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ABSTRAK 

 Saiful Rahmad, (NIM: 215810147) “Pengaruh PendidikanTahfizh Al-

Qur’an Terhadap Kesalehan Sosial (Studi Kasus Pada Siswa SMP Islam 

Terpadu Al-Qalam Depok - Jawa Barat)”. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman data-data 

empirik mengenai Tahfizh Al-Qur’an Pengaruhnya Terhadap Kesalehan 

Sosial siswa SMPIT Al-Qalam Depok. Penelitian ini menggunakan metode 

survey dengan pendekatan korelasi. Populasi penelitian adalah seluruh siswa 

kelas VII A, VII B, VII C, VIII A, VIII B, dan VIII C SMP Islam Terpadu  

Al-Qalam Kota Depok yang berjumlah 153 orang. Adapun cara penarikan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik simple Random Sampling 

yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi di lakukan secara acak 

sehingga diperoleh sampel sebanyak 72 siswa. intrumen pengumpulan data 

untuk variabel X dan Y menggunakan koesioner (angket). Tehnik analisi data 

hasil penelitian menggunakan analisis tehnik korelasi yaitu dengan 

menggunakan korelasi produk momen (product moment correlation). Hasil 

pengujian analisis sebagai berikut:  

Pertama, terdapat pengaruh positif yang rendah atau cukup dari 

Tahfizh Al-Qur’an terhadap Kesalehan Sosial dengan koefisien korelasi 

r=0,362 dengan mencocokkan hasil perhitungan dengan angka indeks 

korelasi r product moment, ternyata besarnya rxy yang diperoleh terletak 

antara 0,20-0,40   yang berarti terdapat korelasi positif antara variabel X dan 

Y tapi masih rendah atau cukup (hubungan kedua variabel tersebut rendah 

atau lemah).  

Kedua, ada hubungan positif yang signifikan  antara variabel X dan Y. 

Dari perhitungan r hasil perhitungan dibandingkan dengan r tabel terdapat 

hubungan yang signifikan. Ternyata rxy (0,362) jumlahnya lebih besar dari 

“r” tabel yang besarnya 0,232. Karena rxy lebih besar dari “r” tabel maka 

hipotesa alternative (Ha) diterima dan Ho ditolak. Ini berarti untuk taraf 

signifikan 5% terdapat korelasi atau pengaruh positif yang signifikan antar 2 

variabel yang diuji atau bahwa dengan Tahfizh Al-Qur’an dapat 

mempengaruhi Kesalehan Sosial siswa SMPIT Al-Qalam Depok. 

 

Kata kunci: Tahfizh Al-Qur’an dan Kesalehan Sosial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an merupakan satu-satunya kitab suci yang terjaga orisinalitas 

dan keotentikannya.
1
 Hal demikian merupakan jaminan Allah Swt yang telah 

menurunkan al-Qur’an kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara 

malaikat Jibril.
2
 Oleh karena itu, papar Nurcholish Madjid, umat Islam 

dengan kegairahan dan antusias tinggi dalam menjaga kemurnian dari 

pemalsuan
3
 kitab sucinya, al-Qur’an

4
 yang terdiri dari 114 surat, menurut 

perhitungan ulama Bashrah dengan jumlah ayat 6.205 buah, 6.124 dalam 

perhitungan ulama Syam dan 6.236 menurut perhitungan ulama Kuffah.
5
 

                                                           
1
Kandungan terjemahan QS. Al-Hijr: 9. “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan 

al-Qur’an, dan Kami pulalah yang menjaganya”. (QS. Al-Hijr: 9).  Hal ini berbeda dengan 

agama selain Islam yang  melakukan transfer kitab suci ke berbagai bahasa tanpada 

mencantumkan teks asli. Lukman Abdul Qohar Sumabrat, et,aa., Pengantar Fenemenologi 

al-Qur’a, (Jakarta: Grafika Jaya, 1991), h. 55. 
2
Muhammad Amin Suma, Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2000), h. 48.  M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa keotentikan al-Qur’an merupakan sifat 

dan ciri al-Qur’an itu sendiri. M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan 

Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat ( Bandung:  Mizan, 1996), h.5. 
3
Di era modern, Syamsudin Arif pernah mencatat bahwa pada tahun 1969 dan 1979 

pernah beredar “edisi” al-Qur’an yang bertentangan dengan rasm utsmani dari segi penulisan 

dan terdapat kekurangan pada surat dan ayat tertentu. Syamsuddin Arif, “ Al-Qur’an, 

Orientalisme dan Luxemburg”, dalam Jurnal Al-Insan, Vol. 1. No. 1, Januari 2005, h. 9. 
4
Nurcholish Madjid, "Ajaran Nilai Etis dalam Kitab Suci dan Relevansinya bagi 

Kehidupan Modern." dalam Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang 

Masalah Keimanan Kemanusiaan dan Kemodernan, (Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta: 

1992), h. 4. Sebagai contoh adalah usaha sahabat Umar ibn Khattab dalam menggagas 

pengumpulan ayat-ayat dan surat-surat al-Qur’an  yang masih berserakan. “Ijtihad” sahabat 

Umar ibn Khattab dilatar belakangi oleh kegelisahan beliau melihat realitas banyaknya 

pengahafal al-Qur’an yang syahid dalam perang Yamamah melawan orang-orang murtad. 

Badr al-Din Muhammad ibn Abdulla al-Zarkasyi,  Al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an (Kairo: Dar 

al-Turats, t.t.), juz 1, h. 233. Dalam masalah otentitas al-Qur’an Syamsuddin Arif menggaris 

bawahi bahwa  al-Qur’an bukanlah merupakan “tulisan” (rasm  atau writing) melainkan 

“bacaan” (qira’ah atau recitation) dalam pengertian etimologis ucapan atau sebutan. Baik 

proses turunnya maupun penyampaian, pengajaran dan periwayatan (transmisi)-nya 

dilakukan melalui medium lisan dan hafalan, bukan tulisan. Syamsuddin Arif, “ Al-Qur’an, 

Orientalisme dan Luxemburg”, h. 14. 
5
H.A. Athaillah, Sejarah al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 28. 
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Salah satu bentuk dari usaha umat Islam dalam menjaga al-Qur’an adalah 

dengan menghafalkannya.
6
 

Firman Allah QS. Al-Qiyamah: 16-19 menginformasikan pentingnya 

menghafal al-Qur’an dalam menjaga kemurnian al-Qur’an. 

   

      

  

     

  

      

      

Artinya: “Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al 

Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya 

atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan 

(membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai 

membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, 

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya”. 

 

Ayat tersebut di atas, menggambarkan antusiasme Nabi Muhammad 

Saw dalam menghafalkan al-Qur’an. Beliau nampak tergesa-gesa dalam 

melahap hafalan sebelum senyap, lidahnya sibuk mengikuti kalimat 

berikutnya. Oleh karena itu, Allah Swt memberikan peringatan kepada Nabi 

Muhammad agar tidak tergesa-gesa dalam mengafalkan al-Qur’an sampai 

semua merasuk ke dalam hati.
7
 Hal ini kemudian Nabi Muhammad Saw 

                                                           
6
Allah Swt telah “menggaransi” keotentikan al-Qur’an sampai akhir zaman. Namun 

demikian, tidak menggugurkan kewajiban umat manusia untuk “turut andil” dalam menjaga 

kemurnian al-Qur’an. Dengan mengafal al-Qur’an, umat Islam bisa memelihara kemurnian 

al-Qur’an dari tangan-tangan musuh Islam yang hendak mengusik keotentikan al-Qur’an. 

Ahsin W. Al-Hafizd, Bimbingan Prktis Menghafal al-Qur’an (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 

h. 22. Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menafsirkan kata “Kami” dalam QS. Al-Hijr: 9 

sebagai kata ganti yang termsuk di dalamnya Allah Swt beserta umat Islam “bertanggung 

jawab” dalam menjada kemurnian al-Qur’an. M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Kesan 

dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 421. 
7
M. M. Al-Azami,  Sejarah Teks al-Qur’an: Dari Wahyu sampai Kompilasi 

terjemahan Sohirin Solihin, dkk (Jakarta: Geman Insani Press, 2005), h. 55. 
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terapkan dalam “menggembleng” hafalan para sahabat
8
 dengan menyuruh 

mereka mengulang-ulang ayat-ayat yang telah dihafal di hadapan Nabi 

Muhammad Saw, sementara beliau menyimak bacaan para sahabat.
9
  Hal 

demikian, menurut Putra dan Issetyadi merupakan usaha Nabi Muhammad 

Saw dalam menjaga kualitas hafalan para sahabat.
10

 

Terma hafalan dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari 

bahasa Arab حفظا-يحفظ-حفظ , mempunyai arti menjaga, menghafal, dan 

memelihara.
11

 Secara psikologis, hafalan merupakan proses reproduksi 

                                                           
8
Hafalan al-Qur’an pada masa Sahabat merupakan “history of idea” bagi masa 

generasi yang datang belakangan. Hal tersebut dikarenakan generasi sahabat mendiami 

“episentrum” masa kenabian. Adapun proses transmisi dan transformasi hafalan al-Qur’an 

era sahabat bisa dilacak dalam kitab-kitab atau karya-karya yang membahas tentang ulum al-

