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Abstract 

 

For religious education institutions, both Islamic boarding schools and 

madrasah, the material of tahfidz Al Qur'an is an inseparable content because it is 

a competency which is one of the characteristics of the originality of religious 

science which is mastered by students either partially understanding the existing 

verses, letters or themes. with the aim and aim of lowering the religion of Islam. 

Every educational institution, both Islamic boarding schools and madrasah that 

have great attention to tahfidz Al Qur'an will compete and continue to improve the 

quality of their tahfidz learning models to be the best among existing educational 

institutions.The period of the Covid-19  pandemic is a time full of obstacles and 

challenges beyond the time that has been passed by educational institutions both 

schools, madrasah and Islamic boarding schools in Indonesia and the world. With 

the existing obstacles, it requires educational institutions that want to exist to 

survive to make innovations and breakthroughs in the field of education 

(learning).Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah (MIM) Karanganyar and 

Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah (MIM) Margomulyo Matesih are two of 

the many educational institutions that held educational innovations in learning 

tahfidz Al Qur'an during the ongoing Covid-19  pandemic.This research, which 

takes the object of two educational institutions, namely MIM Karanganyar and 

MIM Margomulyo Matesih, it’s a qualitative research which is characterized by 

both library research and field research, which means that all data obtained refers 

to both written data sources and field data. , in the form of books, manuscripts, 

articles and documents relevant to the research as well as the results of interviews 

and field observations. The research was conducted with a phenomena approach 

(the Covid-19  pandemic). Furthermore, the analysis method is carried out with a 

qualitative analysis method approach, which is specifically looking for 

correlation, coherence, and relevance between the data obtained, so that it brings 

up conclusions that are in accordance with the expected objectives.This research 

shows that the tahfidz learning model at MIM Karanganyar and MIM 

Margomulyo is a blended  learning model between online and offline.From the 

research results it was found that for learning, especially tahfidz Al Qur'an for 

elementary level students (MI / SD) who do not have good basic reading skills, 

learning with a full online system is less effective, the solution is blended learning 

/ hybrid (a mixture of online and offline) use voice notes / MP3 chunks of letters, 

verses and even pronunciation if necessary, accompanied by a video tutorial for 

pronouncing the correct pronunciation of chunks of letters, verses and even 

pronunciation that are easy for students to follow. When the pandemic subsides 

(yellow zone) then the percentage of face-to-face learning is limited to 70%. 



2 
 

 
 

Keywords : Blended  learning,Tahfidz Learning Model, Covid-19  Pandemic 

Period, MIM Karanganyar, MIM Margomulyo Matesih. 

 

ABSTRAK 

 

Bagi institusi pendidikan keagamaan baik pesantren maupun madrasah, 

materi tahfidz Al Qur’an adalah suatu muatan yang tidak bisa dipisahkan karena 

merupakan suatu kompetensi yang menjadi salah satu ciri keorisinilan ilmu agama 

yang dikuasai peserta didiknya baik secara parsial pemahaman terhadap ayat, 

surat ataupun tema yang ada dengan maksud dan tujuan diturunkannya agama 

Islam. Setiap institusi pendidikan baik pesantren maupun madrasah yang 

mempunyai perhatian besar terhadap tahfidz Al Qur’an akan berlomba dan terus 

meningkatkan kualitas model pembelajaran tahfidznya untuk menjadi yang terbaik 

diantara institusi pendidikan yang ada.Masa pandemi Covid-19  adalah merupakan 

masa yang penuh rintangan dan tantangan melebihi waktu yang pernah dilalui 

oleh institusi pendidikan baik sekolah, madrasah maupun pesantren di Indonesia 

dan dunia. Dengan rintangan yang ada maka mengharuskan institusi pendidikan 

yang ingin tetap eksis bertahan untuk membuat inovasi dan terobosan di bidang 

pendidikan (pembelajaran).Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah (MIM) 

Karanganyar dan Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah (MIM) Margomulyo 

