4.0 

generasi ke 2 ini,  perlu menjadi perhatian besar terhadap kalangan remaja 

khususnya pada anak sekolah menengah pertama, disebabkan kemajuan teknologi 

tersebut remaja  sangat mudah  mengakses informasi apapun lewat internet. Hal 

ini juga mempengaruhi pergaulan dan trend remaja yang demikian jika tidak di 
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damping pengawasan dari orang tua, sangat riskan remaja akan terjerumus 

kedalam pergaulan yang buruk, bukan berarti perkembangan zaman dan teknologi 

berpengaruh buruk pada generasi remaja, namun yang perlu menjadi perhatian 

adalah remaja harus memiliki karakter berkepribadian yang menonjol untuk 

membatasi serta memilah baik dan buruk dari kemajuan zaman. 

Dalam perspektif Islam, pendidikan karakter secara teoritik sebenarnya 

telah ada sejak Islam diturunkan di dunia seiring dengan diutusnya Nabi 

Muhammad untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak (karakter) 

manusia. Pengamalan ajaran Islam secara utuh (kaffah) merupakan model 

karakter seorang muslim yang dicontohkan dan ditekankan oleh model karakter 

Nabi Muhammad SAW, yang memiliki sifat Shidiq, Tabligh, Amanah, Fatonah 

(STAF). Sifat-sifat tersebutlah yang menjadi karakter khas Nabi Muhammad.
1
  

Tujuan pendidikan Islam adalah membimbing dan membentuk manusia 

menjadi hamba Allah yang saleh, teguh imannya, taat beribadah, dan berakhlak 

terpuji
2
. Hal ini sejalan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa beliau diutus untuk 

menyempurnakan akhlak agama. 

َق ِ  ِااألقِلْخا ال حق مقِصق ِّ قم  ثاُتِ ألُت اِبُع   .إ نَّمق

“Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 

baik”
3
. 

Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas 

pelaksanaan pendidikan karakter Islami pada lembaga pendidikan formal. 

Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang yakni 

meningkatnya kenakalan para remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian 

massal dan tindakan kasus moral lainnya
4
. Bahkan di kota-kota besar tertentu, 

gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan masyarakat. Oleh 

                                                             
1
 Indah Wahyuningtiyas dan Ansori. ”Upaya Pembentukan Karakter Islami Siswa melalui 

Kegiatan Spiritual Camp di Man Bondowoso”. Islamic Akademika. Vol. 1 No.1 September 2017. 
2
 Roqib, Moh. Ilmu Pendidikan Islam. (Yogyakarta: LkiS, 2009), 31. 

3
 HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad no. 273 (Shahiihul Adabil Mufrad no. 207), 

Ahmad (II/381), dan al-Hakim (II/613), dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. Dishahihkan oleh 

Syaikh al-Albani dalam Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 45). 
4
 Ari Wiyati. ”Pendidikan Karakter Islami”. 

http://grahasedekah.ilmifoundation.or.id/pendidikan-karakter-islami/ 

http://grahasedekah.ilmifoundation.or.id/pendidikan-karakter-islami/
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karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi 

muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan 

kepribadian peserta didik.  

Pentingnya pendidikan karakter Islami dengan menanamkan akhlak mulia 

yang diharapkan dapat mencetak manusia yang memiliki pribadi muslim dengan 

menanamkan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam cara berpikir, bertindak, 

berucap, yang selalu terkontrol oleh nilai-nilai Islam. 

Salah satu upaya pembentukan karakter Islami adalah dengan pendidikan 

tahfidz. Pendidikan tahfidz berperan sebagai pengenalan, pembiasaan, dan 

penanaman nilai-nilai karakter mulia kepada peserta didik dalam rangka 

membangun manusia beriman dan bertakwa kepada Allah.
5
 Pendidikan tahfidz di 

dalamnya membaca dan  mendengarkan  ayat-ayat  al-Quran  sehingga mampu 

membuat  manusia  menjadi  lebih  beriman kepada Allah dan memiliki akhlaq 

(karakter) yang mulia.
6
 Pendidikan tahfidz bukan hanya sekedar aktivitas kognitif 

berupa memindahkan hafalan dari teks ke dalam otak. Akan tetapi, menghafal al-

Quran merupakan internalisasi  nilai-nilai  Qurani  ke  dalam  hati  dan  perilaku  

umat  manusia.  Salah  satu  dampak positif  (hikmah)  yang  dihasilkan  dari  

mengafal  al-Quran  ialah  membantu menambah konsentrasi dalam mendapatkan 

ilmu, serta membentuk karakter manusia ke arah yang lebih baik
7
. 