Qur’an, di antaranya: Theodor Noldekh, Tarikh al-Qur’an (Beirut: Konrad-Adenaur-

Stiftung, 2004), Muhammad ‘Abd al-‘Adzim al-Zarqani,  Manahil al-Qur’an fi ‘Ulum al-

Qur’an (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1995), Manna’ al-Qaththan,  Mabahits fi ‘Ulum al-

Qur’an (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t).  
9
Abdurrahman al-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat 

(Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 273.  Nada Angger Nastiti,  “Pengaruh Tahfizh Al-Qur’an 

terhadap Daya Ingat Anak Di Tk Islam Mardisiwi Pajang Laweyan Surakarta Tahun Ajaran 

2014/2015”, (Disertasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015). 
10

Dalam pandangan Heri Saptadi mengutip Putra dan Issetyadi terdapat faktor 

eksternal dan internal yang mempengaruhi kualitas hafalan seseorang.  Faktor internal: (1) 

kondisi emosi; (2) keyakinan; (3) kebiasaaan: (4) dan cara menproses ransangan. Faktor 

eksternal: (1) lingkungan belajar; dan (2) keadaan badan. Heri Saptadi, “Faktor-faktor 

Pendukung Kemampuan Menghafal al-Qur’an dan Implikasinya dalam Bimbingan dan 

Konseling”, Jurnal Bimbingan Konseling Vol 1, No. 2, 2012, h. 118. Lebih lanjut, Setiyo 

Purwanto mengutip Matlin menyatakan dalam proses hafalan, seseorang  akan terbantu 

dengan skema kognitif dan mengulang-ulang kembali materi hafalan sampai tertanam 

sungguh-sungguh dalam ingatan. Bahkan, dalam hafalan materi yang tidak mengandung 

struktur yang jelas. Setiyo Purwanto, “ Hubungan Daya Ingat Jangka Pendek dan Kecerdasan 

dengan kecepatan menghafal al-Qur’an di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta”, Jurnal 

SUHUF, Vol. 19, No. 1, Mei 2007, h. 72. Heri Saptadi Ismanto. "FAKTOR-FAKTOR 

PENDUKUNG KEMAMPUAN MENGHAFAL AL-QUR’AN DAN IMPLIKASINYA 

DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING (Studi Kasus pada beberapa santri di Pondok 

Pesantren Raudlotul Qur’an Semarang)." Jurnal Penelitian Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan (JP3B), Vol.1, No. 1 2012. Rakefet Ackerman. "The subjective feelings of 

comprehension and remembering accompanying text-learning on-screen." Learning in the 

Technological Era III: Proceedings of the 2009 Chais conference. 2009. 
11

Mahmud Yunus,  Kamus Bahasa Arab (Jakarta: Hidakarya, 2000), h. 105.  Amalia 

Nurul Aidha, “Efektivitas Metode Kauny Quantum Memory terhadap Hafalan Al-Qur’an 

Siswa Kelas VII MTs Al-Khoiriyah Semarang Tahun 2015/2016”,  (Disertasi UIN 

Walisongo, 2016). Al-Tsua’laby mengutip Mujahid bahwa makna حفظ pada QS. Al-Hijr: 9 

adalah menjaga al-Qur’an dari penggantian dan perubahan teks dan kandungannya. ‘Abd al-
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materi yang pernah ditanam dalam ingatan manusia untuk diingat kembali 

secara tekstual sesuai dengan materi yang asli.
12

 Lebih lanjut, menurut 

Ahmad Salim Badwilan menyatakan dalam konteks hafalan al-Qur’an 

diperlukan niat yang tulus dalam kegiatan menghafal al-Qur’an.
13

 Hal ini 

merupakan cerminan dari makna kata hafal yang mempunyai tiga aspek 

pemaknaan dalam bahasa Indonesia, yaitu: menjaga, menghafal dan 

memelihara. Dalam kegiatan menjaga, menghafal dan memelihara tidak 

hanya berdimensi fisik saja, melainkan juga melibatkan aspek mentalitas dan 

psikologis, di mana, aspek niat sangat dominan. Bahkan, aspek niat bisa 

dianggap sebagai parameter kemurnian tujuan menghafal al-Qur’an yaitu 

untuk memperoleh ridha Allah Swt. 

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, hafalan al-Qur’an 

merupakan bentuk implementasi usaha tanggung jawab dan ibadah
14

 umat 

Islam dalam menjaga kemurnian dan keaslian al-Qur’an. Namun demikian, 

usaha dan ibadah tersebut memerlukan effort yang tinggi, ketekunan, 

kegigihan dan kedisiplinan. Hal demikian tidak lain karena dalam kegiatan 

menghafal al-Qur’an merupakan pekerjaan yang tidak mudah, seperti 

membalikkan kedua telapak tangan.
15

 Ahsin W. al-Hafidz mengajukan enam 

                                                                                                                                                      
Rahman ibn Muhammad ibn Makhluf Abu Zaid al-Tsu’alabi al-Maliki, Tafsir al-Tsu’alabi 

al-Musamma bi al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Qur’an (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats, t.t), juz 

III, h. 395. 
12

Saiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 29. 
13

Ahmad Salim Badwilan, Panduan Cepat Menghafal al-Qur’an terjemahan Rusli 

(Yogyakarta: Diva Press, 2006), h. 86. 
14

Nilai ibadah bagi orang yang menghafal al-Qur’an tercatat dalam hadis yang 

terjemahannya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa yang membaca satu huruf dari al-

Qur’an, maka orang tersebut  akan memperoleh satu pahala kebajikan. Dan kebajikan 

tersebut akan memperoleh sepuluh kali lipat balasan. Aku tidak menghitung alif lam mim itu 

satu huruf. Tetapi, alif adalah satu adalah huruf, lam satu huruf dan mim adalah satu huruf 

(HR. Al-Turmudzi dan Ibn Mas’ud). Sa’dullah, 9 Cara Praktis Menghafal al-Qur’an 

(Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 13. 
15

Dalam konteks ini, Nabi Muhammad Saw dalam kapasitas sebagai makhluk 

senantiasa berdoa kepada Allah agar “diperkenankan” hati beliau dapat menghafalkan al-

Qur’an. Abrurah Nawabudiin, Tehnik Menghafal al-Qur’an terjemahan Bambang Saiful 

Ma’arif (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 27. 
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persyaratan bagi orang yang hendak menghafalkan al-Qur’an. Pertama, 

kemampuan menyingkirkan pikiran-pikiran, teori-teori, serta permasalahan-

permasalahn yang dapat mengganggu. Kedua, Niat yang ikhlas. Ketiga, 

mempunyai keteguhan hati dan rasa sabar. Keempat, kontinuitas dalam 

menghafalkan al-Qur’an. Kelima, meninggalkan kemaksiatan. Keenam, izin 

dari kedua orang tua, wali atau suami.
16

 

Niat yang tulus dalam menghafalkan al-Qur’an adalah syarat mutlak 

untuk menghindari segala halang rintang yang mengganggu seseorang untuk 

menghafalkan al-Qur’an. Niat yang tulus akan menjadikan hafalan layaknya 

kebutuhan yang dipenuhi tanpa adanya keterpaksaan, terasa ringan tanpa 

beban, senang dan tidak susah, sebagaimana firman Allah Swt: 

     

    

    

Artinya: “Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya 

menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 

(menjalankan) agama” (QS. Al-Zumar:11). 

Al-Thabari menafsirkan kata  sebagai indikasi 

kemurnian peribadatan  semata-mata ditujukan kepada Allah Swt dan tidak 

ada motivasi lain. Karena ibadah merupakan “variabel” yang menunjukkan 

ketundukkan individu dalam bertauhid dan ketulusan dalam menghamba 

kepada Allah Swt.
17

 Hal senada juga diungkapkan oleh al-Baghawi, bahwa 

kemurnian merupakan prinsip dalam bertauhid kepada Allah Swt, seorang 

                                                           
16

Ahsin W. al-Hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal al-Qur’an(Jakarta: Bumi 

Aksara, 1994), h. 48. Lihat juga, Ratna Hidayah, “Pengaruh Tingkat Problematika terhadap 

Keberhasilan Menghafal Al-Qur’an Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Tugurejo Tugu 

Semarang, (Disertasi, IAIN Walisongo, 2012). Lihat juga, Universitas Islam Indonesia, Al-

Qur’an dan Tafsirnya (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995). Lihat juga, Nur 

Sikhatun, “Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Kemampuan Menghafal Santri 

Pondok Pesantren Tahfizh Asy-Syarifah Brumbung Mranggen Demak, (Disertasi: IAIN 

Walisongo, 2010). 
17

Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Thabari,  Tafsir al-Thabari: Jami’ al-Bayan 

‘an Ta’wil Ai al-Qur’an (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.t), juz 20, h. 180. 
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hamba dilarang keras untuk menpersekutukan Allah Swt dengan apapun 

dalam menjalani kehidupan di dunia.
18

 Tauhid dan ketulusan beribadah 

termasuk di dalamnya menghafalkan al-Qur’an adalah bersumber dari hati. 

Kuatnya tauhid dan ketulusan individu dalam beribadah kemudian menjelma 

sebagai kekuatan yang muncul dari hati untuk menghafalkan al-Qur’an 

secara kontinu dan konsisten. 

