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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa belajar dan pembelajaran atau sering kita sebut dengan 

pendidikan merupakan persoalan yang pertama dan utama dalam membangun dan 

memperbaiki kondisi ummat manusia dibumi ini. Ajaran yang terkandung didalamnya 

berupa akidah tauhid, akhlaq mulia, hukum-hukum terhadap sang pencipta dan sesama 

hamba. Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi 

pembangunan suatu negara, karena pendidikan merupakan aspek yang turut 

berkontribusi terhadap suatu peradaban. Maju mundurnya suatu peradaban ditentukan 

oleh pendidikan. Dengan demikian, pendidikan adalah kata kunci untuk kemajuan 

bangsa. Betapa pentingnya pendidikan, sehingga al-qur‟an menjadi dasar yang 

mencakup segala sesuatu untuk dijadikan sebagai pengetahuan. Dalam hal ini dapat kita 

cermati pada al-qur‟an surat Al-a‟raf ayat 52 yang artinya: “sungguh Kami telah 

mendatangkan kitab (al-qur‟an) kepada mereka, yang Kami jelaskan atas dasar 

pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”.
1

Dikatakan atas dasar pengetahuan, sebab pendidikan dalam perspektif filosofis 

adalah usaha membentuk manusia yang memanusiakan manusia.
2
 Artinya awal mula

manusia akan menjadi manusia yang sebenarnya ketika mereka diberikan pendidikan. 

Atau dengan kata lain, ada manusia yang tidak menjadi manusia seutuhnya disebabkan 

tidak mendapatkan pendidikan. Sementara John Dewey pernah mengatakan bahwa 

“education is the process without end” yang artinya pendidikan itu adalah suatu proses 

tanpa akhir.
3
 Kalimat John Dewey ini bisa difahami bahwa setiap manusia harus

berpendidikan dan pendidikan itu tidak ada waktu habisnya kecuali jika nyawa sudah 

tiada. 

1
 Syamil Al-qur‟an, Al-qur‟an dan terjemahannya, (Bandung, PT. Syamil Cipta Media, 2006), h. 157. 

2
 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Rosdakarya, 2006), cet. I, h. 33 dalam Tesis 

Mahmud AQ, Implementasi Pengajaran Tahfizhul Qur‟an dalam pembinaan minat dan hasil belajar 

Qur‟an Hadits, 2013, h. 1 
3
 John Dewey, Science of Education dalam  bukunya Prof. H. Muzayyin Arifin, M. Ed, Filsafat 

Pendidikan Islam, edisi revisi, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h.33 
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Dalam dunia pendidikan Islam, ilmu pendidikan islam memandang bahwa 

pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama.
4
 Kepribadian yang utama ini mengacu kepada 

pribadi yang dicontohkan oleh tauladan yang baik yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai 

pribadi yang berilmu dan berakhlaqul karimah, menerapkan syari‟at islam secara kaffah 

dalam kehidupannya agar bisa diikuti oleh para pengikutnya. 

 

Untuk membentuk kepribadian yang utama, didalam dunia pendidikan kita mengenal 

ada dua lembaga yang difungsikan untuk membentuk manusia yang berilmu dan 

berkepribadian yaitu: Madrasah dan Sekolah Umum. Madrasah lebih cenderung untuk 

memberikan porsi yang seimbang antara pelajaran keagamaan dengan pelajaran umum, 

sedangkan Sekolah Umum lebih cendrung memberikan porsi besar terhadap pelajaran 

umum dan sedikit pelajaran keagamaannya. 

 

Manusia dilahirkan sudah membawa potensi yang luar biasa selayaknya difungsikan 

dan ditumbuhkembangkan sesuai dengan proporsinya. Manusia akan mampu 

menjalankan fungsi kepemimpinannya apabila membekali diri dengan dengan ilmu 

pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam setiap langkah yang dilakukan, 

sehingga amal dilakukan atas ilmu pengetahuan. Allah melarang kita mengikuti sesuatu 

yang kita tidak mempunyai ilmu terhadap hal tersebut, sebagaimana firman-Nya: “Dan 

janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, sesungguhnya pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya”.
5
 Fungsi 

manusia sebagai khalifah dimuka bumi adalah untuk menciptakan peradaban dan 

kemakmuran dengan akal yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT, mengambil 

pelajaran dan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan-Nya. Mengingat semua 

ilmu sejatinya adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia, Allah 

memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa mencari ilmu, sebagaimana 

perintah-Nya: “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha 

pemurah. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia 

                                                           
4
 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-ma‟arif, 1989), cet. 9, h. 19. 

5
 Surah Al-Isra‟: 36, Syamil Al-qur‟an, Al-qur‟an dan terjemahannya, (Bandung, PT. Syamil Cipta Media, 

2006), h. 285. 
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apa yang tidak diketahuinya”.
6
 Dalam hal ini agama Islam sangat menghargai ilmu 

pengetahuan dan pentingnya pendidikan yang menuntut manusia untuk belajar membaca 

dan menulis serta belajar ilmu pengetahuan lainnya. 

 

Dengan berbekal ilmu pengetahuan, manusia akan mendapat derajat yang tinggi dan 

kedudukan yang mulia, baik menurut pandangan Allah maupun dalam pandangan 

manusia, dan hal ini dapat diperoleh dengan cara beriman kepada Allah dan 

memperbanyak ilmu pengetahuan. Allah berfirman didalam surat Al-Mujadalah ayat 11: 

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-

orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui 

terhadap apa-apa yang kamu kerjakan”. 

 

Dalam kaitannya dengan menuntut ilmu tersebut, maka seiring dengan kemajuan 

zaman yang kian mengglobal dan pesat, proses belajar mengajar semakin maju dan 

menghadapi masalah yang kompleks dan urgen. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

hendak dicapai dalam era kemajuan zaman ini adalah adanya Madrasah. Madrasah lebih 

cenderung untuk memberikan porsi yang lebih besar tentang mata pelajaran 

keagamaannya dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Madrasah lebih 

mensinergikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan taqwa kepada Allah 

SWT. 

 

Pada masa-masa awal munculnya, Madrasah merupakan lembaga pendidikan 

keagamaan yang merupakan penjelmaan dari pesantren yang diperbaharui baik dari segi 

kurikulumnya maupun sistem penyelenggaraannya. Kemudian dengan diterbitkannya 

surat keputusan bersama Menteri pada tahun 1975, madrasah mulai mengalami 

perubahan yang signifikan, terutama aspek kurikulumnya. Pada tahun 1990-an madrasah 

berubah menjadi sekolah umum yang berciri khas agama. Kini, dalam perspektif 

perundang-undangan madrasah dipandang sebagai satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam dan pendidikan umum pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. 

                                                           
6
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Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UU-Sisdiknas), Madrasah mengalami babak perkembangan baru, 

diantaranya diimpelementasikan dalam pengembangan pembelajaran keagamaan sebagai 

karakteristik madrasah. Dalam pendidikannya madrasah menjalankan pendidikan 

keagamaan yang memiliki kedudukan yang sama dengan mata pelajaran umum. 

Pendidikan di Madrasah dilaksanakan sebagai salahsatu upaya meningkatkan 

penguasaan pengetahuan ajaran agama islam. Dalam Sisdiknas tahun 2003 disebutkan 

bahwa “Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk menjadi 

anggota masyarakat yang memahami  dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya  dan 

atau menjadi ahli ilmu. Implementasi terhadap amanat Undang-Undang Sisdiknas ini 

mendorong pelaksanaan pendidikan keagamaan di madrasah dilakukan secara sitematis-

metodologis dan sistematik-integral dengan melibatkan semua aspek pendukungnya, 

termasuk kegiatan pembelajarannya. 

 

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional serta peraturan pemerintah sebagai pelaksananya, madrasah merupakan satuan 

pendidikan meliputi jenjang pendidikan dasar dan menengah yang memiliki ciri khas 

tersendiri, sehingga dalam konteks kurikulum tidak cukup mengadopsi kurikulum 

sekolah umum, tetapi juga harus dapat mengembangkan kurikulum khas yang menjadi 

cirinya, termasuk didalamnya kurikulum muatan lokal. Mata pelajaran agama islam 

meliputi Al-qur‟an-Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqih dan SKI.
7
 Dan ada pendidikan agama 

islam muatan lokal seperti; Tahfizh Al-qur‟an, seni baca tulis Al-qur‟an dan bimbingan 

baca kitab kuning. 

 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 (MTs N 2) Bandar Lampung merupakan madrasah 

yang berdiri dibawah naungan Kementerian Agama sebagai salahsatu lembaga yang 

bergerak dibidang pendidikan keagamaan di Indonesia yang akan mencetak generasi 

muda berwawasan dan mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik.  