Tujuan mempelajari Al-Quran atau pendidikan tahfidz adalah 

mengharapkan keridhaan Allah dengan menganut iktikad yang sah dan mengikuti 

segala perintah-Nya dan menghentikan segala laranganNya serta menanamkan 

                                                             
5
 Yuanita dan Romadon, “Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Tahfidz AlQuran 

Siswa SDIT Al Bina Pangkalpinang”, Jurnal JPSD, Vol 5 No. 1 tahun 2018, hal. 2. 
6
 Yusuf Qardhawi,  Berinteraksi Dengan Al-Qur'an,  (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 

170. 
7
 Jamil Abdul Aziz. “Pengaruh Menghafal Al-Quran Terhadap Pembentukan Karakter 

Peserta Didik Di Roudhotul Atfal (RA) Jamiatul Qurra Cimahi”, Golden Age. Vol. 2 No. 1, Maret 

2017, hal. 3. 
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akhlak yang mulia dengan mengambil „ibrah dan pengajaran serta suri teladan 

yang baik dari riwayat-riwayat yang termaktub dalam Al-Quran.
8
  

Salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan tahfidz yang berbeda dari 

sekolah lain adalah SMP Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo, sekolah 

tersebut menerapkan metode tahfidz dengan cara melakukan pembiasaan yang 

mengacu pada pendidikan karakter siswa, peserta didik sejak awal masuk  

kedalam sekolah tersebut sudah diberitahu untuk gemar membaca Al-Qur‟an, 

peserta didik baru harus melewati program sekolah berupa Multiple Intelegent 

Riserch (MIR) yang berhubungan dengan orangtua dan siswa, siswa diwawancarai 

oleh pihak sekolah tentang kebiasaannya sebelum masuk ke dalam sekolah 

tersebut dan akan dikonfirmasi kebenaranya oleh orang tuanya, program tersebut 

dilakukan untuk megetahui karakteristik peserta didik baru.  

Dalam pembelajaran tahfidz pihak sekolah melakukan kegiatan 

matrikulasi selama tiga hari untuk peserta didik baru agar siswa mendalami 

program-progam tahfidz yang diberikan oleh sekolah. Kegiatan tahfidz sekolah 

tersebut dibagi menjadi dua golongan yaitu full day untuk siswa yang tidak tinggal 

di asrama dan boarding untuk siswa yang menetap di asrama sekolah. Pada 

penerapan pendidikan tahfidz siswa diminta selalu muraja’ah dalam setiap 

kegiatan misalnya setelah selesai sholat, target kelulusan untuk program full day 

adalah 3-5 juz sedangkan untuk program boarding 5 juz.
9
 Dengan pembiasaan dan 

Muraja’ah Al-Qur‟an di setiap kegiatannya karakter Islami siswa akan terbentuk  

menjadi lebih baik. 

Memperhatikan latar belakang di atas fokus kajian dalam penelitian ini 

adalah: bagaimana peran metode tahfidz yang digunakan dalam pembentukan 

karakter Islam di SMP Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo. Penelitian ini 

bertujuan Untuk mendeskripskan peran metode tahfidz yang digunakan dalam 

pembentukan karakter Islam di SMP Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo. 

                                                             
8
 Zulfitria. ”Pembelajaran Tahfidz Al-Quran Dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

(PAUD)”. DARUL ILMI Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Volume 1 No 2 Juni 

2016, hal. 47 
9
 Wawancara dengan Bapak Anugroho. S.Pd (Kepala Sekolah SMP Ahmad Dahlan 

Boarding School Sukoharjo). Senin, 5 Agustus 2019.  
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Tahfidz dalam arti bahasa adalah menghafal. Kata dasar menghafal dari 

bahasa Arab hafidza-yahfadzu-hifdzan yang artinya lawan dari lupa, yaitu selalu 

ingat dan sedikit lupa.
10

 Kemudian menurut Abdul Aziz Abdul Rauf definisi dari 

menghafal adalah “proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau 

mendengar.” Setiap pekerjaan jika dikerjakan berulang kali, akan terbiasa atau 

menjadi hafal.
11

  