Niat yang tulus dalam menghafal al-Qur’an kemudian diikuti oleh 

iktikad untuk menjauhkan diri dari maksiat. Al-Imam al-Syafi’i menggubah 

syair yang berisikan aduan beliau kepada gurunya Waqi’ terkait kesulitan 

beliau dalam menghafal
19

: 

“Aku mengadu kepada Waqi’ masalah ingatanku, maka beliau 

menasehatiku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau kabarkan kepadaku 

bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah itu bukanlah untuk pelaku dosa”. 

Secara etimologi terdapat beberapa istilah untuk merujuk arti 

pendidikan dalam tradisi Islam, yaitu tarbîyah, ta’lîm, dan ta’dîb. Pertama, 

ta’lîm, terutama sekali digunakan oleh Muhammad Rasyîd Ridlâ. Melalui 

istilah ini Ridlâ mendefinisikan  pendidikan sebagai ”suatu proses transmisi 

berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan 

ketentuan tertentu”. 
20

 Kata tarbiyah, biasanya diartikan pendidikan. Menurut 

Raghîb al-Asfahânî, kata tarbiyyah berarti ―sebab sesuatu berkembang dari 

satu fase ke fase selanjutnya sampai mencapai titik puncak potensi.21 

                                                           
18

Muhyi al-Din Abi Muhammad al-Husain ibn Mas’ud al-Baghawi, Tafsir al-

Baghawi: Ma’alim al-Tanzil (Riyadh: Dar Thayyibah, 1411 H),  jilid 7 h, 112. 
19

Ahmad Faqihudin, “Faktor-faktor Ketertarikan Menghafal al-Qur’an Pada 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyyah Surakarta”, (Naskah Publikasi Skripsi, Universitas 

Muhammadiyyah Surakarta, 2015), h. 16 
20

Muhammad Rasyîd Ridlâ, Tafsîr al-Manâr, (Kairo: Dâr al-Manâr, 1373 HAL.),  

juz 1, hal. 262 
21

M. Zainuddin, Paradigma Pendidikan Terpadu: Menyiapkan Generasi Ulul Albab 

(Malang: UIN Press, 2007), hal. 97 
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Dalam perspektif ‘Abd al-Fattah Jalal, ta’lîm menekankan tingginya 

kedudukan ilmu (pengetahuan ) dalam Islam. Ia menegaskan bahwa ta’lîm 

lebih luas daripada tarbîyah, karena ketika Rasulullah mengajarkan al-Qur’ân 

kepada kaum muslimin, beliau tidak sebatas pada upaya agar mereka dapat 

membaca, tapi lebih dari itu, yaitu membaca disertai penghayatan dan 

perenungan yang berisi pemahaman, tanggung jawab dan amanah. Dengan 

menggunakan cara membaca sebagaimana disebutkan itulah, Rasululah 

membawa kaum muslim pada proses penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs), serta 

membawa jiwa mereka kepada kondisi yang memungkinkannya untuk 

menerima al-hikmah.
22

 

Dalam pandangan al-Attas, istilah yang relevan mencerminkan 

konsep dan aktivitas pendidikan Islam adalah ta'dîb. Karena, makna  ta'dîb 

tidak terlalu sempit sekedar mengajar saja, dan tidak meliputi makhluk-

makhluk lain selain dari manusia.
23

 Lebih lanjut, ta'dîb sendiri mempunyai 

hubungan erat dengan kondisi ilmu dalam Islam yang termasuk dalam sisi 

pendidikan.
24

 

Dengan demikian, term tahfizh al-Qur’an jika “diidhaf ilaihkan” 

kepada konsep-konsep pendidikan dalam tradisi Islam tersebut di atas, 

mempunyai beberapa pengertian. Pertama, tahfizh al-Qur’an merupakan 

proses transmisi pengetahuan berupa materi hafalan ayat-ayat al-Qur’an ke 

dalam jiwa peserta didik yang akan menumbuhkembangkan potensi mereka 

berupa kemampuan menghafal. Kedua, tahfizh al-Qur’an merupakan proses 

pemahaman al-Qur’an melalui mekanisme membaca dan menghafal untuk 

memahami kandungan isi al-Qur’an dan penggalian makna dan hikmah yang 

                                                           
22

Abd al-Fattah Jalal, Azas-Azas Pendidikan Islam, ter. Henry Noer Ali (Bandung: 

Diponegoro, 1988), hal. 27 
23

Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka alHusna, 

2003), hal.3 
24

Syed M. Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam, terj. Haidar Bagir, 

(Bandung: Pustaka, 1984), hal. 75 
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ada di dalamnya. Ketiga, tahfizh al-Qur’an sebagai salah satu kegiatan belajar 

mengajar, mempunyai cerminan keluasan kondisi locus pendidikan Islam 

yang jangkauannya universal tidak partikular, meliputi seluruh alam. 

Lebih lanjut, menurut A. Muhaimin Zein terdapat dua macam metode 

atau thariqah untuk mencapai tujuan yang terkandung di dalam tahfizh al-

Qur’an. Pertama, tahfizh, adalah metode menghafal ayat al-Qur’an satu-

persatu. Kedua, takrir, metode menghafal al-Qur’an dengan mengulang ayat-

ayat al-Qur’an yang pernah dihafalkan di depan guru sampai benar-benar 

hafal dan tidak mungkin terlupa kembali.
25

 

Hal tersebut di atas, merupakan permasalahan yang melatari setiap 

individu dalam menghafalkan al-Qur’an. Tentunya, hal ini membutuhkan 

pemecahan masalahan guna memberikan solusi bagi individu yang hendak 

menghafalkan al-Qur’an. 

Mengingat adanya tuntutan tingkat intensitas dan kualitas pendidikan 

karakter, proses pendidikan karakter ini akan dapat dilakukan dengan 

berpedoman pada konsep pendidikan dari al-Qur’an. Karena dalam hal ini 

konsep pendidikan Al-Qur’an yang apabila ditanamkan sejak kecil, dapat 

dijadikan sebagai tonggak utama terbentuknya mental dan kepribadian anak 

sehat. Hal tersebut berlandaskan pada hasil penelitian Diana Mutiah yang 

berkesimpulan bahwa masa kanak-kanak yang bahagia dapat menjamain 

paling tidak lebih dari separuh keberhasilannya di masa dewasa. Masa-masa 

ini adalah peletak dasar dalam keberhasilannya kelak usia dewasa, peletak 

dasar dalam perkembangan fisik, kognitif, bahasa, emosi, kepribadian, sosial 

dan spiritual anak usia dini memiliki karakter yang khas, baik secara fisik 

maupun mental.
26

 Oleh karena itu, metode pengajaran yang diterapkan untuk 

anak usia dini juga perlu disesuaikan dengan kekhasan yang dimiliki oleh 

                                                           
25

A. Muhaimin Zein, Tata Cara atau Problematika Menghafal al-Qur’an dan 

Petunjuk-petunjuknya, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1985), h. 2. 
26

Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana, 2010), 10. 
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anak. Potensi dan kemampuan anak akan berkembang secara optimal bila 

pengunaan metode pengajaran yang diterapkan tepat dan sesuia dengan 

karakter anak sehingga memacu tumbuhnya sikap dan prilaku yang positif. 
27

 

Dalam diskursus pendidikan agama Islam, ruang lingkup pendidikan 

tahfizh al-Qur’an selaras dengan “muatan” wasilah pembudayaan dan 

penyaluran nilai yang kemudian bermuara pada pembentukan karakter anak 

didik yang tergali dari ayat-ayat al-Qur’an. Menurut Nurcholish Madjid 

pendidikan (termasuk di dalamnya pendidikan tahfizh al-Qur’an), 

seyogyanya, tidak hanya menekankan pada aspek kognitif peserta didik saja, 

namun juga, harus mengarah dan menyasar ranah afektif dan psikomotorik 

peserta didik agar terjadi keseimbangan asupan yang diperoleh dari kegiatan 

belajar dan mengajar tahfizh al-Qur’an. Karena, pendidikan tahfizh al-Qur’an 

tidak hanya sekedar “pengenalan” ritus-ritus agama yang bersifat 

formalistik.
28

 

Menurut ibnu al-Qayyim, sebagaimana dikutip Yayah Khaeriyah, 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang utama adalah mengantarkan anak 

pada tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah semata dan 

beribadah kepada Allah itu menurut adanya ilmu tentang hakikatnya. Berupa 

ilmu mengenai asma, sifat, perintah dan seluruh larangan-Nya.Ibadah 

menuntut kepada kedua dasar utama, pertama Kecintaan kepada Allah. 

Kedua, kerendahan hati dan ketundukan kepada-Nya.
29

 Pendidikan pada anak 

sejak usia dini diakui sebagai periode yang sangat penting dalam 

pengembangun sumber daya manusia (SDM), sehingga stimulasi dini yang 

salah satunya adalah pendidikan mutlak diperlukan dalam membentuk 

                                                           
27

Isjoni, Cooperative Learning Efektivitas …….., h. 41. 
28

Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 92  
29

Yayah Khaeriyah, “Pendidikan Spiritual pada Anak Usia Dini,” Tesis, UIN Syarif 

Hidayatullah, (2010), h. 10. 
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kepribadian dan karakter yang tepat pada anak, baik itu yang ada 

hubungannya dan karakter anak atau  sebagai warga negara yang baik. 