Matesih adalah dua diantara banyak institusi pendidikan yang mengadakan 

inovasi pendidikan pada pembelajaran tahfidz Al Qur’an di masa pandemi Covid-

19  sedang berlangsung.  Penelitian yang mengambil obyek dua institusi 

pendidikan yakni MIM Karanganyar dan MIM Margomulyo Matesih ini adalah 

penelitian kualitatif yang bercorak penelitian kajian pustaka (library research) 

sekaligus lapangan (field research), itu artinya semua data yang diperoleh 

mengacu kepada sumber-sumber data tertulis maupun data lapangan, berupa 

buku-buku, naskah, artikel maupun dokumen yang relevan dengan penelitian 

sekaligus hasil dari wawancara dan observasi di lapangan. Penelitian dilakukan 

dengan pendekatan fenomena (pandemi Covid-19 ). Selanjutnya metode analisis 

dilakukan dengan pendekatan metode analisis kualitatif yaitu secara spesifik 

mencari korelasi, koherensi, dan relevansi antar data yang diperoleh, hingga 

memunculkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  Penelitian 

menunjukkan bahwa model pembelajaran tahfidz di MIM Karanganyar dan MIM 

Margomulyo merupakan model pembelajaran blended/hybrid/campuran antara 

daring dan luring.Dari hasil penelitian ditemukan untuk pembelajaran terutama 

tahfidz Al Qur’an bagi siswa tingkat dasar (MI/SD) yang belum memiliki 

kemampuan dasar membaca yang baik, pembelajaran dengan sistem full daring 

kurang efektif solusinya adalah blended  learning/ hybrid (campuran antara daring 

dan luring) menggunakan voice note/ MP3 potongan surat, ayat bahkan perlafal 

bila perlu disertai video tutorial pengucapan pelafalan yang benar dari potongan 

surat, ayat bahkan lafal yang mudah diikuti oleh siswa. Ketika pandemi mereda 

(zona daerah kuning) maka prosentase pembelajaran tatap muka terbatas  harus 

ditingkatkan menjadi 70%  berbanding 30% dengan daring. 
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Kata Kunci : Blended  learning Model Pembelajaran Tahfidz, Masa Pandemi 

Covid-19 , MIM Karanganyar, MIM Margomulyo Matesih. 

 

A. PENDAHULUAN 

Pandemi covid 19 mulai pada akhir tahun 2019 yang muncul pertama 

kali di kota wuhan Cina menyebar ke seluruh dunia. Pandemi mengganggu 

aktifitas manusia termasuk pada bidang pendidikan karena demi  pengurangan 

kontak antar manusia demi survive maka sekolah dan madrasah ditutup (Syah, 

2020). 

Sebenarnya ada moda pembelajaran yang ideal digunakan pada masa 

pandemi Covid-19 bagi sekolah dan madrasah yaitu pembelajaran jarak jauh 

yang gaungnya sudah muncul sekitar tahun 1989 (Muhammad, 2020). Setelah 

beberapa bulan berlangsungnya masa Pandemi Covid-19 hanya sedikit institusi 

pendidikan yang melaksanakan pembelajaran daring disebabkan beberapa 

faktor, diantaranya adalah keterbatasan penguasaan tehnologi oleh siswa dan 

guru (Syah, 2020).  

Masa pandemi Covid-19 sebetulnya bukan waktu yang ideal secara 

ekonomi untuk melaksanakan pembelajaran online (O, 2020), tetapi bagi 

institusi pendidikan yang ingin eksis maka harus mengambil langkah inovatif 

di bidang pendidikan (pembelajaran) yakni tetap mengadakan pembelajaran 

dengan moda daring minimal dengan blended learning (Sutiah et al., 2020). 

Sebagaimana pembelajaran masa normal, pembelajaran masa pandemi 

Covid-19 juga harus memperhatikan variabel interaksi yang ada. Menurut 

Dunkin dan Biddle, sebagaiman dikutip oleh Abdul Majid bahwa ada empat 

variabel interaksi pada pembelajaran yaitu; (a) variabel pertanda, berupa 

pendidik; ; (b) variabel kontek, berupa peserta didik; (c) variabel proses ; dan 

(d) variabel produk, berupa perkembangan peserta didik dalam jangka pendek 

dan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, semua 

variabel tersebut harus dikelola dengan baik (Majid, 2005). 

Pada variabel pertanda berupa peserta didik dan variabel kontek yakni 

pendidik memiliki keterkaitan erat terlebih di masa pandemi di mana guru 

perlu lebih memposisikan diri sebagai mentor selain fungsi inspirator, korektor, 
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informator, motivator, organisator, inisiator dan supervisor (Djamarah, 2006) 

agar pembelajaran berjalan dengan baik karena kondisi pendemi yang 

mempengaruhi mental siswa dimana masyarakat pada umumnya mengalami 

rasa kecemasan yang meningkat (Karakaya et al., 2021). 