Seseorang yang telah menghafal Al-Qur‟an di luar kepala disebut Juma’ 

dan Hufazhul Qur’an. Dalam sejarah perkembangan dan penyiaran Islam pertama 

kali pengumpulan Al-Qur‟an dilakukan dengan hafalan, karena Al-Qur‟an 

pertama kali diturunkan dengan metode pendengaran. Untuk melestarikan Al-

Qur‟an pada zaman tersebut Rasulullah SAW memerintah para sahabat dan 

pengikutnya untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur‟an, karena Rasulullah SAW 

termasuk orang yang ummi.
12

 

Dengan demikian Tahfidz menjadi ilmu penting pada saat zaman 

Rasulullah SAW, menjadi seorang hafidz merupakan tugas mulia bagi para 

sahabat untuk menghafalkan Al-Qur‟an. Setiap kali satu ayat turun para sahabat 

senantiasa menghafalkan dalam ingatan dan menempatkannya kedalam hati 

sehingga ayat tersebut benar-benar terhafal dengan baik. Karena masyarakat arab 

pada zaman dahulu sudah terkenal dengan hafalan yang kuat dan lisan yang fasih 

dalam melantunkan Ayat Al-Qur‟an namun terbatasi oleh kemampuan buta huruf 

yang menjadikan hafalan dari lisan ke lisan adalah kunci utamanya. Sehingga 

dalam penulisan berita, syair, dan silsilah mereka melakukan dengan catatan hati 

mereka.
13

 

Metode merupakan cara yang dilakukan oleh guru untuk mencapai target hafalan 

yang dikehendaki. Program tahfidz al-Qur‟an sebagai kegiatan intrakurikuler 

                                                             
10

 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 105. 
11

 Abdul Aziz Abdul Rauf, Kiat Sukses Menjadi Hafidz Qur’an Da’iyah, (Bandung: Pt 

Syaamil Cipta Media, 2004), 49. 
12

 Muhammad Nor Ichwan, Memasuki Dunia Al-Qur’an, (Semarang: Effhar Offset 

Semarang, 2001), 99. 
13

  Manna‟ Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an, Pent: Mudzakir, (Surabaya: 

Halim Jaya, 2012), 179-180. 
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madrasah tidak terlepas dari metode yang digunakan oleh guru supaya siswa bisa 

membaca dan menghafal al-Qur‟an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Adapun 

metode yang dapat digunakan antara lain : 

1) Metode Juz’i  

Metode juz’i adalah menghafal secara berangsur-angsur atau bagian demi 

bagian dan menghubungkan antar bagian ayat satu dengan ayat yang lain 

dalam satu kesatuan materi yang dihafal. Berarti pada metode ini siswa 

menggabungkan hafalan yang sudah dihafal sebelumnya dengan hafalan ayat 

yang baru. Oleh sebab itu, harus banyak-banyak di muraja’ah.
14

  

2) Metode Takrir (mengulang)  

Metode takrir merupakan metode mengulang hafalan yang telah 

diperdengarkan kepada ustadz atau pembimbing tahfidz, yang fungsi 

utamanya untuk menjaga agar materi yang sudah dihafal supaya tidak lupa 

atau hilang
15

. 

3) Metode Setor  

Metode setor adalah memperdengarkan hafalan-hafalan baru kepada ustadz. 

Metode ini harus dilaksanakan oleh siswa supaya hafalan siswa bertambah 

dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh sekolah. Serta melalui 

metode ini bacaan siswa akan menjadi lebih baik. Karena guru akan 

memperdengarkan bacaan siswa satu persatu. 

4) Metode Tes  

Metode tes adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menguji keseluruhan 

hafalan siswa selama satu semester. Metode ini dengan menekankan pada 

materi ketepatan bacaan (makhorijul huruf dan tajwid). Dengan demikian, 

metode ini digunakan untuk mengetahui ketercapaian materi yang telah 

dipelajari.
16

 

                                                             
14

 Umar, “Implementasi Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an Di SMP Lukman Hakim”, 