Dalam ajaran Islam, fase pendidikan kepada bayi dimulai dengan 

melantunkan azan di telinga kanannya, dan iqamat di telinga kirinya. Ajaran 

ini bertujuan untuk memperkenalkan sejak dini kata-kata yang berisikan 

kebesaran dan keagungan Tuhan kepada anak. Dengan mendengar azan, 

maka kalimat syahadat yang merupakan inti dari ajaran Islam menjadi salah 

satu kalimat yang pertama kali di dengar oleh anak sebagi titik tolak 

pengenalan terhadap ajaran Islam. Begitulah cara Islam memberi ajaran dan 

pelajaran dini bagi anak tentang syiar Islam.
30

 Secara fitrah, orang tua 

muslim ingin agar anaknya menjadi anak yang shaleh  berbudi pekerti yang 

baik, patuh pada norma-norma agama, hormat terhadap kedua orang tua serta 

sukses di dunia-akhirat, bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi manusia 

yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Hal tersebut merupakan motivasi 

dan keinginan yang sangat dalam guna meraih keinginan dan harapan. 

Pendidikan karakter atau pendidikan moral memegang peranan sebagi 

salah satu pondasi yang sangat penting dalam pendidikan anak. Oleh karena 

itu, seorang guru dituntut memiliki kepandaian untuk membantu anak untuk 

membentuk akhlak atau karakternya. Dalam prosesnya diperlukan suatu 

keteladanan dari guru, baik dari perilaku maupun cara guru berbicara, dan 

sebagainya yang terkait dengan hal itu. Isjoni menyatakan bahwa Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) akan menjadi cikal bakal pembentukan karakter 

anak negeri kita, sebagai titik awal dari pembentukan SDM yang berkualitas, 

yang memiliki wawasan, intelektual, kepribadian, tanggung jawab, inovatif, 

kreatif, proaktif dan partisipatif serta semangat mandiri. Pendidikan anak 

memang harus dilaksanakan sejak dini, agar anak biasa mengembangkan 

                                                           
30

Kementrian Pendidikan Nasional dan Pengembangan Pusat Pendidikan, 

Pengembangan Pendidikan Budaya Karakter Bangsa (Jakarta: Kementrian Pendidikan 

Nasional dan Pengembangan Pusat Pendidikan 2010), hal. 183. 
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potensinya secara optimal. Anak-anak yang mengikuti pendidikan sejak dini  

menjadi lebih mandiri, disiplin, dan mudah diarahkan untuk menyerap ilmu 

pengetahuan secara optimal.
31

 

Sejatinya semakin sering seseorang menghafal al-Qur’an, semakin 

luhur karakternya. Namun dalam prakteknya, orang-orang yang melakukan 

menghafal al-Qur’an, masih belum melakukan ajaran yang termaktub di 

dalamnya. Artinya, selama ini pembelajaran hafalan al-Qur’an yang diajarkan 

kepada umat Islam belum mampu membentuk karakter mereka menjadi 

luhur. Penanaman pembentukan karakter luhur dalam hafalan al-Qur’an 

diarahkan untuk membangun individu ke arah yang lebih baik, ke arah 

kebijaksanaan, dan keagungan sikap dan memiliki sikap keshalehan sosial.
32

 

Pendidikan merupakan faktor eksternal, tetapi prosesnya menjelma menjadi 

nilai yang kemudian diafirmasi oleh individu. Sebab jika tidak, maka 

pendidikan karakter yang memberi perhatian pada proses perkembangan 

sebuah individu menjadi tidak bermakna. Sebuah sikap disebut karakter jika 

ia stabil. Artinya kemampuan untuk tetap menjaga identitas permanen dalam 

diri manusia, yaitu menjadi semakin baik dalam proses penyempurnaan 

dirinya sebagai manusia.
33

 Konsekuensi dari hal inilah yang menjadikan 

manusia, dalam hal ini umat Islam untuk mengaktualisasikan keshalehan 

sosial. Sebab semakin baik individu, maka ia harus semakin secara sosial. 

Setidaknya terdapat dua alasan mengapa pengembangan karakter 

perlu diterapkan dalam pembelajaran hafalan al-Qur’an. Pertama, karakter 

mutlak bukan merupakan faktor keturunan. Karena itu, pembentukannya 

harus dilakukan secara terus menerus. Individu yang terlahir dalam 

                                                           
31

Isjoni, Cooperative Learning: Efektivitas Pembelajaran Kelompok, (Bandung, 

Alfabeta, 2010), 40. 
32

M. Amin Abdullah, Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius (Jakarta: 

PSAP, 2005), 81 . 
33

Adi Purnomo, Rekonstruksi Pendidikan Karakter; Ikhtiyar Membangun Karakter 

Bangsa, diakses dari http://kem.ami.or.id, diakses pada 22 September 2017. 

http://kem.ami.or.id/
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lingkungan beradab dan lahir dari keluarga beradab, tidak menjamin ia 

menjadi beradab di masa dewasanya. Faktor lingkungan, kondisi ruang dan 

waktu yang materialistik dan hedonis, menggoda dan sangat mempengaruhi 

setiap individu untuk masuk di dalamnya. Akhirnya, lahirlah sikap yang 

dangkal dan terjebak dalam godaan modernitas.
34

 Kedua, karena melihat 

dimensi antropologis dari manusia itu sendiri, yaitu edukabilitas manusia. 

Secara umum, edukabilitas manusia ini bisa diterjemahkan sebagai potensi 

manusia agar bisa belajar. Struktur antropologis manusia yang memiliki sifat 

terbuka, memungkinkan terjadinya intervensi (sadar atau tidak sadar) yang 

berasal dari luar dirinya, baik dari manusia lain maupun dari lingkungannya. 

Adanya campur tangan dari faktor luar inilah sehingga manusia mengalami 

perkembangan dan pertumbuhan (proses pendidikan). Dalam istilah 

Driyarkara, pendidikan tak lain adalah sebuah proses komunikasi eksistensi 

manusia yang autentik kepada manusia supaya dimiliki, dilanjutkan, dan 

disempurnakan.
35

 Penyempurnaan-penyempurnaan itulah yang dapat 

membentuk karakter luhur dari dalam diri manusia. 

Apabila melihat kondisi bangsa ini secara seksama, maka metode 

pembelajaran shalat lebih diarahkan kepada ranah kognitif, dapat dirubah 

kepada ranah afektif dan pembelajaran hafalan al-Qur’an yang lebih 

mengutamakan hafalan bacaannya dapat dirubah ke arah pengetahuan arti 

dan pemahaman bacaannya. Di sisi lain, pembelajaran hafalan al-Qur’an 

yang selama ini lebih menekankan kepada keshalehan individu, dapat dirubah 

kepada bentuk keshalehan sosial.
36

 Sebab, mereka yang memiliki keshalehan 

sosial yang tumbuh dari pengajaran shalat yang mampu meramu dan 

menjadikan bangsa ini lebih baik di masa yang akan datang. Karena itu, 

                                                           
34

Adi Purnomo, Rekonstruksi Pendidikan Karakter; Ikhtiyar Membangun Karakter 

Bangsa, diakses dari http://kem.ami.or.id, diakses pada 22 September 2017. 
35

Adi Purnomo, Rekonstruksi Pendidikan Karakter; Ikhtiyar Membangun Karakter 

Bangsa, diakses dari http://kem.ami.or.id, diakses pada 22 September 2017.  
36

 M. Amin Abdullah, Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius, 81.  
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pembenahan pembelajaran shalat dalam membentuk karakter luhur peserta 

didik menjadi sesuatu yang mendesak untuk dilakukan.   

B. Permasalahan 

 1. Identifikasi Masalah SMP Islam Terpadu Al Qalam Depok 

Dilihat dari latar belakang di atas, peneliti menemukan beberapa 

permasalahan yang harus dijawab, yaitu: 

a. Siswa memiliki kemauan dan perhatian pada pendidikan tahfizh Al-

Qur’an. 

b. Kesalehan sosial merupakan perbuatan yang memudahkan siswa 

untuk menghafal atau semangat siswa dalam menghafal Al-Qur’an 

sehingga siswa menghafalnya atas keinginan sendiri bukan karena 

guru atau nilainya semata.  

c. Kesalehan Sosial siswa dalam menyimak hafalan temannya masing-

masing. 

       2. Pembatasan Masalah   

Dari paparan di atas, penulis membatasi penelitian pada Pendidikan 

Tahfizh Al-Qur’an dan Kesalehan Sosial siswa SMP Islam Terpadu Al-

Qalam Depok alasan karena penulis ingin mengetahui hubungan pengaruh 

kedua variabel tersebut. 

Adapun objek penelitian penulis adalah kelas VII A, VII B, VII C dan 

VIII A, VIII B, VIII C, kelas IX tidak di ikut sertakan dalam objek penelitian 

ini karena kelas IX sudah memasuki tahapan persiapan ujian nasional (UN). 