 

Dalam penelitian ini, penulis memusatkan pada pelajaran Tahfizh Al-qur‟an yang 

merupakan pelajaran keagamaan yang bersifat muatan lokal (Mulok) yang diterapkan di 

                                                           
7
 Kemenag RI, Standar Isi Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Dirjen Pendidkan Islam, 2006) h. 8 
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Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Mata pelajaran Tahfizh Al-qur‟an 

adalah bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, meskipun masih bersifat 

muatan lokal, tetapi mata pelajaran ini dimaksudkan untuk memberi motivasi, 

bimbingan, pemahaman, kemampuan, penghafalan dan penghayatan terhadap apa yang 

terkandung dalam Al-qur‟an yang merupakan pedoman hidup seorang muslim, sehingga 

dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sebagai manifestasi iman dan taqwa kepada 

Allah SWT.  

 

Pendidikan Agama Islam yang tengah berjalan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Bandar Lampung masih mengalami kekurangan dan belum mencapai titik optimal 

pelaksanaan pendidikan, kekurangan itu diantaranya kurikulum dan model pembelajaran 

yang diterapkan, berimbas pada kualitas peserta didik yang belum optimal juga, sehingga 

berimbas terhadap rendahnya penerapan ilmu agama tersebut dalam kehidupan. 

Pendidikan agama itu sendiri berarti usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam 

membantu peserta didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam.
8
 Ajaran Islam 

tidak memisahkan antara iman dan amal sholeh. Oleh karena itu, pendidikan Islam 

adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal dan juga ajaran sikap dan akhlak 

pribadi masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan dan kelompok, maka 

pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan masyarakat. 

 

Penulis melihat bahwa para peserta didik dalam mengimplementasikan apa yang 

terkandung didalam Al-qur‟an dalam kehidupan sehari-hari masih belum optimal, baik 

dari segi bacaan-meskipun rata-rata bacaan al-qur‟an peserta didik sudah memadai, 

hafalan dan pemahaman, sehingga penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana 

implementasi pembelajaran dalam pembinaan minat serta hasil belajar menghafal Al-

qur‟an sebagai bagian dari pengamalan pendidikan keagamaan mereka. 

 

Program Tahfizh Al-qur‟an merupakan salahsatu pelajaran yang dilaksanakan di 

Madrasah Negeri 2 Bandar Lampung sebagai mata pelajaran muatan lokal yang 

termasuk dalam mata pelajaran yang di utamakan. Pelajaran ini mengacu kepada 

kemampuan membaca dengan benar dan lancar, menghafal sesuai kaidah tajwid, dan 

                                                           
8
 Zuhaerini, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 5 
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memahami Al-qur‟an dengan tafsir sederhana. Usaha yang dilakukan adalah menghafal 

setidaknya juz 30. Dalam realita bagi siswa-siswi menghafal juz 30 ini bukanlah hal 

yang mudah, tetapi dibutuhkan niat yang ikhlas, konsentrasi, serta istiqomah dalam 

menghafal. Inilah yang menjadi landasan awal penulis untuk menyoroti pembelajaran 

dalam pelajaran Tahfizh Al-qur‟an ini, karena pelajaran tahfizh al-qur‟an ini adalah 

merupakan sebuah terobosan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung yang 

tidak semua Madrasah menerapkan pelajaran ini. Penulis ingin memaparkan bagaimana 

mereka belajar membenarkan bacaan Al-qur‟an para siswa, memotivasi minat mereka 

agar senantiasa menghafal, karena sebelum menghafal diwajibkan bacaan mereka harus 

standar kaidah dan tajwid yang benar, serta bagaimana juga cara menghafal dan 

memuroja‟ah.
9
 

 

Dalam penelitian ini, penulis juga berusaha mengungkapkan bagaimana 

implementasi pengajaran Tahfizh Al-qur‟an dalam membina minat peserta didik guna 

menghasilkan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

madrasah. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini secara umum adalah disebabkan 

karena belum optimalnya pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an sehingga masih ada 

kekurangan dalam bacaan Al-qur‟an dan hafalan siswa yang masih terhambat. Oleh 

karena itu, pengajaran Tahfizh Al-qur‟an ini perlu untuk diteliti dimanakah letak 

kekurangan dan kelebihannya agar yang kurang bisa diperbaiki dan yang sudah bagus 

bisa ditingkatkan. 

 

Berpijak dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih jauh berkenaan dengan implementasi pembelajaran tahfizh 

al-qur‟an dalam membina minat dan hafalan al-qur‟an siswa-siswi Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 (MTs N 2) Bandar Lampung yang akan dikaji melalui penelitian 

deskriptif kualitatif. 

 

 

 

                                                           
9
 Mengulang hafalan al-qur‟an yang sudah dihafal dan disetorkan kepada gurunya atau disimakkan kepada 

orang lain atau kepada gurunya sendiri. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasi dalam proses pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 (MTs N 

2) Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

a. Karakteristik input peserta didik dalam pembelajaran tahfizh al-qur‟an di MTs N 

2 

b. Masih adanya bacaan siswa yang belum sesuai standar tajwid yang benar 

c. Masih rendahnya minat dan adanya hambatan peserta didik dalam menghapal Al-

qur‟an  

 

2. Batasan Masalah 

Karena luasnya masalah yang telah dipaparkan, maka penulis membatasi penelitian 

pada rendahnya minat dalam belajar Tahfizh Al-qur‟an, terhambatnya hafalan al-qur‟an 

juz 30 peserta didik dan pembelajaran tahfizh al-qur‟an di MTs N 2 Bandar Lampung. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan demikian masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana impelementasi pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an di kelas unggul dan 

khusus MTs N 2 Bandar Lampung? 

2. Bagaimana minat peserta didik pada pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an di kelas 

unggul dan khusus MTs N 2 Bandar Lampung? 

3. Bagaimana hasil belajar peserta didik (dalam hal ini hafalan al-qur‟an) di kelas 

unggul dan khusus MTs N 2 Bandar Lampung? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan 

1. Mendeskripsikan impelementasi pembelajaran tahfizh al-qur‟an dalam 

pembinaan minat dan hasil belajar hafalan al-qur‟an peserta didik di MTs N 2 

Bandar Lampung 

2. Mendeskripsikan minat peserta didik pada pembelajaran tahfizh al-qur‟an di MTs 

N 2 Bandar Lampung 
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3. Mendeskripsikan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tahfizh al-qur‟an 

 

b. Kegunaan 

1. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dalam 

pengambilan kebijakan guna memperoleh kualitas pembelajaran yang lebih baik. 

2. Bagi guru, pertama: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

berkaitan dengan proses pembelajaran, dan dapat digunakan sebagai masukan 

dan acuan dalam peningkatan kualitas pemeblajaran tahfizh al-qur‟an. Kedua: 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan informasi untuk 

menemukan gagasan baru dengan usaha mengoptimalkan peran guru dalam 

mengembangkan pembelajaran tahfizh al-qur‟an. 

 

E. Kerangka Fikir 

Kerangka fikir dalam penelitian ini akan kami buat diagram seperti dibawah ini, 

untuk memudahkan dalam mencernanya: 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Fikir 

 

 

 

 

 

 

Sistem pembelajaran di MTs Negeri 2 (MTs N2) Bandar Lampung 

Input peserta didik 

System evaluasi: 

1. Minat belajar tahfizh al-qur‟an peserta didik 

2. Hasil belajar (hafalan al-qur‟an) peserta didik 

Tahapan pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hakekat Belajar dan Pembelajaran 

1. Hakekat Belajar 

Paling tidak ada dua istilah yang digunakan oleh Al-qur‟an yang berkonotasi belajar, 

yaitu ta‟allama dan darasa. Ta‟allama berasal dari „alima yang telah mendapat 

tambahan dua huruf imbuhan, yaitu ta‟ dan huruf yang sejenis dengan lam fi‟il-nya yang 

dilambangkan dengan tasydid sehingga menjadi ta‟allama. A‟lima berarti “mengetahui”, 

dari kata „alima juga terbentuk kata al-‟ilm (ilmu). Penambahan huruf pada satu kata 

dasar, dalam kaidah bahasa arab, dapat mengubah makna kata tersebut yang dinamakan 

dengan istilah fawa‟id al-bab. Penambahan ta‟ dan tasydid pada kata a‟lima sehingga 

menjadi ta‟allama juga membuat perubahan itu, yaitu mutawwa‟ah, yang berarti adanya 

bekas suatu perbuatan. Maka ta‟allama secara harfiah dapat diartikan kepada ”menerima 

ilmu sebagai akibat dari suatu pengajaran”. Dengan demikian “belajar” sebagai 

terjemahan dari ta‟allama dapat didefenisikan kepada perolehan ilmu sebagai akibat dari 

aktifitas pembelajaran. Atau dengan perkataan lain, belajar merupakan suatu aktifitas 

yang dilakukan seseorang dimana aktifitas itu membuatnya memperoleh ilmu.
10

  

Belajar menurut pengertian secara psikologis merupakan suatu proses perubahan, 

yaitu perubahan tingkahlaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh 

aspek tingkahlaku. Pengertian belajar dapat di definisikan sebagai berikut: “belajar ialah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkahlaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”.
11

 

Adapun ciri-ciri perubahan tingkahlaku dalam belajar adalah sebagai berikut:
12

 

1. Perubahan terjadi secara sadar 

                                                           
10

 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi:Pesan-pesan Al-Quran Tentang  Pendidikan, (Jakarta: Amzah, 2013), 

h.34 
11

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, edisi revisi, (Jakarta: Penerbit Rineka 

Cipta,  2003, h. 2 
12

 Ibid…3-4 
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Ia menyadari akan perubahan dirinya, baik bertambahnya ilmu, kecakapan, dan 

kebiasaannya bertambah. 

