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EFEKTIVITAS PROGRAM TAHFIDZUL QUR’AN DALAM 

MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK SISWA DI SMP 

MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA 

TAHUN AJARAN 2019/2020 

 

Abstrak  

Program sekolah merupakan program yang komprehensif untuk mengoptimalkan 

pembelajaran tahfidzul Qur’an guna mencapai tujuan yang diinginkan di masa yang 

akan datang. Untuk meningkatkan mutu Pendidikan di SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta kepala sekolah membuat dan melaksanakan program tahfidz di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

efektivitas program tahfidzul Qur;an dalam meningkatkan prestasi akademik siswa di 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2019/2020. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data 

peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan 

metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif.  Hasil pembahasan 

menunjukkan bahwa efektivitas program tahfidzul Qur’an dalam meningkatkan 

prestasi akademik siswa ini merupakan progam unggulan di SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta. Program tersebut dilaksanakan pada hari Senin-Sabtu. Berdasarkan hasil 

penilitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program target sekolah minimal 1 juz 

yaitu juz ke-30 tetapi jika ada siswa yang bisa melebihi target tersebut hafalan juz 

bisa lanjut ke juz-29,28 dan seterusnya, kemudian dilaksanakan pada hari Senin – 

Sabtu. Dimulai pukul 07.00 – 08.00 kecuali hari Jum’at dimulai pukul 07.00- 09.00 

sebelum proses kegiatan belajar mengajar dimulai. Satu kelompok tahfidz terdiri dari 

8-10 siswa yang dibimbing satu guru pengampu. Metode yang digunakan siswa rata-

rata metode murojaah, talaqi, sama’i. Adapun faktor yang menjadikan keberhasilan 

program tahfidz ini juga dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat diantaranya 

yang menjadi faktor pendukung yaitu faktor kognitif, afektif psikomotorik. Faktor 

penghambat keberhasilan target tahfidz Qur’an yaitu dari faktor dari latar sekolah 

yang berbeda, latar belakang yang berbeda juga karena bisa mempengaruhi semangat 

dan motivasi siswa dalam proses belajar. Efektivitas program tahfidzul Qur’an dalam  

meningkatkan prestasi akademik siswa di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 

Ajaran 2019/2020 dapat dikatakan berhasil, dengan bukti berbagai prestasi yang 

diraih baik dari bidang akademik maupun non akademik serta meningkatnya rata – 

rata nilai Raport.  

Kata Kunci : efektivitas, tahfidzul qur’an, prestasi akademik 

 

Abstract 

The school program is a comprehensive program to optimize the learning of the 

tahfidzul Qur'an to achieve desired goals in the future. To improve the quality of 

education at SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, the principal makes and implements 

the tahfidz program at SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. This study aims to describe 
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the effectiveness of the Qur'an tahfidz program in improving student academic 

achievement at SMP Muhammadiyah 5 Surakarta for the 2019/2020 academic year. 

This research is a type of field research with a qualitative approach. In collecting 

data, researchers used interview, observation, and documentation methods. While the 

data analysis method used is descriptive. The results of the discussion show that the 

effectiveness of the tahfidzul Qur'an program in improving student academic 

achievement is the flagship program at SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. The 

program is held on Monday-Saturday. Based on the results of the study, the 

researchers concluded that the school's target program is at least 1 juz, namely juz 30, 

but if there are students who can exceed this target, memorizing juz can continue to 

juz-29,28 and so on, then held on Monday - Saturday. Starting at 07.00 - 08.00 except 

Fridays starting at 07.00-9.00 before the teaching and learning process begins. One 

tahfidz group consists of 8-10 students who are guided by one teacher. The method 

used by the students was the murojaah, talaqi, sama'i method. The factors that make 

the success of the tahfidz program are also influenced by supporting and inhibiting 

factors, including those that are supporting factors, namely cognitive, affective 

psychomotor factors. The factors inhibiting the success of the target of tahfidz Qur'an 

are factors from different school backgrounds, different backgrounds because they 

can affect students' enthusiasm and motivation in the learning process. The 

effectiveness of the tahfidzul Qur'an program in improving the academic achievement 

of students at SMP Muhammadiyah 5 Surakarta for the 2019/2020 academic year can 

be said to be successful, with evidence of various achievements both from the 

academic and non-academic fields as well as the increase in the average report card 

score. 

