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MOTTO  

-Sesibuk Apapun Utamakan Shalat di Awal Waktu 

dan membaca Al-Qur’an walau sehalaman. - 
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ABSTRAK 

Rahmadani Ade Anita (15311596). Skripsi dengan judul“Pengaruh 

Program Tahfidz Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

Siswa Kelas V di MI Mumtaza Islamic School,”. Prodi Pendidikan Agama 

Islam, Tahun 2019. 

Program tahfidz dan Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting 

dalam pembentukan sikap dan kepribadian siswa. Berbekal hafalan al-Qur’an 

dan ilmu agama yang dimiliki siswa diharapkan menjadi bekal bagi siswa 

dalam mengarungi kehidupan ini. Hal tersebut juga akan memudahkan bagi 

siswa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah dan juga 

sebagai makhluk sosial yang harus bermanfaat bagi sesama. Karena tahfidz 

dapat berpengaruh terhadap pembelajaran pendidikan agama islam.  

 Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Program tahfidz 

di MI Mumtaza Islamic School Pondok Cabe, Banten serta pengaruhnya 

terhadap motivasi belajar pendidikan agama islam siswa. Penelitian ini 

dilatarbelakangi karena masih ada siswa yang kurang lancar dalam membaca 

dan menulis al-Qur’an. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

program tahfidz terhadap motivasi belajar Pendidikan Agama Islam Siswa 

Kelas V di MI Mumtaza Islamic School dan berapa besar persentasi 

pengaruhnya. Manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan lembaga sekolah 

untuk meningkatkan program tahfidz dan metode pembelajarannya. Variabel 

dalam penelitian ini adalah program tahfidz (X), motivasi belajar pendidikan 

agama islam (Y). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi 

522 siswa dengan sample 35 siswa. Metode pengumpulan data dengan cara 

dokumentasi dan angket, sedangkan analisis data menggunakan rumus 

product moment yang kemudian dilakukan uji t dan uji determinasi untuk 

mengetahui kebenaran hipotesis dan persentasi pengaruhnya. 
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Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil angket 

yang disebarkan kepada 35 siswa diperoleh hasil bahwa adanya pengaruh 

program tahfiz terhadap motivasi belajar PAI Siswa di MI Mumtaza Pondok 

Cabe, Banten. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel 

atau r hitung 0,581 >  r tabel 0,334. Kemudia dilakukan uji determinasi 

diperoleh hasil persentasi pengaruh program tahfiz terhadap motivasi belajar 

PAI Siswa di MI Mumtaza sebesar 33,7 %. 

Kata Kunci: Program Tahfidz, Pendidikan Agama Islam, Motivasi Belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab pendahuluan akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan, kajian pustaka dan sistematika penulisan. 

A. Latar Belakang 

Al-Qur`an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada rasul terakhir 

melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita 

dengan jalan mutawatir, membacanya merupakan suatu ibadah dalam Al-

Qur`an yang diawali dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-

Nas.  Al-Qur`anjuga merupakan mu’jizat abadi yang menundukkan semua 

generasi dan bangsa sepanjang masa.
1
 

Agama Islam sebagai pedoman hidup kaum muslim tentunya tidak hanya 

mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya saja, tetapi juga menyangkut 

keseluruhan aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah pendidikan. 

Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha 

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta 

menjadikannya sebagai way of life.
2
 

 Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada siapa saja 

yang Ia kehendaki. Amanah Allah yang berupa anak membutuhkan 

perawatan, pemeliharaan, pendidikan yang dilandasi dengan dasar-dasar 

yang benar. Oleh karena itu, setiap pengajar, pendidik ataupun murabbi 

sudah seharusnya belajar tata cara mendidik anak dengan benar. Setiap orang 

                                                           
1
 Tim Reviewer Mkd, Studi Al-Qur’an, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 

hal. 4. 
2
Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 86 
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tua menginginkan anaknya mencintai al-Qur`an dengan cara membaca, 

menghafal dan mengamalkannya. Menurut Zuhairina dan Abdul Ghafir 

menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah suatu proses 

pendidikan yang dapat mengingatkan kepada taraf kehidupan manusia 

melalui seluruh aspek yang ada sehingga sampai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan proses tahap demi tahap. Jadi, pada dasarnya pendidikan agama 