2. Bersifat kontinyu dan fungsional 

Artinya perubahan itu terjadi secara berkesinambungan, tidak statis dan akan berguna 

bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya hingga menghasilkan hasil yang 

sempurna. 

3. Bersifat positif dan aktif 

Makin banyak usaha belajar dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan 

yang diperoleh. 

4. Bukan bersifat sementara 

Hasil setelah belajart tidak akan hilang begitu saja melainkan akan terus dimiliki 

bahkan semakin berkembang kalau terus dipergunakan dan dilatih. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Yaitu perubahan dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 

 

2. Hakekat Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Sudjana, dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik 

dan sengaja untuk mencipatakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua 

pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) dan pendidik (sumber belajar) yang 

melakukan kegiatan pembelajaran.
13

 Jika kita melihat Undang-Undang No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 1 ayat 20 disebutkan 

bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Kata pembelajaran merupakan terjemahan dari 

kata “instructional” (bentuk kata benda), secara etimologi bermakna pengajaran, 

pelajaran. Dalam perspektif metodik-pedagogik, kata instructional mengandung dua 

makna kegiatan, yaitu kegiatan mengajar (teaching) dan kegiatan belajar (learning). 

                                                           
13

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar  Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 

cet. Ke-13, h. 22 
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Dalam istilah kamus tarbawi kata pembelajaran diterjemahkan dengan “ta‟lim” atau 

“tadris”.
14

 

Kata ta‟lim berasal dari kata dasar „allama yang berarti mengajar, mengetahui. 
15

 

Pengajaran (ta‟lim) lebih mengarah pada aspek kognitif, ta‟lim mencakup aspek-aspek 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya serta 

pedoman prilaku yang baik. 

Muhammad Rasyid Ridha mengartikan ta‟lim dengan arti proses transmisi berbagai 

ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.
16

 

Sedangkan definisi ta‟lim menurut Abdul Fattah Jalal, yaitu sebagai peroses pemberian 

pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggungjawab dan penanaman amanah, sehingga 

penyucian diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk 

menerima al-hikmah serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan yang 

tidak diketahuinya.
17

 Mengacu pada definisi ini, ta‟lim berarti adalah usaha terus 

menerus manusia sejak lahir hingga mati untuk menuju dari posisi “tidak tahu” ke posisi 

“tahu” seperti yang digambarkan dalam surat An-Nahl: 78: 

                                 

      

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur”.
18

 

Dari pengertian diatas, dapat difahami bahwa manusia tidak akan dapat mengetahui 

sesuatu kecuali jika Allah memberi pengetahuan tersebut, tentunya ini ada usaha yang 

dilakukan sebagai perwujudan dari kesungguhan untuk mengatahui hal tersebut. Adapun 
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 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 57 
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ta‟lim mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang 

dalam hidupnya serta pedoman perilaku yang baik, sebagai upaya untuk 

mengembangkan, mendorong, dan mengajak manusia lebih maju dan mempunyai 

kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna dari segi akal, 

perasaan maupun perbuatan, karena seseorang dilahirkan dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatu apapun, tetapi ia dibekali dengan berbagai potensi untuk 

mengembangkan keterampilannya tersebut agar dapat memahami ilmu serta 

memanfaatkanya dalam kehidupan. 

Pembelajaran itu mencakup teori dan praktek, sehingga didik memperoleh kebijakan 

dan menjauhi kemudhorotan. Pembelajaran itu mencakup ilmu pengetahuan dan hikmah 

(kebijaksanaan), misalnya guru tahfizh al-qur‟an akan mengajarkan hikmah dari al-

qur‟an al-karim, yaitu pengajaran nilai dalam mengambil sikap dan tindakan dalam 

kehidupannya sesuai dengan ajaran yang tertera dalam al-qur‟an yang dilandasi dengan 

pertimbangan yang rasional dan perhitungan yang matang.  

Menurut Trianto, pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, 

yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simple dapat diartikan 

sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. 

Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan peserta didiknya atau mengarahkan interaksi peserta didik dengan 

sumber belajar lainnya dalam rangkaian mencapai tujuan yang diharapkan.
19

 

Dari beberapa pengertian pembelajaran menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tahfizh al-qur‟an adalah upaya yang sistematik dan sengaja untuk 

menciptakan kegiatan interaksi antara peserta didik dengan pendidik pada pelajaran 

tahfizh al-qur‟an dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, serta interaksi 

berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup dapat 

difahami sebagai sebuah pedoman dalam menjalankan roda kehidupan, yang tertanam 

sebagai landasan mengambil keputusan dan dalam memecahkan suatu permasalahan 

yang dapat terjadi pada suatu waktu. 
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B. Tujuan Belajar dan Pembelajaran 

Belajar mempunyai suatu fungsi yang luar biasa terhadap perubahan mindset dan 

tingkahlaku, dan belajar merupakan suatu kebutuhan untuk menambah ilmu pengetahuan 

baik yang berkaitan dengan ilmu-ilmu umum maupun ilmu-ilmu keagamaan. Secara 

umum belajar dapat dikatakan sebagai aktivitas pencarian ilmu, yang tentu saja-

berdasarkan konsep belajar-mesti berpengaruh terhadap si pelajar. Pengaruh itu meliputi 

cara pandang, pikiran dan perilakunya. Belajar sebagai suatu aktivitas dalam mencari 

ilmu mesti didasarkan atas prinsip-prinsip tertentu, yang meliputi ketauhidan, 

keikhlasan, kebenaran dan tujuan yang jelas. Prinsip yang terakhir ini berkait pula 

dengan tiga prinsip sebelumnya. Dan pengaruh yang diharapkan terjadi pada si pelajar 

tidak dapatdipisahkan dari keempat prinsip tersebut.
20

 

Didalam pembelajaran, terdapat beberapa targetan atau tujuan yang mesti dijadikan 

pertimbangan dalam pengelolaan suatu lembaga pendidikan, yaitu tujuan pendidikan 

nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Keempat tujuan 

ini saling berkaitan satu sama lainnya. Tujuan pendidikan nasional adalah menjadi target 

bersama antara semua lembaga pendidikan dalam suatu Negara, baik lembaga 

pendidikan swasta maupun negeri. Visi dan misi yang dirumuskan oleh setiap lembaga 

pendidikan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan tujuan tersebut. Demikian 

pula tujuan kurikuler dan tujuan instruksional; ia mesti merupakan aplikasi dari tujuan 

pendidikan nasional dan penjabarannya yang lebih detail. 

Tujuan institusional merupakan tujuan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. 

Hal ini tergambar dalam visi dan misi yang ditetapkan sekolah. Komponen tujuan ini 

bisa saja berbeda antara suatu lembaga dengan lembaga lainnyan, namun ia tetap 

dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan tujuan kurikuler dan 

instruksional, selain menggambarkan tujuan pendidikan nasional, harus pula 

mengaplikasikan tujuan institusional. Maka, visi, misi dan tujuan sekolah semestinya 

menjadi rujukan oleh guru ketika merancang atau merumuskan tujuan pembelajaran 

tersebut.  
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Perbincangan diatas menunjukkan, bahwa tujuan pembelajaran, yang merupakan 

tujuan instruksional dan kurikuler adalah turunan dari tujuan institusional. Dan tujuan 

institusional turunan pula dari tujuan pendidikan nasional.
21

 

Untuk lebih mempermudahnya penulis akan membuat skema seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga pendidikan Islam, terutama sekolah-sekolah yang berada dibawah 

Kementerian Agama tentu mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan lembaga 

pendidikan lainnya. Hal itu disebabkan oleh paradigma Islam mengenai alam dan segala 

isinya, yang menjadi objek kajian ilmu pengetahuan, tidak terlepas dari iman dan tauhid; 

segala yang ada ini bersumber dari Allah SWT. Maka pendidikan Islam berusaha 

membentuk para peserta didik menjadi insan yang sholeh dan sholehah. Keinginan ini 

didukung pula oleh UU-Sisdiknas, dimana tujuan utamanya membentuk pribadi yang 

sholeh: 

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 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab.
22

  

Terbentuknya output pendidikan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia 

merupakan target utama pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, rumusan tujuan umum 

pendidikan nasionl Indonesia yang ditegaskan dalam UU-Sisdiknas sangat Islami. Maka 

rumusan tujuan pembelajaran yang dirancang guru harus menggambarkan pembentukan 

keshalehan, baik keshalehan vertikal yang berhubungan kepada dzat yang Maha 

Pencipta, maupun keshalehan horizontal yang berhubungan tehadap sesama. 