Jurnal Pendidikan Islam, (Vol. 6, No. 1, tahun 2017), 8. 
15

 Ibid, 9. 
16

 Ibid, 10. 
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Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang khas dalam 

diri setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan Negara. Individu yang berkarakter baik adalah idividu 

yang dapat membuat keputusan dan siap bertanggungjawab setiap akibat dari 

keputusannya. Karakter Islami dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Allah swt, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, 

dan kebangsaan terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama Islam, hukum, tata karma, budaya, adat istiadat 

dan estetika. Karakter Islami adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan 

sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertidak berhubungan dengan 

ibadah dan kepercayaan kepada Allah swt dan Sunnah Rasulullah saw.
17

 

Al-Qur‟an dan hadis telah banyak menjelaskan mengenai karakter, 

kemudian dapat diambil pula hikmah dari khasanah para sahabat maupun para 

tabi’in semasa hidupnya. Berbagai karakter yang harus dimiliki oleh seorang 

muslim menurut Al-Qur‟an dan hadits antara lain
18

 : 

1) Menjaga harga diri 

Al-Hadits : carilah hidup dengan senantiasa menjaga dirimu. (H.R Asakir dari 

Abdullah bin Basri) 

2) Berbuat baik dalam segala hal 

Al-Qur‟an : barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah dalam keadaan 

berbuat baik, maka ia akan mendapatkan ganjaran di sisi Tuhanya. (QS. Al-

Baqarah : 112) 

3) Berbuat jujur 

Al-Qur‟an : sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakann 

apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (QS. As-Shaff : 3) 

4) Gigih dalam mencari ilmu 

Al-Qur‟an : sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut  

kepadaNya hanyalah orang-orang yang berilmu. (QS. Fathir : 28) 

                                                             
17

Samani, Muchlas dan Hariyanto. Pendidikan Karakter. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2011), 41-42. 
18

Ibid. 79-85. 
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5) Bertanggungjawab  

Al-Qur‟an : apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja (tanpa 

pertanggungjawaban)? (QS. Al-Qiyamah : 36) 

Langkah awal membentuk karakteri Islami melalui pendidikan tahfidz 

dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya : 

1) Memberikan motivasi rutin pentingnya membaca Al-Qur‟an : dengan siswa 

diberikan motivasi tentang pentingnya membaca Al-Qur‟an dan manfaat yang 

dapat diperoleh, siswa akan tergerak untuk selalu membaca Al-Qur‟an. 

2) Memberikan semangat untuk menghafal Al-Qur‟an : siswa diajarkan serta 

dibimbing melalui pendekatan-pendekatan personal dan diberikan semangat 

menghafal Al-Qur‟an serta diberikan motivasi tentang keutamaan menjadi 

seorang Hafidz Qur’an salah satunya mendapatkan tempat yang paling mulia 

di sisi Allah SWT. 

3) Murajaah terus menerus dalam setiap saat : untuk membentuk karakter Islami 

melalui pendidikan tahfidz, siswa diarahkan untuk selalu menghafal di setiap 

sela waktu dalam aktifitasnya, dengan demikian siswa secara tidak langsung 

diajarkan tentang kedisiplinan di mana itu merupakan salah satu cara untuk 

membentuk karakter. 

Dengan demikian jika hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan 

terus-menerus, maka akan tertanam dalam diri setiap siswa dan secara tidak 

langsung akan membentuk karakter Islami yang selalu menjadikan Al-Qur‟an 

sebagai pedoman dalam hidupnya. Dengan karakter Islami melalui pendidikan 

tahfidz karakter siswa akan terbentuk dari perilaku keseharian dalam 

mengamalkan ajaran Islam, serta tidak menutup kemungkinan dari pendidikan 

tahfidz akan muncul kebaikan lain karena kuatnya karakter Islami yang dimiliki. 
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2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitan 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada kegitan 

tersebut secara holistik (utuh). Dalam melaksanakan penelitian penulis 

menggunakan pendekatan induktif, pendekatan induktif adalah menekankan 

pengamatan terlebih dahulu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan 

pengamatan tersebut. Pendekatan ini mengambil kesimpulan yang bersifat khusus 

menjadi umum. Dalam melaksanakan penelitian  penulis melakukan wawancara 

kepada narasumber yang dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan informasi 

dan mendatangi tempat penelitian di SMP Ahmad Dahlan Boarding School 

Sukoharjo. Subjek Penelitian yang akan dijelaskan oleh penulis adalah mengenai 

kegiatan Pendidikan Tahfidz di SMP Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo. 

Pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan 

beberapa metode yakni observasi, wawancara atau interview dan dokumentasi. 