Keywords: effectiveness, tahfidzul qur'an, academic achievement 

1. PENDAHULUAN  

Al- Qur’an adalah pedoman hidup umat Muslim sepanjang masa yang wajib di Imani. 

Keutamaan membaca Qur’an diantara mendapatkan pahala, dapat membentengi diri kita 

dari perbuatan dosa. Al- Qur’an selain dibaca ayat dan artinya dapat dihafalkan dan 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu adanya metode dalam menjaga 

hafalan Al-Qur’an antara lain dengan membaca secara berulang-ulang dan diniatkan dalam 

hati, dibaca tanpa membuka Al- Qur’an (muroja’ah). Allah SWT telah memudahkan cara 

mengahafal dan menghayati ayat suci Al- Qur’an kepada orang yang bertekad serius 

menghafalkannya, namun terkadang ada faktor pendukung dan penghambat dalam 

mengahafal dan menghayati ayat Al- Qur’an. Dengan adanya faktor penghambat sebagai 
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pengahafal sebaiknya memiliki trik yang efektif untuk menjaga hafalan yang sudah 

dihafalkan.    

Waktu dan kondisi yang efektif dalam mengahafalkan ayat-ayat Al- Qur’an setiap 

orang berbeda-beda, tetapi waktu yang sering digunakan seorang penghafal biasanya 

dilakukan ditempat yang tenang dan , dilakukan di sepertiga malam atau waktu tahajud, 

dilakukan setelah sholat subuh dan maghrib. Program Tahfidz di SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta ini sudah rutin dilakukan setiap pagi dari jam 07.00 – 08.00 WIB sebelum 

kegiatam belajar mengajar dimulai yang diampu oleh masing-masing guru. Untuk kelas 

reguler yang belum bisa baca Al-Qur’an diadakan BTA didalam kelas yang diampu oleh 

guru, masing-masing guru mengampu 10-15 siswa. Capaian yang didapatkan siswa dari 

tahfidz terhadap prestasi akademik yaitu siswa mampu melakukan hafalan Al- Qur’an yang 

mempengaruhi prestasi akademik siswa dan akhlak peserta didik.  

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis akan 

mendalami atau mengkaji  tentang  “Efektivitas Program Tahfidzul Qur’an Dalam 

Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 

Ajaran 2019/2020”. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat 

dirumuskan apa saja efektivitas program tahfidzul Qur’an di SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta? dan bagaimana hasil keefektivitas tahfidz Qur’an di SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta? adapun tujuan dari penelitin ini yaitu mendiskripsikan efektivitas program 

tahfidz Qur’an yang ada di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2019/2020. 

Dan mendiskripsikan hasil prestasi akademik siswa di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta.  

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan untuk 

menyelidiki gejala obyektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut. Adapun penelitian ini 

dilakukan terhadap Lembaga Pendidikan SMP Muhammadiyah 5 Surakarta.  

Peneitian kualitatif data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan dan mengalisis pelaksanaan program tahfidz Qur’an di sekolah sebagai 
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upaya untuk meningkatkan prestasi akademik dan  non akademik, mencetak generasi 

Qur’ani.  

Untuk mendapatkan data yang valid maka peneliti menggunakan beberapa macam 

metode pengumpulan data, diantaranya, yaitu metode wawancara, metode observasi, 

metode dokumentasi.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode induktif 

adalah met 20ode yang berangkat dari data yang dibangun sebagai landasan berfikir nyang 

kemudian diikuti oleh uraian teori dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Efektivitas Program Tahfidzul Qur’an Dalam Meningkatkan Prestasi Akademik 

Siswa Di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2019/2020 

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah harus mampu bersaing dalam program-

program unggul yang ada di sekolahan, karena dengan adanya program unggul yang ada di 

sekolah dapat menarik peserta didik untuk masuk sekolah tersebut. Sehingga sekolah yang 

memiliki program unggul mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap kemajuan sekolah.  

Program Tahfidzul Qur’an bapak dan ibu guru mempunyai peran yang sangat penting 

sebagai fasilitator untuk siswa-siswanya, sehingga bapak dan ibu guru mempunyai 

pengaruh yang tinggi dalam kemajuan program tahfidz Qur’an.  Dan peran orang tua juga 

dibutuhkan karena saat siswa berada dalam lingkungan rumah yang bisa memantau hafalan 

siswa adalah orang tua. Dengan begitu hubungan bapak ibu guru dan orang tua harus 

selaras dalam memberikan motivasi dalam proses tahfidul Qur’an selama kegiatan ini 

berlangsung.  