Islam menginginkan peserta didik yang memiliki pondasi keimanan dan 

ketakwaan yang kuat terhadap Allah, karena iman merupakan potensi rohani 

yang harus diaktualisasikan dalam bentuk amal saleh, sehingga 

menghasilkan prestasi yang disebut  takwa.
3
 

Dalam Undang-Undang RI no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Bab II Pasal 3 tentang Tujuan Pendidikan Nasional yang 

menyatakan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang  

berakhlak mulia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

Berdasarkan undang-undang diatas dinyatakan bahwa untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan dengan 

mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik.
4
 

 Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara khas memiliki Cara 

Islami, berbeda dengan konsep yang lain yang kajiannya lebih memfokuskan 

pada pemberdayaan umat berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist. Artinya, kajian 

Pendidikan Islam bukan sekadar menyangkut aspek normatif ajaran Islam, 

tetapi juga terapannya dalam ragam materi, institusi, kultur, dan sistem 

pendidikan merupakan satu-kesatuan yang holistik, bukan parsial, dalam 

mengembangkan sumber daya manusia yang beriman, berihsan, dan berislam 

                                                           
3
Zuhairini dan Abdul Ghafir, Metodologi Pembelajaran  Pendidikan Agama Islam, 

(Malang : UM Press, 2004), hlm. 8-9 
4
Undang-undang RI no 20, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra 

Umbara, 2003), hlm. 20 
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Mengingat betapa pentingnya kemampuan belajar tahfizh Al-Qur`an, 

pengelola pendidikan baik swasta ataupun negeri diharapkan memiliki 

kesadaran untuk memberikan bimbingan kepada siswa/siswinya. Diketahui, 

bahwa kemampuan membaca Al-Qur`an tentu tidak terlepas dari 

kemampuan mengucapkan huruf hijaiyyah (mahkorizul khurufnya), waqaf 

dan ibtida`-nya serta ilmu tajwid harus dikuasai dengan baik dan benar. 

 Sebagaimana Allah berfirman: 

               

 Artinya: “Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al-Qur`an itu dengan 

perlahan-lahan”.(QS. Al Muzzammil [73] : 4).
5
 

 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya 

membaca Al-Qur`an secara seksama (tartil). Yaitu membaca Al-Qur`an 

dengan perlahan-perlahan dengan bacaan yang fasih serta merasakan arti dan 

maksud dari ayat-ayat yang dibaca itu sehingga berkesan di hati.Ustadz 

Fathoni, menukil pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tafsir dari tartil 

adalah tajwidul huruf wa ma’rifatul wuquf, yakni membaguskan bacaan 

huruf-huruf Al-Qur`an dan mengetahui ihwal waqaf. Maka dapat 

digarisbawahi bahwa perintah membaca Al-Qur`an itu bukan sekadar tartil, 

akan tetapi tartil yang setartil-tartilnya, atau tartil secara maksimal dan 

optimal.
6
 

Dalam hal ini, penulis ingin meneliti bagaimana program tahfizh di MI 

Mumtaza kelas V. Karena penulis telah melakukan penelitian awal bahwa 

sekolah tersebut menjadikan tahfizh sebagai kewajiban dari program  

sekolah pada lembaga pendidikan tersebut. Tujuan sekolah dalam 

                                                           
5
Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, (Bandung: Syaamil 

Quran, 2009). Hal 574 
6
Ahmad fatoni, Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Quran Metode Maisura, (Bogor: 

CV. Duta Grafika, 2015), hlm 1 
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mengadakan adanya program tahfizh merupakan salah satunya agar siswanya 

dapat membaca dan menghafal Al-Qur`an dan laki-laki diharapkan dapat 

menjadi imam shalat dari hafalan Al-Qur`annya. 

Di sekolah MI Mumtaza Islamic School sebagian siswa siswinya sudah 

lancar membaca Al-Qur`an, namun masih ada beberapa siswa yang masih 

belum terlalu lancar dan belum bisa menulis Al-Qur`an sehingga  sekolah 

ingin anak didiknya bisa membaca dan menulis Al-Qur`an dengan 

menggunakan berbagai metode. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak R selaku koordinator 

tahfizh di MI Mumtaza Islamic School pada tanggal 9 Mei beliau 

mengatakan: “ dalam satu kelas ada dua guru, dan satu guru mengampu 

10 anak. Setiap kelas berjumlah 20. Sebelum dimulainya pelajaran, 

muraja’ah hafalan dulu, habis itu menambah hafalan 3 baris setiap hari. 