 

C. Pendidikan Islam dan Tujuannya 

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional serta peraturan pemerintah sebagai pelaksananya, madrasah merupakan satuan 

pendidikan meliputi jenjang pendidikan dasar dan menengah memiliki karakteristik 

tersendiri, sehingga dalam konteks kurikulum tidak cukup mengadopsi kurikulum 

sekolah umum, tetapi juga harus dapat mengembangkan kurikulum khas yang menjadi 

cirinya. Salahsatu mata pelajaran dalam pendidikan Islam adalah al-qur‟an. 

Menurut Muhaimin, pendidikan Islam merupakan suatu system pendidikan yang 

memungkinkan seseorang dapat menagarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita 

Islam, sehingga dengan mudah ia membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.
23

 

Dalam hal ini, prinsip menjadikan al-qur‟an sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya 

di pandang sebagai kebenaran keyakinan semata, namun kebenaran itu sejalan dengan 

kebenaran yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan bukti syarah. Dengan demikian 

wajar jika kita kembalikan kebenaran itu kepada kebenaran Allah yang tertuang didalam 

al-qur‟an, karena kebenarannya adalah kebenaran hakiki, bukan kebenaran spekulatif 

dan relative, hal ini karena sudah dijamin oleh Allah SWT. Cita-cita Islam mengacu pada 

prinsip Islam yang diamanatkan Allah SWT kepada manusia sehingga manusia mampu 

memenuhi kebutuhan rohani dan jasmaninya. 
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Para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasikan pengertian pendidikan 

Islam, diantara batasan yang sangat bervariasi itu adalah: 

1. Al-Syaibani mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam adalah proses 

mengubah tingkah laku individu pesrta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat 

dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan 

pengajaran sebagai suatu aktifitas asasi dan profesi diantara sekian banyak 

profesi asasi dalam masyarakat. 

2. Muhammad Fadhil Al-Jamaly mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya 

pengembangan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis 

dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan 

proses tersebut diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih 

sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan maupun perbuatan. 

3. Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (insan kamil). 

4. Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa pendidikan Islam sebagai bimbingan yang 

diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan 

ajaran Islam.
24

  

Dari batasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah 

suatu system yang memungkinkan seseorang (peserta didik) agar dapat mengarahkan 

kehidupannya baik perkataan maupun perbuatan sesuai dengan ideologi atau pandangan 

Islam selama hidup didunia. 

Adapun pengertian lain pendidikan agama Islam secara alamiah adalah manusia yang 

tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan samapai meninggal dunia mengalami 

proses tahap demi tahap. Demikian pula kejadian alam semesta ini diciptakan tuhan 

melalui proses setingkat demi setingkat, pola perkembangan manusia dan kejadian alam 

semesta ini berproses atas hukum tuhan yang kita sebut sebagai „sunnatullah‟. 

Sunnatullah yang dapat difahami disini adalah sebagai bagian dari kuasa Allah SWT, 
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yang secara langsung maupun tidak, ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses 

pendidikan saat ini pun pada dasarnya telah dirangkai oleh Allah dalam al-qur‟an. 

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari 

aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh 

karena itu suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan dan 

pertumbuhan dapat tercapai bilamana berlangsung melalui proses demi proses kearah 

tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya. Adanya proses pembinaan ini yang 

menjadikan perkembangan seseorang menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. 

Pendidikan agama Islam dalam pendidikan formal merupakan usaha bimbingan, 

pembinaan terhadap peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan 

mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi manusia yang beriman kepada Allah SWT. 

Pendidikan agama Islam dapat dihayati sebagai way of life (jalan hidup) sehari-hari. 

Seperti yang tercantum dalam al-qur‟an surat ali-„imron ayat 114: 

                                    

            

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada 

yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) 

berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh”.
25

 

Didalam surat Luqman ayat 13 Al-qur‟an menyinggung tentang pendidikan agar 

manusia itu menjadi manusia yang bertaqwa kepada sang penciptanya: 

                                 

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".
26
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha 

sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk membimbing sekaligus 

mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi yang utama (insane kamil) 

berdasarkan nilai-nilai etika islam dengan memelihara hubungan baik kepada Allah 

(hablumminallah) dan hubungan baik terhadap sesama manusia (hablumminannas), 

dirinya sendiri dan lingkungannya. 

Lebih jauh lagi bahwa tujuan pendidikan merupakan factor yang sangat penting, 

karena merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu sendiri. Demikian pula 

halnya dengan pendidikan agama islam, yang merupakan proses kegiatan yang akan 

dicapai dengan usaha pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang mencakup etika, budi pekerti 

atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. 

Tujuan pendidikan secara formal diartikan sebagai rumusan kualifikasi, pengetahuan, 

kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh anak didik setelah selesai memperoleh 

peajaran di sekolah, karena tujuan pendidikan juga berfungsi mengarahkan, mengontrol 

dan memudahkan evaluasi suatu aktifitas anak didiknya. Berdasarkan uraian yang telah 

dipaparkan, maka pendidikan agama islam akan kami sesuaikan dengan tujuan 

pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan formal dan penulis akan membagi 

tujuan pendidikan agama islam itu menjadi dua bagian, dengan uraian sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum Pendidikan Agama Islam adalah untuk mencapai kualitas yang 

disebutkan didalam al-qur‟an dan hadits. Sedangkan fungsi pendidikan nasional adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertangungjawab. Untuk mengemban fungsi tersebut 

pemerintah menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional yang tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar Nomor 20 tahun 2003 sebagimana yang sudah dijelaskan. 
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Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan agama islamadalah 

terwujudnya manusia sebagai hamba Allah, ia mengatakan bahwa tujuan ini akan 

mewujudkan tujuan-tujuan khusus. Dengan mengutip surat At-Takwir ayat 27, Jalal 

mengatakan bahwa tujuan itu adalah untuk semua manusia. Jadi menurut Islam, 

pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang menghambakan 

diri kepada Allah atau dengan kata lain beribadah kepada Allah. Islam menghendaki agar 

manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang 

telah digariskan oleh Allah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tujuan hidup 

manusia sudah disebutkan oleh Allah didalam surat adz-dzariyat ayat 56: 

                   

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 

kepada-Ku”.
27

 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus Pendidikan Agama Islam disini adalah tujuan pembelajaran Al-qur‟an 

yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang 

pendidikan yang dilaluinya, sehingga setiap tujuan Pendidikan Agama pada setiap 

jenjang sekolah mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Rumusan tujuan pendidikan 

agama islam mengandung pengertian bahwa proses pendidikan agama islam yang dilalui 

dan dialami peserta didik di lembaga pendidikan formal, dimulai dari tahapan kognitif, 

afektif dan psikomotor. Tahapan kognitif meliputi pengetahuan dan pemahaman peserta 

didik terhadap ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran islam, untuk 

selanjutnya menuju ke tahapan afktif, yakni terbentuknya minat, sikap dan nilai peserta 

didik. Sedangkan tahapan ketiga, yaitu psikomotor berupa menumbuhkan motivasi untuk 

menggerakkan peserta didik mengamalkan ilmunya.
28
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D. Ruang Lingkup Pembelajaran Al-Qur’an 

Secara etimologi Al-qur‟an merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro‟a 

yang bermakna Talaa, keduanya mempunyai arti membaca atau bermakna Jama‟a 

(mengumpulkan, mengoleksi). Berdasarkan makna pertama, yakni Talaa, maka ia adalah 

mashdar yang semakna dengan isim maf‟ul yang artinya Mathluw, yang dibaca. 

Sedangkan berdasarkan makna yang kedua yakni Jama‟a, maka ia adalah mashdar dari 

isim faa‟il yang artinya Jaami‟ (pengumpul, pengoleksi), karena ia mengumpulkan atau 

mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum. 

Mengenai kata Al-Qur‟an dan maknanya, beberapa „ulama berpendapat, 

diantaranya:
29

 

1. Imam Syafi‟I (105H-204H) ia mengatakan bahwa kata Al-Qur‟an tidak 

merupakan musytaq (kata bentukan) dari apapun. Ia merupakan nama yang 

secara khusus diberikan oleh Allah untuk kitab suci yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad SAW. 

2. Imam Al-Farra‟ (wafat 207 H) mengatakan bahwa kata Al-Qur‟an adalah 

musytaq dari kata Qoraa inu yang merupakan isim jama‟ dari kata Qoriinatun 

yang berarti petunjuk atau indikator. 

3. Al-„Asy „ari (wafat 324 H) kata Al-Qur‟an adalah musytaq dari Qorona yang 

artinya menggabungkan. 

4. Az-Zajjaj (wafat 311 H) mengatakan bahwa kata Al-Qur‟an mengikuti wazan 

Fu‟lan dan ia musytaq dari kata Al-Qo,u yang mengandung arti penghimpun. 