Berikut ini adalah  ruang lingkup terwujudnya efektivitas tahfidzul Qur’an untuk 

mencapai target efektivitas tahfidz Qur’an di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yaitu: 

3.1.1 Tujuan Pembelajaran  

Untuk tercapainya sebuah target yang diharapkan sekolahan maka perlu mengsikronkan 

tujuan dan proses target bersama sehingga  dapat mencapai target yang diharapkan dalam 

program efektivitas tahfidzul Qur’an dalam meningkatkan prestasi akademik siswa di SMP 
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Muhammadiyah 5 Surakarta. Tujuan yang diharapkan sekolah mampu mencetak generasi 

yang Qur’ani serta mengamalkan ajaran yang ada didalam Al- Qur’an, serta membiasakaan 

siswa untuk mentadabur Al- Qur’an, serta menambah kemampuan siswa dalam proses 

menghafalkan dalam program tahfidzul Qur’an.  

3.1.2 Materi Pembelajaran 

Materi tahfidzul Qur;an ini tidak jauh dari kitab suci Al- Qur’an sebagai kitab umat Islam 

yang dimana bermulai dari juz ke-30 karena dirasa juz ke-30 paling mudah bagi siswa kelas 

VII, selanjutnya jika siswa sudah lulus dari juz ke-30 lanjut juz ke-29 dan kemudian 

selanjutnya begitu secara terus menerus.  

Selanjutnya untuk materi yang lainnya yaitu berupa hafalan hadits, doa sehari-hari, 

atau bacaaan sholat dan dzikir yang berguna untuk mengingatkan kembali bacaan tersebut. 

Sebagaimana dalam teori dijelaskan dari segi efektivitas program tahfidzul Qur’an, 

efektivitas sarana dan prasana yang harus mewadai dalam mengdukung kegiatan tahfidz 

siswa, dan efektivitas dalam proses belajar dan menghafalkan Qur’an.  

3.1.3 Metode Tahfidzul Qur’an 

Di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta ini tidak memiliki metode khusus untuk tahfidz 

Qur’an siswanya, dirasa masing-masing siswa pasti memiliki cara belajar dan metode 

hafalan yang berbeda-beda, maka perbadaan ini guru juga tidak menuntut metode apa untuk 

hafalan siswa, karena jika siswa dituntut untuk menguasai metode tahfidz siswa akan 

merasa jenuh dan susah untuk mengikuti hafalan yang ditargetkan sekolahan. Dalam 

penelitian ini peneliti menemukan bahwa kebanyakan siswa menggunakan  metode talaqi, 

metode talqin, dan metose sima’i.  

Walaupun pelaksanaan metode tahfidzul Qur’an pada umumnya selalu digunakan untuk 

orang yang mau menghafalkan Al- Qur’an baik dilingkup pondok pesantren, sekolahan, 

atau lembaga tahfidz Qur’an. Metode dan cara belajar yang sesuai pasti akan terasa efektif 

terhadap apa yang akan dihafalkan. Karena setiap siswa cara belajar dengan  metode talaqi, 

talqin, dan sima’i maka cara dan metode  ini paling mudah untuk mencapai target hafalan 
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siswa, dan bapak ibu guru juga selalu mengingatkan siswanya untuk selalu murojaah ayat 

Al- Qur’an agar tidak mudah hilang dan lupa.  

Dapat disimpulkan hafalan siswa banyak yang menggunakan metode talaqi, talqin, dan 

sima’i  saat hafalan Qur’an, yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi sebuah 

kebiasaan dalam diri siswa untuk selalu membaca atau menghafalkan ayat suci Al- Qur’an.  

3.1.4 Sumber Pembelajaran 

Pembelajaran tahfidz di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta ini utama menggunakan kitab 

Suci Al- Qur’an merupakan pedoman umat muslim di dunia dan buku panduan yang sudah 

disediakan dari sekolah.  