Keadaan yang berubah cepat pada masa pandemi akan tingkat 

penyebaran virus, pendidik perlu mengetahui kemampuan setiap siswa dan 

perubahan kondisi lingkungannya untuk mengatur jadwal pembelajaran dan 

bentuk pembelajaran yang sesuai agar siswa memberikan respon pada 

pembelajaran sebagai bentuk tanggung jawabnya dan merupakan salah satu 

indikasi keberhasilan  pembelajaran yang dilaksanakan (Chang-Tik, 2020). 

Tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran tatap muka tidak bisa 

digantikan efektifitasnya oleh pembelajaran daring terutama dalam penanaman 

karakter demikian bagi pembelajaran tahfidz Al Qur’an, hal itulah perlunya 

perlunya tatap muka (Laforune, 2019) atau menggunakan moda 

campuran/blended learning (Hariadi & Wurijanto, 2016). 

Pada variabel proses di masa pandemi Covid-19 pendidik perlu 

mengetahui perubahan kondisi zona lingkungannya dalam aspek penyebaran 

virus, hal ini terkait model pembelajaran yang akan dilakukan, apakah harus 

full daring, tatap muka terbatas atau blended learning dengan tidak berorientasi 

produk semata sebagai variabel ke empat karena memang konsekwensi dari 

masa pandemi pada pembelajaran yang berorientasi pada keselamatan dari 

wabah yang ada, di mana akan ada kerugian 1,5 sampai 2 tahun dalam 

pencapaian kompetensi (Kaffenberger, 2021) kalau tidak dikatakan sebagai 

meremidi/mengulangi pembelajaran bagi siswa agar mencapai kompetensi 

sebagaimana masa normal (Soland et al., n.d.).  

 Pembelajaran online yang menggunakan media yang ada 

memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan dunia luar melalui 

peramban internet yang kontennya belum tentu sesuai dengan usia, budaya dan 

agama yang dianut keluarganya, maka stake holder sekolah/madrasah lainnya 

seperti orang tua dan guru harus sering memposisikan sebagai mentor yang 
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memberi arahan dan nasihat  (Chukwuere & Cultural, 2020), ini berkaitan 

dengan hasil pembelajaran dari segi karakter.  

Setelah melihat ke lapangan dan berdasarkan latar belakang di atas 

penulis menyusun penelitian dalam bentuk tesis berjudul: “ Model 

Pembelajaran Tahfidz Di Masa Pandemi Covid-19 Di MIM Karanganyar Dan 

MIM Margomulyo Matesih Kabupaten Karanganyar”, rumusan masalah dari 

penelitian ini ada dua yakni; (1) bagaimana model pembelajaran tahfidz di 

MIM Karanganyar di masa pandemi Covid 19 di MIM Karanganyar dan MIM 

Margomulyo Matesih? (2) Apakah sajakah daya dukung, penghambat dan 

solusi pembelajaran tahfidz di MIM Karanganyar dan MIM Margomulyo 

Matesih? 

B. METODE  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, termasuk jenis penelitian 

lapangan (field research) dan termasuk tipe penelitian deskriptif yang 

mendeskripsikan secara terperinci realitas maupun fenomena-fenomena dengan 

memberikan kritik atau penilaian reaksi terhadap fenomena tersebut sesuai 

dengan sudut pandang atau pendekatan fenomenologis.  

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer berupa hasil 

wawancara dan observasi lapangan dengan informasi yang lengkap serta 

mengandalkan sumber data sekunder yang berupa hasil studi dokumen yang 

diperoleh selama penelitian berlangsung. Obyek dalam penelitian ini adalah 

MIM Karanganyar dan MIM Margomulyo Matesih. Subyek penelitian ini 

adalah kepala madrasah, guru tahfidz, guru kelas dan wali murid. 

Penelitian ini menitik-beratkan pada proses dengan analisa deduktif, 

induktif, komparatif, interpretatif dan analisis isi, sehingga penelitian tentang 

model pembelajaran tahfidz di MIM Karanganyar dan MIM Margomulyo di 

masa pendemi Covid-19 ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan; wawancara, 

dokumentasi, angket dan  observasi. Untuk menguji validitas data pada 

penelitian ini penulis menggunakan uji kepastian/ confirmability dengan 

menguji proses dan hasil penelitian 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ditemukan bahwa praktek pembelajaran tahfidz di MIM 