5. Syaikh Muhammad Khudari Beik dalam bukunya Tarikh At-tasyri‟ al-islami, Al-

Qur‟an adalah firman Allah SWT yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada 

nabi Muhammad SAW untuk difahami isinya dan diingat selalu yang 

disampaikan dengan jalan mutawatir, ditulis dalam mushhaf yang dimulai dengan 

surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. 
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Sedangkan secara terminology, kalangan „ulama ushul, ahli kalam, fuqoha, 

muhaddisin dan ahli tata bahasa memberikan definisi yang beragam pada kata Al-

Qur‟an, diantaranya adalah:
30

 

1. Al-qur‟an adalah lafazh yang diturunkan nabi mulai dari surat Al-fatihah sampai 

akhir surat An-nas. 

2. Al-qur‟an adalah kalamullah yang mengandung mukjizat, turun kepada nabi 

terakhir, dengan perantara al-amin Jibril yang tertulis dalam mushaf, disampaikan 

kepada kita secara mutawatir dan bai yang membacanya dinilai ibadah. 

3. Al-qur‟an adalah kalamullah yang mengandung mukjizat, turun kepada nabi 

terakhir,disampaikan kepada kita secara mutawatir yang membacanya dianggap 

sebagai ibadah, yang menantang setiap orang untuk menyusun walaupun dengan 

membuat surat terpendek yang dimulai dari surat al-fatihah dan ditutup dengan 

An-Nas. 

4. Abu Hasan Asy „ari sebagaimana dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab 

majmu‟fatawa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Al-qur‟an adalah kalam Allah 

yang berada dalam dzat-Nya; Jika dituurnkan kedalam bahasa Arab maka 

wujudnya adalah Al-qur‟an, jika diturunkan kedalam bahasa Ibrani maka 

wujudnya dalah Taurat, Jika diturunkan kedalam bahasa Suryani maka wujudnya 

adalah Injil. Dengan mengacu pada definisi-definisi yang diberikan para ulama 

diatas, maka sudah semestinya tidak ada lagi keraguan tentang otentisitas Al-

qur‟an. 

5. Menurut Husein Abdullah, Al-qur‟an adalah perkataan yang melemahkan (al-

kalam al-mu‟jiz) yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui jalan 
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wahyu, yang dinukilkan kepada kita dengan periwayatan yang bersifat 

mutawatir.
31

 

Dari ragam pendapat tentang makna Al-qur‟an diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

Al-Qur‟an adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah SWT kepada nabi 

Muhammad SAW dengan perantara melalui malaikat Jibril sebagai pedoman serta 

petunjuk seluruh ummat manusia semua masa, bangsa dan lokasi dan membacanya 

adalah ibadah. 

Allah SWT menyebut Al-qur‟an dengan sebutan yang banyak, yang menunjukkan 

keagungan, keberkahan, pengaruhnya dan universalnya. Selain nama Al-qur‟an, kitab 

suci ini juga memperkenalkan dengan banyak nama, seperti: 

1. Al-kitab yaitu bentuk mashdar dari kataba yang berarti pengumpulan atau 

perhimpunan. Alasannya, Al-qur‟an menghimpun berbagai ilmu. Allah 

berfirman: 

                                        

                           

“Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al kitab (Al-

qur‟an) dan Dia tidak Mengadakan kebengkokan di dalamnya (1). Sebagai 

bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi 

Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang 

mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik (2)”.
32

 

Dibandingkan dengan nama lain, nama Al-Kitab dan Al-Qur‟an merupakan nama 

yang paling sering digunakan. Menurut Abdullah Ad-Darraz, penyebutan dengan nama 

Al-qur‟a karena ia dikemukan dengan lidah, sedang penyebutandengan nama Al-Kitab 

karena ia dibukukan. Selain itu, penggunaan dengan dua nama ini seolah menjadi isyarat 
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bahwa pemeliharaan ala-qur‟an harus ditempuh melalui dua jalan, yaitu hafalan dan 

ditulis bersama-sama.
33

 

2. Al-Furqon berarti pembeda antara haq dan bathil, didalam al-qur‟an dikatakan: 

                          

“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al-Qur‟an) kepada hamba-

Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam”. 

3. Adz-Dzikru berarti pengingat, karena Al-qur‟an mengandung berbagai nasehat 

dan peringatan. Alas an dibunakannya nama adz-dzikru karena al-qur‟an 

menyajikan berita-berita para nabi terdahulu. Ada juga yang mengatakan bahwa 

alsan digunakannya nama adz-dzikru karena makna laindari adz-dzikru adalah 

kemulyaan. Al-qur‟an adz-dzikru artinya al-qur‟an kitab yang mulia. 

4. At-tanzil artinya yang diturunkan, dalam al-qur‟an dikatakan: 

              

“Dan Sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam”. 

Empat nama diatas merupakan nama-nama yang masyhur dikalangan ulama tafsir, 

tentang jumlah pasti nama Al-qur‟an tidak ada kesepakatan dikalanagn para „ulama. 

Beberapa kalangan menganggap bahwa nama-nama seperti: al-nur (cahaya), ar-

rahman (rahmat), al-majid (mulia), al-mubarok (pembawa berkah), dan an-nadzir 

(pemberi peringatan) termasuk nama-nama Al-qur‟an, namun pendapat ini kurang 

populer. 

Allah SWT menyebut Al-qur‟an dengan sebutan yang banyak sekali, yang 

menunjukkan keagungan, keberkahan, pengaruhnya dan universalitasnya serta 

menunjukkan bahwa ia adalah penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu. Sebutan ini 

menunjukkan pula fungsi dari Al-qur‟an sebagai firman Allah SWT sebagai berikut: 
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a. Sebagai petunjuk untuk ummat manusia, seperti yang telah dijelaskan dalam 

surat Al-baqarah: 2, 185 dan Al-Fussilat: 44 

b. Fungsi al-qur‟an sebagai sumber ajaran islam sudah diakui dan diyakini 

kebenarannya oleh segenap hukum islam. Adapun ajarannya meliputi persoalan 

kemanusiaan secara umum seperti hukum, ibadah, ekonomi, politik, social, 

budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan seni. Dalam Al-qur‟an banyak 

diterangkan pula tentang kisah para nabi dan ummat terdahulu, baik ummat yang 

taat melaksanakan perintah maupun yang mengingkari ajaran-Nya. Bagi kita dan 

ummat yang akan dating harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-

kisah yang diterangkan didalam Al-qur‟an. 

c. Sebagai mukjizat nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-qur‟an merupakan 

salahsatu mukjizat yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW. Al-qur‟an adalah 

wahyu Allah yang sekaligus sebagai mukjizat dan pedoman hidup bagi ummat 

islam. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dapat meyakinkan 

kita bahwa Al-qur‟an adalah firman-firman Allah bukan ciptaan manusia apalagi 

ciptaan nabi Muhammad yang ummi. 

Demikian juga dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan sejarah, seperti tentang 

kekusasan di Mesir, negeri Saba‟, kaum Tsamud, kaum „Aad, kisah nabi Adam, Yusuf, 

Dawud, Sulaiman, Musa dan nabi-nabi yang lainnya dapat memberikan keyakinan 

kepada kita bahwa Al-qur‟an adalah wahyu Allah SWT. Begitu juga dengan ramalan-

ramalan Al-qur‟an yang telah dibuktikan oleh fenomena sejarah seperti bangsa Romawi, 

terpecah belahnya ummat Kristen. Bahasa Al-qur‟an dalah mu‟jizat besar sepanjang 

masa, keindahan bahasa dan kerapihan susunan kata-katanya tidak dapat ditemukan 

didalam kitab-kitab lainnya. Gaya bahasa yang tidak pernah bosan untuk diperdengarkan 

secara berulang-ulang, luhur tapi mudah dimengerti merupakan gaya bahasa Al-qur‟an. 

Al-qur‟an merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah SWT. Kitab Al-

qur‟an adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-qur‟an merupakan pokok utama 

ajaran islam dan merupakan rujukan ummat islam dalam menjalankan syari‟at. Pada 

tahun 1958 salahsatu seorang sarjana barat telah mengadakan penelitian ilmiah tentang 

Al-qur‟an dan ia mengatakan: “pokok-pokok ajaran Al-qur‟an begitu dinamis serta 
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langgeng abadi, sehingga tidak ada di dunia ini suatu kitab suci yang lebih dari 12 abad 

lamanya tetapi murni dalam teks nya”.
34

 

Ruang lingkup pembelajaran Al-qur‟an meliputi masalah dasar ilmu Al-qur‟an, 

tema-tema yang ditinjau dari Al-qur‟an dan tujuan pembelajaran Al-qur‟an. 

a. Masalah dasar-dasar ilmu Al-qur‟an meliputi: 

1. Pengertian Al-qur‟an menurut para ahli 

2. Bukti keontentikan Al-qur‟an ditinjau dari segi keunikan redaksinya, 

kemukjizatannya dan sejarahnya 

3. Isi pokok-pokok ajaran Al-qur‟an dan pemahaman kandungan ayat-ayat yang 

terkait dengan isi pokok ajaran Al-qur‟an. 