 

      3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan di atas maka pokok masalah penelitian dapat 

dirumuskan yaitu, Apakah ada pengaruh Pendidikan Tahfizh Al-Qur’an 

terhadap kesalehan sosial siswa SMP Islam Terpadu Al Qalam Depok? 
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C. Tujuan Penulisan 

  Sesuai dengan pembatasan penelitian yang telah dirumuskan di atas, 

maka penelitian dan penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh Pendidikan Tahfizh Al-Qur’an terhadap Kesalehan Sosial 

siswa SMP Islam Terpadu Al Qalam Depok. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini, di antaranya adalah: 

1. Bahan masukan bagi dunia pendidikan, khususnya di lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-RI ataupun Kementerian 

Agama dalam merumuskan kebijakan bimbingan keagamaan dan 

mendorong secara lebih maksimal pengamalan nilai-nilai agama 

Islam, serta instansi lainnya yang terkait erat dengan pengaruh 

pendidikan tahfizh al-Qur’an dengan kesalehan sosial umat Islam. 

2. Referensi bagi akademisi, para pakar, dan pemerhati perilaku sosial 

keagamaan sebagai bahan kajian lebih lanjut. 

 

E. Kajian Pustaka 

Beberapa peneliti terdahulu telah berhasil mengungkapkan adanya 

pengaruh agama dalam menumbuhkan etos kerja dan perkembangan 

ekonomi, antara lain: 

1. Ismuha dalam karyanya berjudul Adat dan Agama di Aceh meneliti 

peran ulama Aceh yang memainkan peran penting dalam politik. 

Kekosongan pemimpin formal Aceh sebagai akibat dikalahkannya 

Sultan dan direbutnya keraton oleh Belanda dalam agresinya, para 

ulama yang sesungguhnya berada di luar struktur kekuasaan, tampil 

ke depan sebagai pemimpin sosial rakyat. Para ulama berjasa dalam 

perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, mereka 
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sangat berpengaruh di masyarakat. Yang membuat mereka 

berpengaruh adalah ketaatannya pada hukum agama, bukan hanya 

karena pengetahuannya.
37

 

2. Mohammad Sobary dalam karya berjudul Kesalehan Sosial (Influence 

of Islamic Piety On The Rural Economic Behavior In Suralaya, Jawa 

Barat Province)
38

 yang merupakan tesis Sobary di Universitas 

Monash, Australia. Sobary dalam tesisnya ini, mengungkap peranan 

Agama dalam mewujudkan hubungan yang positif antara 

“Kesalehan” dan “Tingkah Laku Ekonomi” di Desa Suralaya Jawa 

Barat. Oleh karena itu, penelitian etnografis yang dilakukannya 

berupaya untuk menemukan beberapa konsep kunci yang sangat 

penting dalam menemukan peranan agama dalam masyarakat 

Suralaya. Sobary tertarik memilih Desa Suralaya sebagai lokasi 

penelitian karena desa tersebut dapat menjadi potret efek modernisasi 

yang digerakkan sejak era Orde Baru. Desa ini terhimpit di antara dua 

kota besar, yaitu Jakarta dan Tangerang. Akibatnya, banyak lahan di 

desa tersebut dibeli oleh orang kota untuk dijadikan perumahan, lahan 

pertanian semakin menyempit dan bergesernya sumber penghasilan 

penduduk dari bidang pertanian ke sektor perdagangan dan jasa. 

Dalam penelitiannya, Sobary menemukan Guntur, seorang informan 

yang berpendapat bahwa dalam Islam kesalehan itu ada dua: 

kesalehan individu dan kesalehansosial. Kesalehan individu terlihat 

dari keseriusannya dalam menjalakan ibadah keagamaan  yang 

bersifat individual; shalat, dzikir, wiridan, haji. Sementara kesalehan 

                                                           
37

Ismuha, Adat dan Agama di Aceh (Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu 

Sosial, Aceh, Universitas Syiah Kuala, 1983).  
38

Mohammad Sobary, Kesalehan Sosial (Influence of Islamic Piety On The Rural 

Economic Behavior In Suralaya, Jawa Barat Province) (Yogyakarta: LkiS, 2007).  
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sosial adalah semua jenis kebajikan yang ditujukan kepada manusia, 

misalnya bekerja untuk memperoleh nafkah bagi keluarga. 

3. Siti Muslikah dalam karya Manajemen Kepala Sekolah dalam 

Program Tahfizh al-Qur’an di MI al-Islam Mrangen Polokarto Tahun 

2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

sedangkan tempat penelitian di MI Mrangen Polokarto. Metode 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif yaitu mengolah data dan melaporkan apa yang 

telah diperoleh selama penelitian berlangsung serta memberikan 

interpretasi terhadap data ke dalam suatu kebutuhan yang utuh dengan 

mempergunakan kata-kata sehingga dapat menggunakan objek 

penelitian pada saat penelitian. Adapun hasil penelitian yang 

diperoleh Siti Muslikah adalah upaya kepala sekolah dalam 

manajemen program tahfizh al-Qur’an di MI al-Islam Mrangen 

dengan cara pembiasaann menghafal bersama. Hambatan yang 

dihadapi adalah disparitas kemampuan peserta didik dalam 

menghafal, sehingga hafalan kurang tepat waktu dan kurangnya guru 

tahfizh al-Qur’an karena masih klasikal.
39

 

4. Ahmad Rosidi dalam karya Strategi Pondok Tahfizh al-Qur’an dalam 

Meningkatkan Motivasi Menghafal al-Qur’an (Studi Kasus di Pondok 

Pesantren Ilmu al-Qur’an (PPIQ) PP. Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo, dan Pondok Pesantren Tahfiduzul al-Qur’an 

Raudhatussalihin Wetan Pasar Besar Malang). Setelah melakukan 

kajian teoritis dan analisis data dan penemuan di lapangan Ahmad 

Rasidi mengemukaan beberapa hasil penelitiannya: motivasi yang 

                                                           
39

 Siti Maslikah, “Manajemen Kepala Sekolah dalam Program Tahfizh al-Qur’an di 

MI al-Islam Mrangen Polokarto Tahun 2015”, (Program Pascasarjana IAIN Surakarta: Tesis, 

2016). 
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melatarbelakangi santri menghafal al-Qur’an berbeda-beda yaitu 

untuk memperdalam isi kandungan al-Qur’an, memelihara ayat-ayat 

al-Qur’an agar tetap terjaga, membahagiakan orang tua, keinginan 

untuk memperoleh temapt yang mulia, keinginan untuk beribadah, 

dan ketika melihat seseorang anak kecil hafidz sehingga 

mendorongnya untuk ikut menghafalkan al-Qur’an. Strategi yang 

diterapkan oleh pondok pesantren tahfizh al-Qur’an terdiri atas 

strategi umum dan khusus. Srategi yang diterapkan oleh pondok 

pesantren berdampak pada lembaga dengan cepatnya santri dalam 

menyelesaikan hafalan al-Qur’an, santri lebih termotivasi dalam 

menghafal, dan tingkat kegagalan santri dalam menyelesaikan hafalan 

cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Dampak bagi santri 

adalah mendapatkan kepercayaan masyarakat, mendapatkan 

kepercayaan dari berbagai pondok tahfizh baik dari dalam maupun 

luar negeri.
40

 

5. Duratul Millah dalam karya Pembinaan Kesalehan Sosial Melalui 

Pembelajaran PAI (Studi Kasus pada MAN 1 Jorong dan SMAN 1 

Kintap Kabupaten Tanah Laut). Penelitian tersebut menggunakan 

model penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 

kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran 

yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Adapun hasil penelitian 

yang ditemukan oleh penulis tesis tersebut adalah (1) nilai sosial yang 

ditanamkan di dalam hati peserta didik SMAN 1 Jorong, yaitu: 

musyawarah atau demokrasi, saling menyanyangi dengan 

menghindari sikap aniaya dan diskriminasi, amal shaleh melalui 

                                                           
40

Ahmad Rosidi, “Strategi Pondok Tahfizh al-Qur’an dalam Meningkatkan Motivasi 

Menghafal al-Qur’an (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ilmu al-Qur’an (PPIQ) PP. Nurul 

Jadid Paiton Probolinggo, dan Pondok Pesantren Tahfiduzul al-Qur’an Raudhatussalihin 
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zakat, wakaf dan menyantuni anak yatim, saling menghormati dan 

menghargai sesama melalui menghargai karya orang lain, toleransi, 

menjaga persaudaraan melalui persatuan dan kerukunan. (2) Di 

SMAN 1 Kintap, yaitu: persaudaraan melalui kontrol diri, ukhuwwah, 

prasangka baik, menjaga persatuan dan kesatuan, amal shaleh melalui 

amal, saling hormat dan menghargai melaui sayang, patuh dan hormat 

kepada orang tua dan guru, toleransi. Pembelajaran PAI di SMAN 1 

Jorong dan SMAN 1 Kintap dalm pembinaan keshalehan sosial 

meliputi pendahuluan, kegiatan inti dan evaluasi. Kegiatan inti yang 

dilakukan oleh guru seperti salam, do’a, mengabsen dan appersepsi. 

Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. 