Karanganyar dan MIM Margomulyo kelas satu dan kelas dua tahfidz di 

semester gasal 2020/2021 pada masa pandemi Covid-19 menggunakan model 

blended learning menurut teori pannan & Legge  yang diketahui dengan  

melihat tujuan dan proses pembelajaran (Chaeruman, n.d.). Dari evaluasi dan 

hasil pembelajaran penelitaian ini juga menemukan beberapa faktor pendukung 

dan penghambat model pembelajaran blended learning, diantaranya adalah : 

1. Faktor Pendukung  

a. Mayoritas guru dan siswa bertempat tinggal di kota kabupaten dan 

kecamatan yang ada jangkauan sinyal. 

b. Tempat kerja guru untuk melakukan WFO (Work Form Office), yakni 

madrasah sudah terkoneksi internet baik kabel maupun Wifi. 

c. Ada anggaran bantuan dari pemerintah untuk melakukan pembelajaran 

jarak jauh berupa kuota internet ke masing-masing nomor HP siswa. 

d. Ada tambahan mata anggaran khusus dari BOS (Bantuan Operasional 

Sekolah) di masa pandemi untuk pembelian pulsa bagi guru madrasah. 

e. Tingkat pendidikan dan kesadaran pendidikan oleh orang tua yang baik 

mendukung pembelajaran yang diadakan madrasah. 

2. Faktor Penghambat 

a. Kurangnya ketrampilan IT orang tua murid dan siswa ketika 

Pembelajaran harus full daring karena situasi lockdown. 

b. Untuk mengadakan seminar/workshop dengan peserta lebih dari 60 orang 

harus ada ijin dari pihak yang berwenang tingkat kecamatan atau 

kabupaten. Pada pelaksanaan pembelajaran blanded teori Pannan & 

Legge pada langkah kedua diarahkan untuk diadakan tatap muka dengan 

bentuk workshop/seminar atau praktek laborat. 

c. Khusus pembelajaran tahfidz Al Qur’an, materi yang dikirim melalui 

rekaman suara masih perlu dengan video karena cara pengucapan 

mempengaruhi kualitas pengucapan huruf dari siswa. 

d. Keterbatasan guru dalam melakukan kontrol kegiatan siswa ketika sesi 
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penugasan secara daring. Sangat rentan bagi anak usia sekolah dasar 

untuk terhubung dengan dunia luar karena mereka masih sangat 

membutuhkan pengawasan sedangkan beberapa orang tua masih pada 

waktu jam kerja. 

e. Untuk siswa yang tidak memiliki HP/Laptop sendiri maka beban tugas 

mata pelajaran tidak sebanding dengan waktu yang tesedia sehingga 

pembelajaran/tugas tahfidz Al Qur’an tidak maksimal. 

f. Pendampingan orang tua/wali murid yang minim dari beberapa wali 

murid. Beberapa siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran daring 

dengan beberapa indikasi diantaranya pengiriman hasil tugas tahfidz baik 

voice note atau video yang mundur dari jadwal. 

g. Waktu efektif mengajar guru bertambah dengan adanya beberapa siswa 

yang telat dalam mengirim tugas online. 

h. Tidak semua siswa memiliki pesawat HP sendiri, ada yang menggunakan 

milik orang tua/kakek/neneknya. Bagi yang menggunakan HP orang 

tuanya yang bekerja maka harus menunggu sepulang kerja. Bagi yang 

menggunakan HP kakaknya menunggu selesai pembelajaran / 

penyelesaian tugas kakaknya dengan cara bergantian. 

i. Ada siswa yang kesulitan sinyal terutama untuk mengikuti zoom dimana 

kualitas jaringan harus baik. 

j. Anak didik sudah jemu pembelajaran jarak jauh karena sudah 

berlangsung lebih dari satu setengah tahun. 

k. Waktu tatap muka sangat kurang untuk pembelajaran tahfidz Al Qur’an 

karena perlu beberapa tahapan yang dimulai belajar membaca Al Qur’an 

/tahsin, menghafal dan mengulangi hafalan Al Qur’an. 

l. Tingkat pendidikan dan kemampuan membaca Al Qur’an orang tua/wali 

murid yang kurang. Kemampuan dan kesadaran orang tua yang baik akan 

sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran tahfidz Al Qur’an di 

masa pandemi Covid-19 ini. 