Dalam observasi/pengamatan observasi digunakan penulis untuk mendapatkan 

data berupa data deskriptif tentang kegiatan Pendidikan Tahfidz di SMP Ahmad 

Dahlan Boarding School Sukoharjo, sehingga data tersebut mampu memperkuat 

hasil penelitian yang dilakukan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi 

pada guru tahfidz dan para siswa untuk mendapatkan informasi yang berhubungan 

dengan tahfidz dan peran metode tahfidz dalam membentuk karakter Islami. 

Penenitian ini juga menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk 

mengumpulkan data. Adapun dokumen yang dikumpulkan berupa dokumen resmi 

seperti data kepala sekolah, data guru pembimbing tahfidz dan peserta didik, dan 

dokumen yang tidak resmi seperti pemotretan kegiatan disaat pembelajaran 

tahfidz. 

Setelah melalui proses pengumpulan data, maka lagkah selanjutnya adalah 

pegolahan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis data kualitatif, dalam analisis data selama di lapangan peneliti 

menggunakan model Spradley, yaitu teknik analisa data disesuaikan dengan 
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tahapan dalam penelitian dengan langkah: Memilih situasi sosial yang akan 

diteliti, Menetapkan seorang informan (Key Informant), analisa data 

menggunakan analisis taksonomi, tahap seleksi menggunakan observasi seleksi 

kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kontras, terakhir peneliti menuliskan 

laporan penelitian kualitatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dari para informan sebelumnya, aktivitas tahfiz 

qur‟an dalam membentuk karakter siswa SMP Ahmad Dahlan Boarding School 

Sukoharjo mencakup sub fokus pertama tentang pendidikan tahfiz qur‟an dalam 

membentuk karakter Islami siswa dan siswi SMP Ahmad Dahlan Boarding School 

Sukoharjo yang berlatar belakang religius. 

Institusi SMP Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo sebagai wadah 

yang paling tepat karena diwarnai dengan kegiatan pendidikan tahfidz yang 

dijadikan kebiasaan untuk membentuk karakter yang bersifat religius. Karakter 

islami harus ditanamkan mulai sejak remaja, berbagai cara bisa dilakukan seperti 

melalui kegiatan keagamaan, salah satunya melalui kegiatan menghafal Al-quran, 

kegiatan menghafal Al-quran adalah penanaman karakter Islami seperti yang telah 

dilaksanakan di SMP Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo dengan adanya 

karakter Islami nilai keagamaan secara otomatis tertanam dalam diri peserta didik. 

Pembentukan karakter Islami sangat dibutuhkan untuk mendidik. Nilai 

agama atau religi sangat penting dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, 

sehingga selalu ditonjolkan program unggulannya yaitu Tahfidzul Quran, dengan 

menghafal Al-quran, anak didik selalu diberikan pengarahan betapa pentingnya 

peranan agama supaya hidup menjadi berarti dan mempunyai makna melalui 

penanaman nilai Islami. 

Perkembangan peserta didik menjadi lebih baik karena target para 

pendidik yang ada di SMP Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo 

membiasakan pembelajaran, bukan hanya bersifat kuantitatif tetapi juga bersifat 
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kualitatif. Individu peserta karakter mulia yang dasarnya melalui kebiasaan yang 

bersifat Islami yaitu “Tahfidzul Quran” 

Pelaksanaan pendidikan karakter Islami melalui pendidikan tahfidz di 

SMP Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo dilaksanakan secara menyeluruh 

pada pendidikan tahfidz. Dalam arti pendidikan karakter Islami dilaksanakan 

secara kompleks dan integral baik mencakup materi yang harus dihafal siswa 

maupun dalam penanaman karakter Islami. Pendidikan tahfidz bukan hanya 

sekedar dalam memenuhi kurikulum sekolah akan tetapi menjadi kewajiban setiap 

muslim untuk mempelajari al-Qur‟an sekaligus sebagai tumbuhnya karakter mulia 

pada siswa. 

Para ustadz dan ustadzah di SMP Ahmad Dahlan Boarding School 

Sukoharjo  selalu memotivasi santri dengan cara memberikan motivasu terhadap 

siswa, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur‟an sehingga membuat siswa 

semangat menghafal, menumbuhkan rasa menghormati atau segan terhadap 

pengampu tahfidz dan mengajarkan sabar dan keistiqomahan dalam proses 

menghafal. 