3.1.5 Evaluasi Pembelajaran 

Program tahfidz ini dilakukan evalusi disetiap tatap muka dengan siswanya saat 

menyetorkan hafalannya. Karena selain hafal bacaannya, tahfidz siswa ini juga dituntut 

harus benar dalam pengucapan lafadznya (makhrijul hurul). Menurut bapak atau ibu guru 

percuma jika hafal bacaannya tetapi tidak pas dan benar dalam makhrijul hurufnya. Dan 

paling utama siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta selalu diingatkan untuk 

murajaah setiap harinya.  Evaluasi hafalan siswa dilakukan secara langsung, agar siswa 

mengetahui bahwa makhrijul huruf mana yang kurang pas.  

3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Program Tahfidzul Qur’an Dalam 

Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa Di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

3.2.1 Faktor Pendukung  

Dengan kemampuan kecerdasan, semangat yang tinggi, ulet, dan tekun yang dimiliki siswa 

juga sangat mendukung keberhasilan target hafalan siswa di SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta ini, pihak sekolahpun juga mendukung untuk memberikan apresiasi dalam bentuk 

wisuda Tahfidz, memberikan piagam Tahfidz bagi siswa yang mampu memenuhi target 

hafalan dengan baik, memberikan sertifikat tahfidz.   

3.2.2 Faktor Penghambat  

Kenadala dari faktor penghambat yaitu adanya latar sekolah yang bebeda, kondisi latar 

belakang orang tua juga yang berbeda, rasa semangat, tekun, ulet yang masing-masing juga 
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berbeda setiap siswanya, lingkungan yang kurang mendukung bisa menghambat proses 

keberhasilan belajar 

4. PENUTUP  

Pelaksanaan Tahfidz Qur’an di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta terprogram pada tahun 

2015. Untuk capai tahfidz Qur’an kelas Program Khusus (PK) bisa mencapai 3 juz yaitu juz 

30,29,28 dan untuk kelas reguler ditargerkan minimal 1 juz yaitu juz ke-30. Pembelajaran 

tahfidz Qur’an dilaksanakan setiap pagi hari dimulai jam 07.00 WIB – jam 08.00 WIB, 

tahfidz Qur’an ini juga sekaligus fokus terhadap makhrijul huruf bacaan hafalan siswa. Dan 

pelaksanaan tahfidz ini dilakukan diluar kelas agar siswa tidak mudah bosan dengan 

lingkungan belajarnya. Tahfidz Qur’an ini satu kelompok ada 8-10 siswa yang diampu 

dengan satu guru, pengelompokan ini berdasarkan target hafalan siswa itu sendiri, dan bagi 

siswa belum bisa membaca Qur’an ada bimbingan baca tulis Al- Qur’an yang dilakukan 

dalam kelas sesuai dengan target kemampuan siswa. Metode yang digunakan yaitu metode 

murojaah dan talaqi, kemudian bapak ibu guru juga fleksibel dalam metode yang 

digunakan, yang terpenting siswa dapat mengikut dengan nyaman dan bisa istiqomah untuk 

mengulang-ulang hafalan Al- Qur’an. Kecapaian target hafalan siswa di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta ini dengan memberikan apresiasi berupa Wisuda Tahfidz 

Qur’an, Sertifikat penghargaan yang dilaksanakan setiap tahun ajarannya.  

Capaian hubungan antara tahfidz dan prestasi akademik ini diukur hasil nilai tahfidz 

dan nilai akademik yang telah ditempuh proses siswa selama satu tahun ajaran. Peneliti 

juga menemukan bahwa siswa yang hafalan Qur’annya baik memberikan dampak positif 

terhadap prestasi akademiknya. Faktor yang mendukung proses keberhasilan tahfidz Qur’an 

dalam meningkatkan prestasi akademik yaitu adanya keuletan belajar siswa, memiliki 

kecerdasan dalam diri siswa, memiliki sifat  giat dan tekun dalam belajar siswa, memiliki 

motivasi dan semangat yang tinggi dalam proses keberhasilan belajar siswa. Faktor yang 

menghambat proses keberhasilan tahfidz Qur’an dalam meningkatkan prestasi akademik 

yaitu adanya latar sekolah yang berbeda, latar belakang keluarga siswa yang berbeda ini 

juga mempengaruhi motivasi dan semangat siswa dalam proses belajar, adanya rasa mood 
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yang kurang bagus sehingga dapat mempengaruhi motivasi dan rasa semangat untuk 

belajar, tidak bersungguh-sungguh dalam proses belajar.  
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