Ada beberapa metode yang diupayakan sekolah seperti Talaqqi 

musyafahah, guru membaca murid mendengar atau menirukan. Murid 

membaca guru mendengarkan. Setelah murid talaqqi nanti di test satu 

persatu. Itulah upaya pengulangan dan penambahan hafalan buat anak-

anak.
7
 

 

                                                           
7
Wawancara dengan Bapak Ramli Selaku Kordinator Tahfidz di MI Mumtaza Pada 

Tanggal, 9 Mei 2019. 
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Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat termotivasi dan juga diawasi oleh 

guru tahfizh dalam menambah dan memperbaiki hafalannya. Sehingga 

tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Menurut peneliti mengenai belajar, 

prestasi siswa akan lebih baik bila siswa memiliki dorongan dari guru, 

lingkungan dan motivasi orang tua. Sebab ada kecenderungan bahwa 

seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi mungkin akan gagal berprestasi 

karena kurang adanya motivasi dari guru, orang tua dan lingkungan. 

Berdasarkan dengan wawancara peneliti dengan bapak N selaku guru 

Pendidikan Agama Islam di MI Mumtaza Islamic School pada tanggal 9 

Mei beliau mengatakan “ sebagian anak-anak ada yang cenderung belajar 

PAI dan sebagian ada juga yang suka Cambridge dan untuk kondosi di 

kelas itu kita sebagai guru harus bisa mengkondisikannya supaya anak-

anak tidak boring maka kita harus membuat games dan lain-lain. 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis 

akan melakukan penelitian yang bertemakan “Pengaruh Program Tahfizh 

terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Siswa Kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Mumtaza Islamic School ”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan menuliskan beberapa 

identifikasi masalah yang ada di sekolah MI Mumtaza sebagai berikut: 

1. Masih ada beberapa siswa yang belum lancar membaca Al-Qur`an. 

2. Masih ada siswa yang belum bisa menulis Al-Qur`an. 

3. Adanya hambatan ketika menghafal Al-Quran. 

4. Metode apa yang digunakan dalam program tahfizh? 

5. Adakah pengaruh program tahfizh terhadap motivasi belajar PAI di 

MI Mumtaza? 

6. Berapa persentasi program tahfizh terhadap motivasi belajar PAI 

siswa? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian yang dilakukan lebih 

terarah dan lebih mendalam berdasarkan identifikasi masalah di atas. Maka 

untuk memfokuskan permasalahan, penulis membatasi masalah tersebut pada 

“Pengaruh Program Tahfizh terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama 

Islam (PAI) Siswa Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mumtaza Islamic 

School”.  

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana gambaran program tahfizh siswa Kelas V di MI Mumtaza 

Islamic School, Pondok Cabe, Banten? 

2. Bagaimana pengaruh program tahfizh terhadap motivasi belajar PAI 

siswa Kelas V di MI Mumtaza Islamic School, Pondok Cabe, 

Banten? 

3. Berapa persenkah pengaruh program tahfizh terhadap motivasi 

belajar PAI Siswa?  
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui gambaran program tahfizh siswa Kelas V di MI 

Mumtaza Islamic School, Pondok Cabe, Banten. 

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh program tahfizh terhadap 

motivasi belajar PAI siswa Kelas V di MI Mumtaza Islamic School, 

Pondok Cabe, Banten. 

3. Mengetahuai seberapa besar persentasi pengaruh program tahfizh 

terhadap motivasi belajar PAI siswa di MI Mumtaza Islamic School, 

Pondok Cabe, Banten. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program tahfizh 

terhadap motivasi belajar PAI siswa Kelas V di MI Mumtaza, Pondok Cabe, 

Banten. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih 

sebagai berikut:  

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman dan informasi serta menambah wawasan keilmuan 

bagi praktisi pendidikan untuk memperkaya wacana keilmuan 

dalam dunia pendidikan serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti 

lain dalam mengembangkan kajian sejenis. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang berkaitan pengaruh program tahfizh terhadap 

motivasi belajar PAI siswas kelas V MI Mumtaza. 

G. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode 

kuantitatif. Yaitu suatu proses penelitian untuk menemukan pengetahuan 
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yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan 

keterangan apa yang ingin diketahui. 

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi 

keberhsilan penelitian. Teknik pengumpulan data dapat terdiri dari 

wawancara, observasi dan kuisioner.  

a. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan kordinator tahfizh dan guru PAI di 

MI Mumtaza 

b. Observasi 

Obyek observasi dalam penelitian ini adalah koordinator tahfizh, guru 

tahfizh dan PAI serta peserta didik MI Mumtaza Islamic School 

c. Kuesioner 

Kuesioner ini diberikan kepada peserta didik kelas V MI Mumtaza 

Islamic School. 

H. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah kajian literaturnya releven tugas pokok bahasan 

penelitian yang akan dilakukan, atau bahkan memberikan inspirasi dan 

mendasari dilakukannya penelitian.
8
Untuk mengetahui hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang relevan dan 

dapat dijadikan bahan telaah antara lain: 

1. Penelitian skripsi Aniqotul Ma’rifah NIM: 1323305095 mahasiswa 

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Jurusan Pendidikan Madrasah 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada tahun 2018 dengan judul 

“Pengaruh Program Pengembangan Diri Tahfidzul Qur’an terhadap Motivasi 

Belajar Al-Qur`anKelas I di Mi Ma’arif 04 Gentasari Kecamatan Kroya 

Kabupaten Cilacap” Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

                                                           
8
Huzaemah T Yanggo, dkk,Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi, 

(Jakarta: IIQ Pres, 2011), h. 13 
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research) dengan pendekatan kuantitatif, untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu. Obyek penelitiannya sendiri adalah Program Tahfidzul 

Qur’an terhadap motivasi belajar siswa mempelajari Al-Qur`andi MI Ma’arif 

04 Gentasar Sampel penelitian ini adalah dari siswa kelas I yaitu sebanyak 

36 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Sedang teknik analisis data 

adalah dengan menggunakan analisis regresi.Persamaan dari kedua peneliti 

ini adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh program tahfidz dan 

motivasi belajar terhadap siswa. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti 

membahas tentang  “Pengaruh Program Pengembangan Diri Tahfidzul 

Qur’an terhadap Motivasi Belajar Al-Qur`anKelas I di MI Ma’arif 04 

Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap” sedangkan penulis lebih 

kepada program tahfidz dan motivai belajar. 

2. Penelitian skripsi Ferri Andika Rosadi 06502241032 mahasiswa 

Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan Teknik 

Elektronika Fakultas Teknik pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh 

Kemampuan Menghafal Al-Qur`andan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Ekstrakurikuler Elektronika SMP Islam Terpadu Abu Bakar 

Yogyakarta” Penelitian ini merupakan penelitian Ex-post Facto dengan 

pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah Siswa 

Ekstrakurikuler Elektronika SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Pengumpulan 

data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Metode angket 

digunakan untuk mengumpulkan data variabel Motivasi Belajar Siswa yang 

kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Metode dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang kemampuan menghafal Al-Quran siswa 

dan Prestasi Belajar Ekstrakurikuler Elektronika Siswa. Uji validitas 

instrumen menggunakan regresi linier sederhana dan uji reliabilitas 

menggunakan Alpha Cronbach. Uji persyaratan analisis data menggunakan 
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uji normalitas data, uji linieritas dan multikolinieritas. Pengujian hipotesis 

pertama dan kedua menggunakan analisis regresi sederhana 1 prediktor, 

sedangkan untuk pengujian hipotesis ke tiga menggunakan regresi ganda 2 

prediktor. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan Kemampuan menghafal Al-Quran terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Ekstrakurikuler Elektronika. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien 

korelasi (rx1y) sebesar 0,409, dengan sumbangan efektif sebesar 12%; (2) 

Terdapat pengaruh positif dan signifikan Motivasi Belajar Siswa terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Ekstrakurikuler Elektronika. Hal ini ditunjukkan 

dengan koefisien korelasi (rx2y) sebesar 0.451 sumbangan efektif sebesar 

16%; (3) Terdapat pengaruh positif dan kemampuan menghafal Al-Quran, 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa ekstrakurikuler elektronika 

SMP Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta, yang ditunjukkan dengan nilai 

koefisien korelasi R sebesar 0,529 dan sumbangan efektif sebesar 28 %. 