Dengan demikian, siswa mudah untuk menghafal Al-quran karena 

membaca Al-quran merupakan ibadah. Siswa selalu dididik dengan nilai-nilai 

religius, dengan mengetahui kelebihan menghafal Alquran, karakter Islami siswa 

akan terbentuk melalui kebiasaan yang positif. Menghafal Al-quran harus didasari 

dengan niat yang kuat dengan cara menghindari perbuatan yang buruk hal seperti 

ini selalu ditekankan oleh ustadz dan usatdzah untuk membuat nilai penanaman 

nilai Islami dalam diri peserta didik, refleksi peserta didik selalu berlaku sopan, 

baik sesama siswa lebih-lebih dengan ustadz/ustadzah   

Pendidikan karakter Islami melalui pendidikan tahfidz juga tidak lepas dari 

pelaksanaan pembelajaran tahfidz itu sendiri. Karena pembelajaran identik terkait 

dengan materi yang disampaikan oleh guru. Pelaksanaan pendidikan tahfidz di 

SMP Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo seperti pelaksanaan 

pembelajaran pada umumnya dengan menggunakan metode dalam 
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pembelajarannya seperti metode sorogan atau setoran akan tetapi juga terkadang 

tergantung kemampuan siswa.  

Pendidikan tahfidz erat kaitannya dengan kemampuan menghafal al-

Qur‟an. Maka yang dibutuhkan adalah sistem kerja memori jangka panjang. 

Menurut At Kinson dalam teori pemrosesan informasi bahwa untuk memperoleh 

ingatan jangka panjang diperlukan usaha yang keras untuk mengulang-ngulang 

hafalan.
19

 Sehingga sangat sesuai pendidikan tahfidz di SMP Ahmad Dahlan 

Boarding School Sukoharjo untuk memperoleh ingatan jangka panjang dengan 

menggunakan metode muroja‟ah dan setoran untuk memperkuat hafalan peserta 

didik. Sehingga dapat meminimalisir kelupaan dalam hafalan. 

1. Jujur 

Pada karakter jujur guru memperkuat dengan selalu bertanya pada siswa 

tentang hafalannya. Kemudian guru akan mengecek kesesuaian dengan catatan 

hafalan peserta didik. Jika siswa berbohong tentang hafalannya maka guru 

akan menasihati siswa dan meminta siswa untuk kembali kebangkunya dan 

menghafal sesuai hafalannya. Baru kemudian bisa melakukan setoran. Hal ini 

dilakukan guru sebagai bentuk ancaman supaya siswa terbiasa untuk tidak 

berkata bohong dalam hal sekecil apapun.
20

 Sejalan dengan teori tarhib yang 

mengatakan bahwa ancaman bisa diberikan kepada peserta didik apabila 

melakukan tindakan yang menyalahi aturan.
21

 Hal ini berarti dalam memupuk 

kejujuran pada siswa dengan menggunakan metode tarhib agar siswa menjauhi 

perbuatan jelek yang dilarang oleh Allah. 

Menurut Al-Ghazali bahwa jujur termasuk bagian dari penyucian jiwa 

(Tazkiyatun Nafs) dan jujur dalam perkataan termasuk maqam terendah dari 

jujur.
22

 Hal ini dapat dimaknai bahwa pentingnya untuk menanamkan karakter 

jujur pada siswa yang dimulai dari maqam terendah yaitu jujur dalam 

                                                             
19

 Magda Bhinnety, “Struktur dan Proses Memori”, Jurnal Buletin Psikologi, Vol.16, No. 

2, 74. 
20

 Hasil Observasi di SMP Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo tahun 2020 
21

 Dewi Ariyani dan Nursalim, “Metode Targhib dan Tarhib Dalam Pendidikan Menurut 

Hadits Rasulullah saw”, Jurnal El-Tarbawi, Vol. 9 No.1, 2016),  23 
22

 2Sa‟id Hawwa, Tazkiyatun Nafs Intisari Ihya Ulumuddin, (Jakarta: Pena, 2006), 346. 
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perkataan. Supaya siswa terbiasa untuk berkata jujur dan akan menjadikan 