Karena tujuan pembelajaran di masa Covid-19  adalah terlaksananya 

pembelajaran sesuai keadaan dengan menekankan pada kemampuan 
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survive dan karakter kemandirian peserta didik tanpa harus 

terselesaikannya materi pelajaran maka solusi yang digunakan untuk 

mengatasi faktor penghambat model pembelajaran tahfidz Al Qur’an di 

kedua madrasah yang menggunakan model blended  teori Pannan & Legge 

pada masa pandemi adalah sebagai berikut : 

1. Pada masa lockdown maka proses pembelajarannya full daring 

menggunakan voice note/ MP3 melalui group WA kelas. 

2. Bila zona daerah kuning maka memaksimalkan tatap muka terbatas. 

D. Penutup 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian diatas adalah : 

1. Pembelajaran tahfidz Al Qur’an terutama pada kelas tahfidz tetap bisa 

dilaksanakan sebagaimana mata pelajaran lainnya walaupun 

ketercapaiannya tidak seperti waktu normal sebagaimana yang dialami 

oleh pembelajaran mata pelajaran yang lain. 

2. Kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi diatas akan tetap 

terjaga terutama pada program kelas tahfidz atau bahkan semakin 

besar. 

3. Model pembelajaran tahfidz Al Qur’an dengan blanded/hybrid yang 

telah dilaksanakan oleh kedua madrasah tersebut dapat menjadi model 

alternatif pembelajaran tahfidz atau mapel yang serumpun bagi kedua 

madrasah tersebut atau bagi institusi pendidikan pada umumnya di 

waktu yang lain. 

4. Orang tua/wali murid dan murid yang merupakan stakeholder 

madrasah akan ikut berpartisipasi lebih aktif karena pengalaman 
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pembelajaran blanded di masa pandemi dengan mengetahui 

bagaimana seharusnya ikut mengambil peran di 

pendidikan/pendampingan di rumah untuk keberhasilan pendidikan. 

Masukan untuk kedua Madrasah diantaranya adalah : 

1. Perlunya mengadakan seminar khusus tentang tahfidz diluar 

pertemuan paguyuban untuk memaksimalkan peran serta orang tua/ 

wali murid seiring dengan bertambahnya tuntutan pendampingan 

hafalan putra/putri mereka karena hafalan semakin banyak. 

2. Memperbaiki/meminimalkan rasio antara jumlah siswa dan guru 

tahfidz  pada kelas yang di masa pandemi ini adalah 1:14 menjadi 1:7 

terutama di tahun berikutnya kecuali guru pendampingnya bisa 

menyimak tiga-enam siswa sekaligus dalam satu waktu. 

3. Untuk merintis asrama khusus untuk kelas tahfidz terutama untuk 

orang tua/wali yang tidak bisa mendampingi dengan baik atau yang 

mempunyai kemampuan lebih agar maksimal. 

4. Perlu memotivasi dan memfasilitasi orang tua/wali murid agar lebih 

menguasai dan dekat dengan Al Qur’an. 

5. Mengadakan wisuda tahfidz tidak hanya pada akhir tahun tetapi 

diadakan setiap akhir semester bila ada siswanya yang selesai hafal 

per sekian juz agar siswa dan orang tua lebih bersemangat. 

6. Mengadakan even lomba tahfidz tidak hanya untuk TK tetapi juga 

untuk tingkat sekolah dasar baik MI maupun SD untuk menumbuhkan 

minat masyarakat kepada tahfidz Al Qur’an. 
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7. Karena menjadi dasar bagi keilmuan anak ketika dewasa nanti maka 

perlu memperhatikan benar tahsin beserta teorinya tidak hanya 

tahfidz. 

8. Blended learning bagi siswa tingkat dasar, bila moda daring singkron 

(zoom, googlemeet atau video call) lebih banyak prosentasenya 

dibanding asinkron maupun luring dengan keterbatasan jaringan dan 

SDM, maka akan menambah tingkat stres siswa dan orang tua. 

Sebaiknya memperbanyak asinkron (tugas secukupnya) dan tatap 

muka terbatas bila keadaan sudah memungkinkan. 

9. Bagi pembuat kebijakan tingkat satuan pendidikan sampai pemerintah 

pusat untuk memperbaiki kualitas jaringan internet di sekolah/ 

madrasah, menurunkan harga dasar internet, bantuan kuota pada 

internet khusus pelajar tidak dibatasi dengan waktu karena masyarakat 

yang mendapatkan bantuan kuota untuk pendidikan mengeluhkan 

kuota bantuan pemerintah masih banyak tetapi waktu berlakunya 

habis. 
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