Faktor pendukung dalam pembinaan keshalehan sosial di SMAN 1 

Jorong adalah komitmen guru dan kepala sekolah. Sedangkan, di 

SMAN 1 Kintap adanya program sekolah. Faktor penghambat di 

SMAN 1 Jorong adalah sarana dan waktu, lingkungan keluarga dan 

perkembangan teknologi. Sedangkan, di SMAN 1 Kintap faktor 

penghambatnya adalah media pembelajaran, lingkungan keluarga dan 

pengaruh perkembangan teknologi.
41

 

6. Ahmad Saefudin Zuhri dalam karya Pendidikan Transformasi 

Keshalehan Individu menju Keshalehan Sosial. Di dalam tesis ini, 

Ahmad Zuhdi mengemukakan bahwa trasnformasi keshalehan 

individu menuju keshalehan sosial dapat tercapai dengan tiga tahapan 

proses, yaitu individu memahami fungsi agama Islam secara 

transformatif, individu memahami peran agama Islam secara 

transformatif dan individu dapat mentransformasikan Islam. Dampak 

globalisasi terhadap perkembangan pendidikan Islam yakni 
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globalisasi sangat mempengaruhi masyarakat, di mana sebarannya 

sangat luas dari orang dewasa hingga anak-anak. Dengan demikian, 

pedagogi peserta didik tidak luput dari arusnya, sehingga karakter, 

potensi dan akhlak ikut terpengaruh oleh tren globalisasi. Hal inilah 

yang mengganggu proses pengembangan potensi yang dimiliki 

peserta didik sehingga nilai-nilai dan ajaran Islam semakin melemah. 

Cara pendidikan Islam mentransformasikan keshalehan individu 

menuju keshalehan sosial di era global adalah pentransformasian 

dilakukan secara teoritis dan praktis, analisis lebih mendalam 

mengenai pola rekonstruksi dan reformasi pendidikan agama Islam, 

dan pendidikan Islam transformasi dilakukan untuk pembentukan 

akhlakul karimah.
42

 

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penulis secara khusus 

akan membahas pendidikan tahfizh al-Qur’an dan pengaruhnya bagi 

pembentukan karakter kesalehan sosial. Dengan demikian, apa yang penulis 

kaji bukan merupakan pengulangan atas tema-tema yang telah ada. 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis statistik dapat didefinisikan sebagai pernyataan matematis 

tentang karakteristik populasi yang ditinjau, yang akan diuji atau dipelajari 

sejauh mana suatu data sampel mendukung kebenaran hipotesis tersebut.
43

 

Selain itu, hipotesis juga merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan hanya berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 
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fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh independent variabel 

atau variabel eksogen terhadap dependent variabel atau variabel endogen. 

Independent variabel yang dimaksud ialah pendidikan tahfizh Al-Qur’an, 

sedangkan dependent variabel ialah kesalehan sosial. 

Selanjutnya hipotesis yang dikemukakan dan akan diuji dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

Ha Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan tahfizh Al-

Qur’an terhadap kesalehan sosial SMP Islam Terpadu Al-Qalam Kota 

Depok, atau Ha : ρ = 0. 

Ho Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan tahfizh 

Al-Qur’an terhadap kesalehan sosial SMP Islam Terpadu Al-Qalam 

Kota Depok, atau Ho : ρ = 0. 

ρ = nilai pengaruh dalam formulasi yang dihipotesiskan. 

G. Sistematika Penulisan  

Mengacu pada penelitian di atas, maka pembahasan dalam tesis ini 

diawali dengan Bab Pendahuluan yang menguraikan argumentasi bahwa 

pendidikan tahfizh al-Qur’an itu mampu dan seharusnya dapat membentuk 

karakter yang baik, termasuk kesalehan sosial. Bagian ini merupakan Bab 

Pertama yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, 

dan sistematika pembahasan. 

Selanjutnya pembahasan Bab Kedua menguraikan tentang kajian 

teori. Pembahasan ini penting untuk dikemukakan sebagai landasan bahwa 

apa yang akan dikaji penulis merupakan pembahasan yang bersifat ilmiah 

dan Ilahiyah yang memiliki dasarnya dalam dunia ilmu pengetahuan dan 
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agama. Landasan teori ini akan menjelaskan tentang konsep pendidikan 

tahfizh al-Qur’an, konsep pendidikan karakter dan konsep akhlak. 

Pembahasan terdiri dari; pengertian pendidikan karakter, prinsip-prinsip 

pendidikan karakter, tujuan utama pendidikan karakter. Sedangkan 

pembahasan Konsep Tahfizh al-Qur’an meliputi pengertian tahfizh, al-

Qur’an, sejarah tahfizh al-Qur’an di dunia Islam. 

Bab Ketiga membahas mengenai metode yang akan dipakai dalam 

penelitian ini. Sedangkan bab keempat penulis akan menjelaskan hasil 

temuan dari penelitian ini. Akhirnya penulisan tesis ini ditutup dengan Bab 

Kelima yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa: 

Terdapat pengaruh positif yang rendah dan signifikan dari 

Tahfizh Al-Qur’an (X) terhadap Kesalehan Sosial (Y) dengan 

koefisien korelasi (rxy) adalah 0,362 dan koefisien determinasi 0,131, 

yang berarti bahwa tahfizh Al-Qur’an memberikan pengaruh positif 

yang masih rendah terhadap kesalehan sosial siswa sebesar 13 % dan 

sisanya 86% ditentukan oleh faktor lainnya.  

Dari uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan Tahfizh Al-Qur’an memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kesalehan Sosial siswa SMP IT Al-Qalam Depok. 

Kesalehan Sosial merupakan kesalehan yang dibentuk dengan 

susunan sifat-sifat yang sengaja diambil dari nilai-nilai yang diajarkan 

Allah dalam Al-Qur’an, sehingga bisa dibayangkan strukturnya 

terbangun dari elemen-elemen ajaran Al-Qur’an tersebut. Sesuai 

pendapat dari Imam an-Nawawi (w. 676 H/1277 M) dalam kitabnya 

“Âdâb hamalah Al-Qur’an” menjelaskan bahwa “Penghafal Al-

Qur’an hendaknya selalu menghiasi sifat mulia dalam setiap 

keadaan, pemurah kepada sesama, menghindar dari segala yang 

dilarang oleh Al-Qur’an dalam rangka mengagungkannya, menjaga 

diri dari usaha yang hina untuk meraih jiwa yang mulia, menghindar 

dari penguasa yang pemaksa, menjauh dari orang yang cinta dunia, 

tawadhu’ terhadap orang-orang soleh, pelaku kebajikan, dan 

menyayangi orang-orang miskin, menundukkan pandangan disertai 

ketenangan dan menjaga kewibawaan”.  Dengan adanya pendidikan 

Tahfizh Al-Qur’an terbentuknya nilai-nilai kesalehan sosial siswa 



 

 

terutama dalam hal kerja sama dalam menyimak hafalan temannya 

masing-masing. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan 

sebagaimana telah di kemukakan di atas, maka dapat disampaikan saran – 

saran sebagai berikut: 

1. Siswa hendaknya lebih bersemangat dalam menghafal Al-Qur’an dan 

lebih sering menghafal, menyetor bersama teman-teman yang lain 

baik di jam Tahfizh Al-Qur’an atau waktu kosong lainnya. 

2. Guru Tahfizh Al-Qur’an sebagai teladan dan inspirator dalam 

menghafal Al-Qur’an hendaknya sering memberi nasehat dan 

hikmah-hikmah menghafal Al-Qur’an, akhlak terpuji terhadap diri 

sendiri serta kepada teman-temannya baik itu sebelum atau sesudah 

jam Tahfizh Al-Qur’an. 

3. Hendaknya ada perhatian lebih dari guru tahfizh sehingga siswa 

dengan leluasa mudah mengutarakan segala kendala yang dihadapi 

siswa dalam proses menghafal Al-Qur’an. 

4. Semua pihak yang ada dilingkungan sekolah, baik itu kepala sekolah, 

guru-guru dan staf-staf memberi dukungan serta kepedulian terhadap 

Tahfizh Al-Qur’an agar kesalehan sosial antara guru dengan guru, 

guru dengan siswa serta siswa dengan siswa dapat tercapai dengan 

mulia.   

5. Perlu adanya system controlling yang kuat dari pihak sekolah maupun 

guru tahfizh terhadap hafalan Al-Qur’an siswa, agar mempermudah 

dalam merumuskan kebijakan selanjutnya untuk mencapai hasil yang 

optimal.  
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6. Siswa perlu mendapatkan kesempatan menguji kemampuan 

hafalannya dengan mengikuti kegiatan Musabaqah Hifzhil Qur’an 

(MHQ) mulai dari tingkat sekolah, antar sekolah maupun tingkat 

kabupaten/ kota, dan seterusnya. 

7. Siswa diharapkan dapat mengatur waktu menghafal dengan baik 

sehingga kegiatan tahfizh Al-Qur’an berjalan dengan lancar dan 

optimal. 
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1 

DAFTAR KUISIONER 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Isilah data pribadi Anda di bawah ini dengan isian dan berilah tanda 

checklist (√) pada salah satu pilihan jawaban. Jawablah dengan jujur dan 

tidak perlu khawatir atau takut karena identitas pribadi Anda dijaga 

kerahasiaannya. 

Nama Lengkap  : ……………………………………………………. 

Jenis Kelamin : ……………………………………………………. 