orang lain percaya padanya 

2. Percaya diri 

Guru tidak memanggil siswa untuk melaksanakan hafalan. Hal ini 

supaya siswa secara suka rela untuk melaksanakan. Kemudian guru meminta 

siswa untuk menghafal secara lantang dan keras. Supaya siswa yang lain juga 

ikut menyimak. Sehingga lama kelamaan siswa menjadi percaya diri untuk 

melaksanakan hafalan tanpa takut salah. Karena guru selalu memotivasi siswa 

dengan mengatakan dari salah itulah yang akan menjadi benar. dalam teori 

ghirab bahwa dibutuhkan stimulus agar siswa dapat melakukan dan 

mewujudkan sesuatu yang dikehendaki.
23

 Sama halnya dengan menghafal 

alQur‟an perlu adanya motivasi dari guru terhadap peserta didik dalam 

mencapai target hafalan. Sebagaimana teori kontinuitas bahwa perlu cara 

bertahap dalam menciptakan pembiasaan bersikap dan berbuat pada siswa.
24

 

Dengan begitu, untuk menanamkan karakter percaya diri di SMP Ahmad 

Dahlan Boarding School Sukoharjo pada siswa membutuhkan tahapan 

motivasi dan juga prose pembiasaan dalam siswa belajar, bersikap dan 

bertindak. 

3. Pekerja Keras 

Demi memperkuat karakter pekerja keras siswa SMP Ahmad Dahlan 

Boarding School Sukoharjo, guru mewajibkan bagi siswa untuk melakukan 

setoran setiap minggunya untuk memenuhi target hafalan yang sudah 

ditetapkan. Serta bagi siswa yang masih salah dalam bacaan tajwid dan belum 

lancar hafalannya. Maka guru akan meminta siswa untuk terus menerus 

mengulangi hafalannya sampai benar. Sejalan dengan teori repetition yang 

mengatakan bahwa pendidikan yang efektif dilakukan dengan berulang-ulang 

kali sehingga mudah untuk dipahami siswa.
25

 

                                                             
23

 Dewi Ariyani dan Nursalim, Op.Cit, 22 
24

 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2011),128. 
25
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Dalam kitab adab ta‟lim muta‟lim juga dijelaskan bahwa seorang 

murid hendaknya tekun dalam belajar dan mengulang-ngulangnya.
26

 Sama 

halnya dengan menghafal al-Qur‟an dibutuhkan kesungguhan atau tidak 

setengahsetengah dan semangat yang tinggi dalam mengulang-ngulang 

hafalannya. Sehingga menjadikan siswa bisa menjaga hafalannya supaya tidak 

mudah lupa. 

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas bahwa penguatan 

pendidikan karakter Islami di SMP Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo 

meliputi pelaksanaan pembelajaran pendidikan tahfidz sekaligus sebagai proses 

pembiasaan dalam penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik. Penguatan 

di SMP Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo mencakup menumbuhkan 

kesadaran akan pentingnya membaca, menghafal, dan mempelajari al-Qur‟an 

sebagai pedoman hidup manusia dalam segala aktivitasnya. Sehingga terjadi 

penyeimbangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena pendidikan 

tahfidz berkaitan dengan membaca dan menghafal al-Qur‟an yang arahnya pada 

kognitif yang tujuan utamanya dalam pembentukan kepribadian yang mulia 

terealisasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Sebagaimana yang 

dikatakan Lickona bahwa pendidikan karakter mencakup “knowing the good, 

loving the good, and knowing the good”.
27

 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Peran pendidikan tahfidz dalam pembentukan Karakter Islami di SMP 

Ahmad Dahlan Boarding School Sukoharjo berjalan dengan baik. Pelaksanaannya 

dengan pemberian materi yang harus dihafal siswa dengan metode muroja‟ah dan 

setoran dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal al-Qur‟an. 

                                                             
26

 Burhanul Islam Azzarnuji, Terjemah Kitab Ta’lim Muta’lim, (Surabaya: Al Miftah, 

2012), 103. 
27

 Thomas Lickona, Terjemahan Educating For Character: How our Schools can Teach 

respect and Responsibility, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 82. 
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Sekaligus dalam internalisasi karakter siswa dengan pembiasaan pada siswa untuk 

berperilaku jujur terkait dengan hafalannya, percaya diri ketika harus 

menghafalkan didepan, pekerja keras dengan mengulang-ulang hafalan sampai 

lancar. Karakter tersebut nampak selama pembelajaran pendidikan tahfidz dan 

diluar pembelajaran program tahfidz. 
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