4. Fungsi Al-qur‟an dalam kehidupan 

5. Ilmu tajwid Al-qur‟an 

b. Tema-tema ditinjau dari perspektif Al-qur‟an meliputi: 

1. Manusia dan tugasnya sebagai khlaifah di bumi 

2. Keikhlasan dalam beribadah 

3. Nukmat Allah dan cara mensyukurinya 

4. Perintah menjaga kelestarian hidup 

5. Pola hidup sederhana dan dan perintah menyantuni para dhu‟afa 

6. Berkempetisi dalam kebaikan (fastabiqul khoirot) 

7. Amar ma‟ruf nahi munkar 

8. Ujian dan cobaan 

9.  Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat 

                                                           
34

 Ahmad Syauki, Lintasan Sejarah Al-qur‟an, (Bandung: CV. Sulita Bandung, 1984), h. 83 



26 

 

 

 

10. Berlaku adil dan jujur 

11. Toleransi dan etika pergaulan 

12. Etos kerja 

13. Makanan yang halal dan baik 

14. Ilmu pegetahuan dan teknologi (science) 

Adapun standar kompetensi lulusan pada pelajaran Al-qur‟an ini yaitu: membaca 

Al-qur‟a dengan baik dan benar, memahami isi Al-qur‟an dan hafal surat-surat yang 

sudah ditentukan.
35

 

Menurut Nasarudin Umar, ilmu-ilmu Al-qur‟an meliputi: 

1.  Jazirah Arab menjelang Al-qur‟an diturunkan; perjalanan karier nabi 

Muhammad mengenal Al-qur‟an, anatara Al-qur‟an, hadits nabawi dan hadits 

qudsi, dan sejarah turunnya Al-qur‟an 

2.  Sejarah tektualitas al-qur‟an; Al-qur‟an di masa Rasulullah SAW, Al-qur‟an 

masa Abu Bakar, masa „Utsman bin „Affan, eksplorasi sistematika Al-qur‟an, 

kontroversi sistematika surat dan ayat, dan tujuan dan karakteristik Al-qur‟an.  

3.  Berinteraksi dengan Al-qur‟an: Membaca, mendengar, menghafal dan 

mengajarkan Al-qur‟an; keutamaan membaca Al-qur‟an, pengajaran Al-qur‟an, 

dan menjaga otentisitas Al-qur‟an. 

4.  Kedudukan dan fungsi Al-qur‟an dalam islam; sebagai kitab suci referensi hidup 

manusia, tantangan bagi Al-qur‟an dan jawaban atas keraguan orang-orang yang 

ingkar.
36
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E. Pembelajaran Tahfizh Al-qur’an 

1. Tahfizh Al-qur’an 

Tahfizh Al-qur‟an terdiri dari dua suku kata, yaitu tahfizh dan al-qur‟an, yang mana 

keduanya mempunyai arti yang berbeda. Tahfizh yang berarti menghafal. Menghafal 

berasal dari kata dasar „hafal‟ yang diambil dari bahasa arab hafizha- yahfazhu- hifzhan, 

yaitu lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa.
37

 Al-qur‟an berarti bacaan.
38

 

Lebih lanjutnya Tahfizh Al-qur‟an juga bisa berasal dari kata hafazha yang berarti 

menjaga, dan Al-qur‟an yang berarti bacaan. Sehingga Tahfizh Al-qur‟an berarti 

menjaga bacaan yang berupa firman Allah yang tertulis dalam Al-qur‟an. Cara yang 

digunakan untuk menjaga bacaan Al-qur‟an adalah dengan menghafalkan. Adapun 

maksud dan tujuan menghafal tersebut tetap dalam tataran usaha untuk menjaga bacaan 

Al-qur‟an. 

Menghafal Al-qur‟an merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh setiap 

muslim dan seorang penuntut ilmu, mengingat Al-qur‟an adalah firman Allah. Berkata 

Imam Nawawi: “Hal pertama (yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu) 

adalah menghafal Al-qur‟an, karena ia adalah ilmu yang terpenting, bahkan ulama-ulama 

salaf tidak akan mengajarkan hadits dan fiqh kecuali bagi siapa yang telah hafal Al-

qur‟an.
39

 

Apa yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi dipertegas lagi dengan firman Allah 

dan hadits nabi Muhammad SAW:  

                                    

“Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang 

diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang 

zalim. 
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Maksudnya: ayat-ayat Al Quran itu terpelihara dalam dada dengan dihapal oleh banyak 

kaum muslimin turun temurun dan dipahami oleh mereka, sehingga tidak ada 

seorangpun yang dapat mengubahnya. Rasulullah juga bersabda dalam haditsnya yang 

berbunyi: 

 ة...ارَ رَ ب َ الَ َامَ رَ كَ الَ َة َر َفَ السَ َعَ مَ َهَ ل ََظَ افَ حَ َوَ هَ نَوَ آر َقَ الَ َأ َر َقَ ىَي َ ذَ الَ َلَ ث َمَ 

“Perumpaan orang yang membaca Al-qur‟an dan dia menghafalnya, bersama para 

malaikat yang mulya lagi baik…(H.R. Tirmidzi). 

Dibawah ini ada beberapa langkah efektif untuk menghafal Al-qur‟an yang telah 

disebutkan oleh para ulama,
40

 Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Seseorang yang ingin menghafal Al-qur‟an hendaknya mengikhlaskan niatnya 

hanya kepada Allah semata. Dengan niat ikhlash, maka Allah akan membantu 

anda dan menjauhkan anda dari rasa malas dan bosan. Suatu pekerjaan yang 

diniatkan ikhlas, biasanya akan istiqomah dan tidak berhenti. 

2. Hendaknya setelah itu, ia melakukan sholat hajat dengan memohon kepada Allah 

agar dimudahkan dalam menghafal Al-qur‟an. Waktu sholat hajat ini tidak 

ditentukan dan do‟anya pun diserahkan kepada masing-masing pribadi. Hal ini 

sebagaimana yang diriwayatkan dari Hudzaifah R.A yang berkata: “Bahwasanya 

jika Rasulullah SAW jika ditimpa sauatu masalah beliau langsung mengerjakan 

sholat”. 

3. Memperbanyak do‟a untuk menghafal Al-qur‟an. Do‟a ini memang tidak terdapat 

didalam hadits, tetapi seorang muslim bisa berdo‟a menurut keinginannya dan 

kemampuannya masing-masing. 

4. Selanjutnya adalah memperbaiki bacaan. Sebelum memulai menghafal Al-

qur‟an, hendaknya kita memperbaiki bacaan Al-qur‟an agar sesuai dengan ilmu 

tajwid. Perbaikan bacaan meliputi beberapa hal, diantaranya: memperbaiki 

Makhorijul Huruf (memperbaiki pengucapan huruf-huruf hijaiyah dengan fasih), 

                                                           
40

 Ali bin Umar Badhdah, Kaifa Tahazhu Al-qur‟an, h. 6 



29 

 

 

 

memperbaiki Harakat Huruf serta memperbaiki ilmu tajwid lainnya (bacaan 

panjang pendek, dengung, samar-samar dan waqof). 

5. Untuk menunjang agar bacaan baik, hendaknya hafalan yang ada kita setorkan 

kepada orang lain, agar orang tersebut membenarkan jika bacaan kita salah. 

Terkadang ketika menghafal sendiri sering terjadi kesalahan dalam bacaan kita, 

karena kita tidak pernah menyetorkan hafalan kita kepada orang lain, sehingga 

kesalahan itu terbawa dalam hafalan kita. Memperdengarkan bacaan kita kepada 

orang lain disebut juga dengan tasmi‟. Dengan system tasmi‟ ini memiliki 

beberapa faedah, diantaranya: Pertama, kita akan bertambah giat dan semangat 

jika memiliki seorang pengawas. Setiapkali teringat bahwa anda harus 

memperdengarkan hafalan kepada ustadz anda, maka anda akan bertambah giat 

untuk menghafal, bahkan anda akan berusaha mengulang-ulang hafalan anda 

supaya tidak melakukan kesalahan ketika memperdengarkannya. Kedua, tasmi‟ 

kepada orang lain merupakan salahsatu sebab yang menumbuhkan ketekunan 

untuk senantisasa menghafal, apalagi jika orang yang mendengar hafalan anda 

adalah orang yang hafal dan mencintai Al-qur‟an, maka ia akan senantiasa 

memberi semangat apabila anda sedang merasa malas dan menguatkan anda 

ketika sedang lemah dengan izin Allah. Ketiga, perbaikilah kesalahan-kesalahan 

anda sedari awal, agar satu kesalahan dalam membaca suatu ayat tidak terbawa 

berlarut-larut.
41

 

6. Faktor lain agar bacaan kita baik dan benar adalah memperbanyak mendengar 

kaset-kaset bacaan Al-qur‟an murattal dari para syeikh yang mumpuni bacaannya 

(contoh: bacaan imam-imam masjid Al-Haram dan masjid An-Nabawi). 