Kelas/ Rombel : ……………………………………………………. 

Usia   : ……………………………………………………. 

Jumlah Hafalan : ……………………………………………………. 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan yang ada dengan seksama 

sebelum menentukan pilihan jawaban. 

2. Isilah dengan tanda checklist (√) pada alternative jawaban yang 

tersedia sesuai dengan yang Anda alami dan rasakan. 

Pengertian yang ada dalam kolom alternative jawaban adalah sebagai 

berikut: 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju  

 

 



 
2 

Contoh Pengisian: 

 

NO 

 
PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya merasakan kehadiran Allah √    

 

Selamat mengerjakan dan terimakasih atas kejasamanya. 

      Ttd.  

 

Peneliti 

 

C. TAHFIZH AL-QUR’AN 

 

 

 

NO 

 

PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya menghafal Al-Qur’an atas 

keinginan saya sendiri bukan karena 

keterpaksaan 

    

2 Waktu senggang di luar jam sekolah saya 

manfaatkan untuk menghafal Al-Qur’an 

    

3 Saya membagi waktu dengan baik untuk 

mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah 

(PR) dari sekolah formal dan menghafal 

Al-Qur’an 

    

4 Saya memperhatikan dengan seksama 

saat guru tahfizh menyampaikan arahan 

dalam menghafal Al-Qur’an 

    

5 Ayat-ayat yang sudah saya hafal saya 

ulang terus agar tidak mudah lupa 

    

6 Jika guru tahfizh memberikan saran atau 

cara mudah untuk menghafal, maka saya 

berusaha untuk mempraktekkannya 

    

7 Saya mudah mengingat ayat-ayat Al-     
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Qur’an yang sudah saya hafalkan 

8 Saya merasa keberhasilan saya dalam 

menghafal Al-Qur’an tergantung dengan 

motivasi saya sendiri 

    

9 Saya merasa malu jika tidak meraih 

prestasi yang baik dalam menghafal Al-

Qur’an 

    

10 Saya bisa fokus menghafal Al-Qur’an di 

tempat yang tenang dan nyaman 

    

11 Saya tidak pernah bosan dalam 

menghafalkan Al-Qur’an 

    

12 Saya lebih suka menambah hafalan Al-

Qur’an daripada mengulang-ngulanginya 

    

13 Saya ingin pendidikan formal dan 

menghafal Al-Qur’an selesai bersamaan 

    

14 Saya selalu disiplin dalam menggunakan 

waktu untuk menghafal Al-Qur’an 

    

15 Saya akan bekerjasama dengan teman 

untuk mengulang hafalan Al-Qur’an 

    

16 Jika nilai ujian tahfizh saya rendah, saya 

semangat untuk memperbaiki nilai pada 

ujian tahfizh berikutnya 

    

17 Jika saya menghadapi kesulitan dalam 

menghafal, saya berusaha untuk 

menyelesaikannya 

    

18 Saya tidak mudah jenuh dalam 

menghafal  ayat-ayat Al-Qur’an 

    

19 Jika guru tahfizh mengoreksi hafalan 

saya, saya sangat memperhatikannya 

    

20 Saya sangat antusias dengan ayat-ayat 

Al-Qur’an yang saya baca dan hafalkan 

    

 

 

D. KESALEHAN SOSIAL 

 

 

 

NO 

 

PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya merasakan kehadiran Allah     

2 Seluruh hidup saya curahkan untuk     
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urusan agama dan masyarakat 

3 Saya Senang mengajak temen belajar 

kelompok 

    

4 Saya menyempatkan diri untuk 

melaksanakan shalat Berjamaah 

    

5 Menurut saya hidup adalah bagian dari 

urusan agama 

    

6 Agama membimbing saya menjadi 

orang yang lebih baik 

    

7 Saya bertanggung jawab untuk 

mengurangi segala penderitaan dan 

kerusakan di muka bumi 

    

8 Saya memaafkan orang yang telah 

menyakiti dan mendoakan untuk 

kebaikannya 

    

9 Jika ada pengajian saya menyempatkan 

diri untuk mengikutinya 

    

10 Saya berdoa sambil berusaha dalam 

menyelesaikan masalah dengan temen 

    

11 Saya bersedekah minimal 1 kali dalam 

satu pekan  

    

12 Saya membantu temen dengan dengan 

niat ibadah 

    

13 Saya menyempatkan diri untuk 

mengulang Hafalan Al Quran bersama 

temen 

    

14 Saya senang membantu orang lain 

yang membutuhkan 

    

15 Saya memiliki banyak waktu yang saya 

habiskan untuk kegiatan organisasi 

sekolah 

    

16 Jika ada temen yang tidak masuk kelas 

saya sering menanyakan 

    

17 Saya percaya hidup perlu kebersamaan     

18 Saya memohon ampun kepada Allah 

jika saya melakukan perbuatan dosa 

    

19 Saya selalu menjenguk temen yang 

sakit 

    

20 Saya suka menghadiri kegiatan di 

lingkungan tempat tinggal saya 

    

 



Wawancara 1 

Depok, Rabu 9 Mei 2018 

Pertanyaan: 

A. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH SMP 

ISLAM TERPADU AL - QALAM 

1. Kapan SMP Islam Terpadu Al – Qalam didirikan ? 

2. Mohon dijelaskan tentang sejarah singkat berdirinya SMP Islam 

Terpadu Al – Qalam? 

3. Apa visi dan misi SMP Islam Terpadu Al – Qalam? 

4. Apa tujuan dari pendidikan yang dilaksanakan di SMP Islam Terpadu 

Al – Qalam? 

5. Mohon dijelaskan struktur kepengurusan SMP Islam Terpadu Al – 

Qalam? 

6.  Kerjasama dengan lembaga apakah SMP Islam Terpadu Al – Qalam 

didirikan? 

7. Mohon dijelaskan tentang keadaan Dewan Guru dan Siswa di SMP 

Islam Terpadu Al – Qalam? 

8. Apa motto dari SMP Islam Terpadu Al – Qalam? 

 

Jawaban:  

 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al – Qalam 

terletak di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini merupakan lembaga 

pendidikan Islam yang memadukan  antara pendidikan umum dan pendidikan 

agama yang menitik beratkan pada pelajaran tahfidzul Qur’an dengan sistem 

pendidikan mengacu pada Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional dan 

Departemen Agama. SMP Islam Terpadu Al – Qalam berada di bawah 



naungan Yayasan Al – Qalam Amanah Ummat yang berkedudukan di jalan 

tambak Manggarai Kota Jakarta Selatan. Lembaga pendidikan menengah ini 

tidak berada di bawah kelompok tertentu, tidak berafiliasi pada golongan atau 

jam'iyah tertentu, dan juga tidak berdiri pada satu sekte tertentu, akan tetapi 

berjalan sesuai dengan syari'at Islam atau hokum Allah. 

SMP Islam Terpadu Al – Qalam didirikan pada tahun 2002, 

bertepatan dengan tahun ajaran 2002–2003. Sebelum berdirinya jenjang 

SMP, lebih dulu sudah ada SD IT Al – Qalam yang berdiri sejak tahun 1996 

dan di tahun 2002 sudah ada angkatan pertama yang menduduki kelas 6. 

Kemudian atas tuntutan dan desakan orang tua murid kelas 6, maka sebagian 

dari mereka meminta agar yayasan Al–Qalam Amanah Ummat membuka 

jenjang ke tingkat SMP. Hal ini mengingat pentingnya pendidikan Islam 

sejak dini dan melihat fakta yang terjadi di lapangan berupa krisis akhlaq dan 

panutan di berbagai sektor kehidupan. 

Berangkat dari keprihatinan akan kondisi umat yang ditandai dengan 

terjadinya krisis akhlaq di berbagai sektor kehidupan tersebut, terjadinya 

disorientasi kehidupan serta terjadinya kesesatan umat yang diakibatkan dari 

tidak tersedianya ulama yang mampu menjadi pelita di masyarakat, maka 

dibutuhkan solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Salah satu upaya yang 

dilakukan adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam yang 

mengajarkan Al Qur’an dan hadist nabi sebagai sumber ajaran Islam secara 

kaffah. Untuk itu didirikanlah pendidikan Islam setingkat sekolah menengah 

yang menyelenggarakan Program Tahfidzul Qur’an, Dirosah Al Islamiyah di 

padu dengan pelajaran Eksat. Sehingga diharapkan dengan program ini 

peserta didik memiliki kemampuan untuk menghafal, memahami dan 

mengamalkan serta mendakwahkan Islam yang bersumber pada Al-Qur’an 

dan As–Sunnah dengan pemahaman yang benar. 



SMP Islam Terpadu Al – Qalam menempatkan dirinya sebagai 

institusi pendidikan yang mengedepankan intelektualitas keilmuan, 

keilmiahan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. SMP Islam Terpadu Al – 

Qalam dalam sosial kemasyarakatannya mengambil prinsip senantiasa 

menjalin ukhuwah Islamiyah dan menjalin persatuan dengan segenap 

komponen umat Islam serta membuka diri untuk bekerjasama dengan 

berbagai pihak dalam konteks kebaikan yang dibenarkan oleh syariat Islam. 