Persamaan dari kedua peneliti adalah sama-sama meneliti tantang pengaruh 

program tahfidz dan motivasi belajar siswa. Sedangkan perbedaannya adalah 

peneliti lebih kepada Pengaruh Kemampuan Menghafal Al-Qur`andan 

Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Ekstrakurikuler 

Elektronika Smp Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta” sedangkan penulis 

lebih kepada program tahfidz dan motivasi belajar. 

3. Penelitian skripsi Muhammad Nur Nim. 10611002973 Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 

2013 dengan judul “Hubungan Kemampuan Menghafal Al-Qur`andengan 

Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Al-Qur`anHadits Siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Daarun Najah Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten 

Kampar” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 
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hubungan kemampuan mengahafal Al-Qur`andengan prestasi belajar pada 

mata pelajaran Al-Qur`anHadits siswa kelas IX di MTs Daarun Najah 

Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini 

merupakan penelitian korelasi dengan subjek penelitian siswa MTs Daarun 

Najah Teratak Buluh, sedangkan objeknya adalah hubungan kemampuan 

mengahafal al-Quran dengan prestasi belajar pada mata pelajaran Al-

Qur`anHadits. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan análisis korelasi serial. 

Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa terdapat hubungan 

kemampuan mengahafal Al-Qur`andengan prestasi belajar Al-Qur`anHadits 

siswa. Hasil penelitian ini diperoleh dari, lebih besar dari pada , baik pada 

taraf signifikansi 5% maupun 1% atau 0.345 < 0.557 > 0,449. Dengan 

demikian Hipotesa alternatif (Ha) diterima atau disetujui, sedangkan 

Hipotesa Nol (Ho) ditolak. Persamaan dari kedua peneliti adalah sama-sama 

meneliti tentang menghafal Al-Qur`an dan motivasi belajar. Sedangkan 

perbedaannya adalah peneliti lebih kepada judul “Hubungan Kemampuan 

Menghafal Al-Qur`andengan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Al-

Qur`anHadits Siswa di Madrasah Tsanawiyah Daarun Najah Teratak Buluh 

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar” sedangkan penulis lebih kepada 

program tahfidz dan motivasi belajar siswa. 

I. Sistematika Penulisan 

Mengenai sistematika dan teknik penulisan Skripsi ini, penulis mengacu 

pada buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-

Qur`an(IIQ) Jakarta cetakan II Tahun 2017 dan untuk memperoleh gambaran 

jelas tentang isi materi yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis 

menuangkan skripsi ini kedalam 1 bab dengan sistematika sebagai berikut : 
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Bab I: merupakan bab pendahuluan yang meliputi: latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan, kajian pustaka dan sistematika penulisan. 

Bab II: berisi tentang kajian teori, adapun yang di bahas di dalam Tahfizh 

Yaitu Pengertian Tahfizh, Keutamaan Menghafal Al-Qur’an, Mamfaat 

Tahfizh Al-Qur’an, Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Menghafal Al-

Quran, Syarat Menghafal Al-Qur’an, Adab-Adab Menghafal Al-Qur’an, 

Metode Menghafal Al-Qur’an, Dasar Dan Hukum Menghafal Al-Qur’an, 

Pengertian Motivasi Belajar, Jenis-Jenis Belajar, Prinsip-Prinsip 

Pembelajaran, Teori-Teori Pembelajaran, Pengertian Pendidikan Agama 

Islam, Fungsi Pendidikan Agama Islam, Tujuan Pendidikan Agama Islam, 

Prinsip-Prinsip Dalam Formulir Tujuan Pendidikan Agama Islam, 

Bab III: metodologi penelitian membahas mengenai metode dan jenis 

penelitian, populasi dan sample, metode pengumpulan data, dan analisis 

data. 

Bab IV: berisi hasil penelitian berupa data hasil dokumentasi, hasil 

analisis data, dan hasil uji hipotesis. 

Bab V: penutup berupa kesimpulan, saran dan daftar pustaka yang berisi 

rujukan yang digunakan oleh peneliti dan akan dilengkapi dengan lampiran-

lampiran.  
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