7. Untuk menguatkan hafalan, hendaknya kita mengulangi halaman yang sudah kita 

hafal sesering mungkin, jangan sampai kita sudah merasa hafal satau hafalan 

kemudian kita tinggalkan dalam tempo yang lama. Hal ini akan menyebabkan 

hilangnya hafalan tersebut. Setidaknya anda mengulangi hafalan anda 25 kali 

atau lebih karena kita akan mendapatkan hafalan Al-qur‟an yang baik jika 
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mengulanginya berkali-kali.
42

 Hafalan Al-qur‟an seorang hamba itu bagaikan 

ikatan terhadap onta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya 

perumpaan orang yang hafal Al-qur‟an seperti perumpaan seorang pemilik onta 

yang terikat, jika dia mengikatnya maka ia menahannya (agar tidak lepas), dan 

jika ia membiarkannya (tidak mengikatnya) niscaya ia akan pergi”. (H.R. 

Muttafaqun „Alaih). Artinya hafalan seseorang itu akan hilang jika tidak diikat 

dengan muroja‟ah (mengulang-ulang hafalan). 

8. Faktor lain yang menguatkan hafalan adalah menggunakan seluruh panca indra 

yang kita miliki. Maksudnya kita menghafal bukan hanya dengan mata saja, akan 

tetapi dibarengi dengan gerakan mulut dan jika perlu kita menuliskannya 

kedalam buku ataupun papan tulis. Jika kita menggunakan metode ini berarti kita 

telah menghafal dengan menggunakan tiga indra sekaligus; indra pendengaran, 

penglihatan dan peraba.
43

   

9. Menghafal kepada seorang guru. Menghafal Al-qur‟an kepada seorang guru yang 

ahli dan mapan dalam Al-qur‟an adalah sangat diperlukan agar seseorang bisa 

menghafal dengan baik dan benar. Rasulullah sendiri menghafal Al-qur‟an 

dengan Malaikat Jibril Alaihissalam dan mengulanginya pada bulan ramadhan 

sampai dua kali khatam. 

10. Menggunakan satu jenis Al-qur‟an saja dan jangan sekali-kali pindah dari jenis 

mushaf kepada yang lainnya, karena mata dan fikiran kita akan ikut menghafal 

dari apa yang kita lihat. Berpindahnya satu mushaf ke mushaf yang lain akan 

mengurangi konsentrasi kita dan mengaburkan hafalan. 

11. Tulislah ayat yang anda hafal sebanyak lima kali.
44

 Ibnu „Utsaimin-

Rahimahullah-berkata: “maka apa yang dicatat akan tetap dan apa yang dihafal 

akan kabur”. Artinya jika ingin menguatkan hafalan Al-qur‟an dengan baik dan 

maksimal seperti halnya anda menghafal nama anda, maka laksanakan hal seperti 

ini, yaitu mencatatnya atau menuliskannya.  
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2. Metode Mengahafal Al-qur’an
45

 

1. Metode wahdah, yaitu menghafalkan satu persatu terhadap ayat-ayat yang 

hendak dihafal. Untuk mencapai hafalan awal, setiap ayat bisa dibaca sebanyak 

sepuluh kali, atau dua puluh kali atau lebih sehingga proses ini mampu 

membentuk pola dalam bayangannya. Dengan demikian penghafal akan mampu 

mengkondisikan ayat-ayat yang dihafalkannya bukan saja dalam bayangannya, 

akan tetapi hingga benar-benar membentuk gerak refleks pada lisannya. 

2. Metode kitabah, Kitabah artinya menulis. Metode ini memberikan alternative 

lain daripada metode wahdah. Pada metode ini penulis terlebih dahulu menulis 

ayat-ayat yang akan dihafalnya pada secarik kertas yang telah disediakan 

untuknya. Kemudian ayat-ayat tersebut dibacanya hingga lancer dan benar 

bacaannya, lalu dihafalkan. 

3. Metode sima‟I, sima‟I artinya mendengar. Yang dimaksud disini ialah 

mendengarkan suatu bacaan untuk dihafalkannya. Metode ini akan sangat efektif 

bagi penghafal yang punya daya ingat ekstra, terutama bagi penghafal tunanetra 

atau anak-anak yang masih dibawah umur yang belum mengenal tulis baca Al-

qur‟an. Metode ini dapat dilakukan dengan dua alternatif: pertama, mendengar 

dari guru pembimbingnya. Kedua, merekam terlebih dahulu ayat-ayat yang akan 

dihafalkannya kedalam kaset, CD, HP atau teknologi canggih lainnya. Kemudian 

diputar ulang sambil mengikuti secara perlahan. 

4. Metode gabungan, yaitu gabungan antara metode wahdah dengan metode 

kitabah. Hanya saja kitabah disini lebih memiliki fungsional sebagai uji coba 

terhadap-ayat-ayat yang telah dihafalnya. 

5. Metode jama‟, yaitu cara menghafal yang dilakukan secara kolektif, yakni ayat-

ayat yang dihafal dibaca secara kolektif atau bersama-sama yang dipimpin oleh 

seorang instruktur. Pertama, instruktur membacakan satu ayat atau beberapa ayat 

dan siswa menirukan secara bersama-sama. Kedua, instruktur membimbingnya 

dengan mengulang kembali ayat-ayat tersebut dan siswa mengikutinya. Setelah 

ayat-ayat itu dapat mereka baca dengan baik dan benar, selanjutnya mereka 
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mengikuti bacaan sedikit demi sedikit mencoba melepaskan mushaf (tanpa 

melihat mushaf) dan demikian seterusnya sehingga ayat-ayat yang dihafalnya itu 

benar-benar sepenuhnya masuk dalam bayangannya.
46

 

 

F. Hakikat Minat Peserta Didik Dalam Pembelajaran 

Menurut Sumadi Suryabrata, minat adalah kecendrungan dalam diri individu untuk 

tertarik pada sesuatu objek atau menyenangi sesuatu objek.
47

 Definisi minat, berdasarkan 

pendapat Crow and Crow dapat diambil pengertian bahwa individu yang mempunyai 

minat terhadap belajar, maka akan terdorong untuk memberikan perhatian terhadap 

belajar tersebut. Sedangkan karakteristik minat menurut Bimo Walgito meliputi sikap 

positif terhadap sesuatu objek, adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari 

sesuatu objek itu dan mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan keinginan atau 

gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya. 

Menurut pendapat tersebut, yang perlu diperhatikan adalah aspek terakhir yaitu unsur 

pengharapan menimbulkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi 

minatnya. Belly mengatakan bahwa minat sebagai sesuatu hasil pengalaman yang 

tumbuh pada dan dianggap bernilai oleh individu adalah kekuatan yang mendorong 

seseorang itu untuk berbuat sesuatu. Minat adalah keinginan yang didorong oleh suatu 

keinginan setelah melihat, mengamati, dan membandingkan serta mempertimbangkan 

dengan kebutuhan yang diinginkan.
48

 

Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu diluar. Semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, 

minat juga semakin besar. Seseorang yang berminat terhadapa sesuatu dapat ditafsirkan 

melalui pernyataannya yang menunjukkan bahwa ia lebih menyukai sesuatu itu daripada 

hal lainnya serta dapat pula dimanifestasikan dalam suatu aktivitas atau kegiatan. 

Skinner mengatakan bahwa minat merupakan motif yang menunjukkan arah 

perhatian individu terhadap obejk yang menarik dan menyenangkan. Dari pendapat 
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Skinner ini, adanya minat seseorang terhadap suatu objek adalah perhatian dan 

kesenangan. Dalam bahasa lain, bila seseorang berminat pada suatu hal, maka ia akan 

memberikan perhatian dan menyenangi objek yang dimaksud.
49

 

Selanjutnya, Hurlock mengatakan bahwa minat merupakan sumber motivasi yang 

mendorong ornag untuk melakukan apa yan mereka inginkan dan mereka bebas 

memilih. Bila mereka terlihat bahwa sesuatu itu akan menguntungkan, mereka merasa 

berminat yang kemudian akan mendatangkan kepuasan, bila kepuasan berkurang, maka 

seterusnya minat pun akan berkurang.
50

  

H.C. Witherington yang dikutip Suharsini Arikunto (1983), “Minat adalah kesadaran 

seseorang terhadap suatu objek, suatu masalah atau situasi yang mengandung kaitan 

dengan dirinya.” Batasan ini lebih memperjelas pengertian minat tersebut dalam 

kaitannya dengan perhatian seseorang. Perhatian adalah pemilihan suatu perangsang dari 

sekian banyak perangsang yang dapat menimpa mekanisme penerimaan seseorang. 

Orang, masalah atau situasi tertentu adalah perangsang yang datang pada mekanisme 

penerima seseorang , karena pada suatu waktu tertentu hanya satu perangsang yang dapat 

disadari. Maka dari sekian banyak perangsang tersebut harus dipilih salah satu. 