Yayasan Al – Qalam ini adalah yayasan yang pengurusnya aktif 

dalam da’wah Islam yang di pimpin oleh Ustadz Hasan Ishaq yang kemudian 

membidangi bersama para anggota pengajian untuk membuka yayasan yang 

kemudian berdirilah masjid Al – Qalam sekitar tahun 1990 yang di resmikan 

langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Natsir mantan Perdana Menteri 

Indonesia. Pada dasarnya, awal mula sekolah ini adalah pesantre, namun 

karena kurang berkembang akhirnya di tahun 1996 berdiri SD IT Al – Qalam 

dan memang harapan dari yaysan dapat berlanjut ke jenjang berikutnya 

terkait visi misi pendidikan Islam bisa terus di lanjutkan. Sehubungan dengan 

hal itu, maka pada tahun 2002 berdirilah SMP Islam Terpadu Al – Qalam 

yang atas dorongan orang tua kelas 6 pada saat itu, jadi secara sejarah 

pengurus yayasan mendorong betul agar proses pada jenjang pendidikan 

Islam ini terus di tingkatkan. 

SMP Islam Terpadu Al – Qalam terletak pada lintasan kecamatan 

yaitu di Depok Lama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa 

Barat dengan jarak ke Pusat Kecamatan 400 M dan jarak ke Pusat Kota 1 

KM. rute ke SMP Islam Terpadu Al – Qalam  bisa di tempuh dengan 

angkutan kota jurusan terminal depok kemudian naik angkutan no 24 turun di 

jalan kenanga, kemudian naik ojek/jalan kaki 400 meter ke selatan. 

 



Penulis      Yang di Wawancara 

  

Saiful Rahmad     Nanang Buchori, S.Pt 

Mahasiswa Pascasarjana IIQ Jakarta  kepala SMPIT Al Qalam 

 



Wawancara 2 dan 3 

Depok, Rabu 9 Mei 2018 

Pertanyaan: 

B. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU/USTADZ 

PEMBIMBING TAHFIZH AL QUR’AN SMP ISLAM  

TERPADU AL – QALAM  

1. Apa tujuan Tahfidz Al Qur’an di SMP Islam Terpadu Al Qalam? 

2. Metode apa  yang digunakan dalam pembelajaran Tahfidzul Qur’an di  

SMP Islam Terpadu Al – Qalam ? 

3. Bagaimana kondisi lingkungan di SMP Islam Terpadu Al – Qalam? 

4. Problematika apakah yang  anda temui dalam pembelajaran Tahfidzul 

Qur’an di SMP Islam Terpadu Al – Qalam? 

5. Apa yang anda dapatkan ketika siswa/i melanggar? 

6. Lalu tindakan  apa yang sudah anda lakukan untuk menyelesaikan 

problematika tersebut ? 

7. Bagaimanakah interaksi anda dengan siswa - siswi di SMP Islam 

Terpadu Al – Qalam?  

8. Seperti apakah control yang ada lakukan di SMP Islam Terpadu Al – 

Qalam?  

9. Apakah ada aturan perizinan yang ketat di SMP Islam Terpadu                

Al – Qalam?  

10. Bagaimana anda mengevaluasi setiap kegiatan tahfidz Al Qur’an di 

SMP Islam Terpadu Al – Qalam ? 

11. Bagaimanakah penanganan dan kebijakan yang ada di SMP Islam 

Terpadu Al – Qalam bila ada persoalan? 

 

 

 



Jawaban: 

Diantaara tujuan mata pelajaran Tahfizh Al – Qur’an di SMP Islam Terpadu 

Al Qalam adalah: 

a. Mewujudnya pribadi hafidz yang berjiwa mujahid, 

berintelektualitas ulama dan berpegang teguh kepada Al Qur’an 

sebagai pedoman hidup dalam pengertian memahami, menguasai 

dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga menjadi sumber solusi bagi setiap permasalahan yang 

dihadapi umat. 

b. Mempersiapkan generasi Qur’ani (hafidz 30 juz) yang memiliki 

pemahaman yang benar terhadap Al Qur’an dan Sunnah serta 

mampu mengimplementasikannya secara kaffah dengan 

kualifikasi keilmuan yang mumpuni, kemampuan dakwah yang 

baik dan benar, jiwa kemandirian dan ketangguhan dalam 

menghadapi problematika umat. Dengan kata lain mencetak 

Ulama’ Amilin fi sabilillah yang berdedikasi sebagai seorang 

Hafidz, Mu’allim, Dai, dan Mujahid fie sabilillah. 

c. Sebagai fasilitator tersedianya SDM yang berkualitas sebagai 

pengemban misi Islam yang kaffah demi Izzul Islam wal 

Muslimin. 

d. Memperbanyak kader – kader yang menjaga Al – Qur’an baik 

makna nya maupun lafadz nya. 

e. Memperbanyak Ahlul Qur’an (keluarga yang Mencintai Al – 

Qur’an). 

f. Mempersiapkan siswa – siswi Hafal Al – Qur’an akan tetapi ia 

menguasai eksat (Matematika, Fisika, Kimia dan lain-lain). 



Di Sekolah SMP IT Al-Qalam, seorang Guru/Ustadz selaku 

pembimbing dalam proses menghafalkan Al-Qur’an menggunakan beberapa 

metode yang digunakan, yaitu: 

1. Talqin Qiro’ah 

Santri membacakan apa yang akan di hafal di depan ustadz, 

hal ini di maksudkan agar meminimalisir kesalahan dalam menghafal. 

2. Setoran Ziyadah (Hafalan Baru) 

a. Santri Menyetorkan Hafalan Baru di depan Ustadz. 

b. Setoran Minimal 1 lembar, Maksimal semampu siswa/i 

3. Muroj’ah Ma’al Ustadz. Siswa Menyetor Hafalan yang sudah pernah 

di hafalkan sebelum menyetor hafalan baru. 

4. Muroja’ah Ma’az zumalaa’i. Santri Menyetor Hafalan yang sudah di 

hafal  bersama temen – temen kelompok, yang sudah ditentukan oleh 

ustadz dan di bawah pengawasan Ustadz. 

5. Muroja’ah Fardiyah 

a. Santri berkewajiban mengulang hafalannya sendiri di luar jam 

halaqah baik di sekolah maupun di rumah dengan di sertai buku 

control dari guru/ustdaz. 

b. Jika sudah hafal 1 Juz, Muroja’ah ½ Juz. 

c. Jika sudah hafal 2 Juz, Muroja’ah 1 Juz. 

d. Jika sudah hafal 3 Juz, Muroja’ah 2 Juz. 

e. Jika sudah hafal 4 Juz, Muroja’ah 3 Juz. 

f. Jika sudah hafal 5 Juz, Muroja’ah 4 Juz dan seterusnya. 

6. Lajnah Akhir 

a. Santri membaca (bilghoib) di halaqoh setiap kelipatan 1 juz. 

b. Setiap bertambah 1 juz, tetap di baca dari awal. 

c. Santri akan di tes oleh guru/ustadz yang di telah tentukan. 

7. Peraturan Halaqah 



a. Siswa/i datang pada jam yang telah di tentukan. 

b. Halaqah seyogianya berbentuk setengah lingkaran. 

c. Siswa/i dilarang meninggalkan halaqah sebelum jam selesai, 

kecuali udzur. 

d. Siswa/i yang berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada 

ustadz. 

e. Akan di adakan absensi siswa/i, di akhir jam halaqah. 

f. Guru/Ustadz akan mencatat hafalan terakhir siswa/i di buku 

harian tahfidz. 

g. Jumlah maksimal perhalaqah adalah 15 siswa dengan 1 

guru/ustadz. 

SMP Islam Terpadu Al – Qalam  menggunakan konsep Full Day 

School, dengan pembagian waktu tahfidz sebagai berikut : 

1. Waktu Aktif Tahfidz 

a. Pukul 06.45 – 07.00 di Mulai dengan Murajaah bersama di 

Mesjid dengan bimbingan Guru / Ustadz 

b. Pukul 07.00 – 08.20 Jadwal Setoran Hafalan kelas 7 Putri 

c. Pukul 08.20 – 09.40 Jadwal Setoran Hafalan Kelas 7 Putra 

d. Pukul 09.40 – 10.00 Istirahat 

e. Pukul 10.00 – Dzuhur Jadwal Setoran Hafalan Kelas 8 Putri 

f. Pukul 13.00 – 14.00 Jadwal Setoran Hafalan Kelas 8 Putra 

g. Pukul 14.00 – 15.00 Jadwal Setoran Hafalan Kelas 9 Putra/i 

Jumlah waktu Halaqah bersama Ustadz 26 Jam dalam sepekan 

sedangkan sisa waktu nya di gunakan siswa/i untuk murajaah mandiri 

baik di sekolah maupun di rumah dengan di sertai buku kontrol 

hafalan dari Guru/Ustadz. 

 



            

     Penulis 

 

 

Yang di Wawancara:      Saiful Rahmad 

 

     

Ustadz Muhammad Billy Risgiantara S.Sos.I    (            ) 

Pembimbing 1 Tahfizh SMPIT Al Qalam Depok  

 

Ustadz Muhammad Ramdhani S.Sos.I.    (            ) 

Pembimbing Tahfizh 2 SMPIT Al Qalam Depok 