Perangsang ini dipilih karena disadari bahwa ia mempunyai sangkut paut dengan 

seseorang itu. Kesadaran yang menyebabkan timbulnya perhatian itulah yang disebut 

minat.
51

 

 

Dari berbagai uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa minat berpengaruh dengan 

keaktifan belajar seseorang, jika minat seseorang tinggi dalam belajar, maka ia 

cenderung aktif, bersungguh-sungguh dan akan lebih menguasai materi sehingga ketika 

dilakukan ujian ia akan memperoleh hasil yang optimal sesuai kemampuannya begitupun 

sebaliknya. Travers mengatakan bahwa minat terbagi atas tiga konsep, yaitu manivestasi 

interest, expreised interest dan inventoried interest. Manivest interest, yaitu minat yang 

diangkat dari pancaran tindak lanjut pilihan pelajar, diwujudkan dalam perilaku sehari-

hari. Expreised interest adalah minat yang disarikan dari perilaku pelajar sehari-hari, 
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bersifat menetap sehingga memancar pada saat menemukan sesuatu yang diamati. 

Inventoried interest adalah respon individu belajar terhadap sesuatu yang mendorong 

timbulnya unsure-unsur minat tersebut yang dapat menggerakkan pribadi seseorang 

untuk merasa senang, puas dan bergairah untuk melakukan kegiatan belajar.
52

 

 

Minat selama ini selama ini hanya dikenal dengan sebuah keinginan yang dimiliki 

seseorang, sehingga antara satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan dalam 

keinginannya. Terlepas dari anggapan tersebut, minat belajar siswa merupakan bagian 

penting yang perlu dikaji dalam sebuah lembaga atau sekolah, karena tidak ada sekolah 

tanpa proses pembelajaran, sehingga dengan adanya minat siswa yang tinggi akan 

mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Suja‟I, dari sekian banyak hal 

yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang, factor minat dan bakat 

merupakan hal yang penting. Jika terdapat peserta didika yang kurang minat belajarnya, 

sebaiknya diusahakan agar mempunyai minat belajar yang lebih besar dengan cara 

menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan serta hal-hal yang 

behubungan dengan cita-cita dan kaitannya dengan bahan pelajaran yang dipelajari. 

 

Minat belajar peserta didik akan dipengaruhi oleh banyak factor, diantaranya adalah 

objek belajar, metode, strategi, pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru, 

sikap dan prilaku guru, media pembelajaran, fasilitas, lingkungan belajar dan sekitarnya. 

Factor tersebut perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh guru dalam upaya untuk 

membangkitkan minat belajar peserta didik. Dalam upaya menimbulkan minat ini, 

Roestiyah mengungkapkan: “usaha guru adalah agar anak belajar semaksimal mungkin, 

walaupun anak itu suka atau tidak suka pada pelajaran yang disampaikan”.
53

 Diantara 

usaha guru yang perlu dilakukan adalah: 

1. Usahakan tujuan pembelajarannya jelas dan menarik 

2. Guru harus antusias mengenai pelajaran yang diberikan 

3. Ciptakan suasana yang menyenangkan, senyuman yang menggembirakan 

suasana 

4. Usahakan agar anak-anak ikut dalam proses pembelajaran 
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5. Hubungkan pelajaran dengan kebutuhan peserta didik 

6. Pekerjaan dan tugas harus disesuaikan dengan kematangan peserta didik 

7. Berilah kritik dengan senyuman.
54

 

 

Sedangkan menurut Sukardi, menarik minat belajar peserta didik merupakan 

salahsatu upaya guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Pada 

umumnya terdapat beberapa factor yang menyebabkan minat belajar dan perhatian 

peserta didik rendah, diantaranya: proses pembelajaran yang monoton atau tidak 

dimengerti oleh peserta didik, guru tidak siap mengajar, kesehatan guru atau peserta 

didik terganggu, peserta didik merasa tidak dihargai dan suasana pembelajaaran yang 

tidak nyaman. 

 

Sebagian orang belum tepat dalam memahami arti membangkitkan minat belajar 

peserta didik, mereka mengira hal tersebut dicapai dengan menggunakan berbagai daya 

tarik pada awal pelajaran, menggunakan rangsangan sementara yang dapat menarik 

perhatian peserta didik beberapa waktu, seperti dalam metode ceramah, dimana guru 

menjelaskan materi pelajaran pada peserta didik yang bergantung pada rangsangan 

sementara, misalnya kisah atau cerita lucu, teka-teki, janji dan hadiah. Rangsangan 

seperti itu boleh jadi benar, akan tetapi sering mengecewakan, karena peserta didik akan 

segera bosan terhadap pelajaran karena tidak menyentuh diri dan keperluan mereka. 

Proses pembangkitan minat belajar peserta didik jauh lebih luas dan lebih dalam dari 

pada sekedar membuat rangsangan temporer dalam pembelajaran, karena ia bergantung 

kepada pemahaman guru terhadap sifat peserta didik, keperluan dan bakat mereka. Sebab 

menurut Zakiyah Daradjat, keperluan atau kebutuhan, sifat dan bakat itu adalah potensi 

yang bisa digunakan untuk mendorong mereka kepada kegiatan-kegiatan dengan tujuan 

tertentu yang mereka ketahui dan berusaha untuk mencapainya, karena hal itu 

menyentuh kebutuhan, sifat dan bakat tersebut. Minat tidak timbul secara tiba-tiba, tetapi 

timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar dan mengajar. 

 

Salahsatu objek yang dapat merangsang dan membangkitkan minat belajar peserta 

didik adalah guru. Menurut Kurt Singer bahwa guru yang berhasil membina kesediaan 
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belajar murid-muridnya, berarti telah melakaukan hal-hal yang terpenting yang dapat 

dilakukan demi kepentingan belajar murid-muridnya. Minat belajar merupakan suatu 

kecenderungan yang ditimbulkan dan dikembangkan. Dari beberapa hal yang telah 

diuraikan, ada beberapa factor yang mempengaruhi minat belajar siswa agar mau dan 

mampu meningkatkan hasil belajarnya terutama dalam bidang studi pendidikan agama 

isalam, diantaranya: 

a. Siswa akan belajar lebih giat apabila kegiatan belajar yang dilaksanakan menarik 

dan menyenangkan 

b. Tujuan kegiatan belajar harus disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada 

siswa sehingga mereka mengetahui tujuan mereka belajar 

c. Para siswa harus diberi tahu tentang hasil belajarnya dengan cara dievaluasi 

setiap kali selesai tatap muka 

d. Pemberian hadiah atau pujian kepada sisawa lebih baik daripada hukuman. 

Namun, hukuman sewaktu-waktu perlu dilakukan 

e. Memanfaatkan siskap-sikap positif, cita-cita dan rasa ingin tahu siswa 

f. Usahakan untuk memperhatikan perbedaan individual siswa, misalnya perbedaan 

kemampuan, latar belakang social dan sikap mereka terhadap studi pendidikan 

islam 

g. Usaha untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan jalan memperhatikan kondisi 

fisik, mental, memberikan rasa nyaman dan aman, memberikan perhatian, 

mengatur pengalaman sedemikian rupa dapat memberikan kepuasaan tersendiri 

terhadap peserta didik.  

 

Setelah membahas tentang pengertian minat dan belajar, maka secara umum yang 

dimaksud tentang minat belajar itu adalah kondisi kejiwaan yang dialami oleh peserta 

didik untuk menerima atau melakukan suatu aktifitas belajar. Minat belajar seseorang 

tidaklah selalu stabil, melainkan bisa berubah-rubah. Oleh karenanya perlu diarahkan 

dan dikembangkan kepada suatu pilihan yang telah ditentukan melalui factor-faktor yang 

mem pengaruhi minat tersebut, diantaranya: factor internal, seperti jasmani dan rohani 

siswa atau fisik dan psikis dan factor eksternal, seperti keluarga, masyarakat dan 

lingkungan sekolah (guru, teman dan fasilitas sekolah). 
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G. Hasil Belajar Al-qur’an Peserta Didik 

Kita tahu bahwa belajar itu mempunyai sebuah tujuan tertentu. Tujuan tersebut 

adalah hasil belajar berupa penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta tingkahlaku 

yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan teori Gagne tentang belajar, dia mengatakan 

bahwa cirri-ciri belajar yaitu: (1) belajar adalah suatu proses dimana manusia dapat 

melakukannya, (2) belajar umumnya melibatkan interaksi dengan lingkungan, (3) belajar 

terjadi jika suatu perubahan atau modifikasi perilaku terjadi dan perubahan itu tetap 

dalam masa yang relative lama pada kehidupan individu.
55

  

 

Perubahan tingkahlaku yang diperoleh melalui belajar dapat dilihat pada ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. Terbentuknya tingkahlaku yang baru berupa kemampuan aktual maupun 

potensial 

b. Kemampuan itu berlaku dalam waktu yang relative lama 

c. Kemampuan baru itu diperoleh melalui usaha.
56

 

 

Djamarah menyatakan bahwa hasil belajar adalah penilaian pendidikan tentang 

kemampuan peserta didik setelah melakukan aktivitas belajar. Lebih lanjut, Harahap 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah penilaian pendidikan tentang perkembangan 

kemampuan peserta didik yang berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang 

disajikan kepada mereka serta nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum.
57

 Dari 

pengertian ini kita bisa memahami bahwa hasil belajar adalah hasil penilaian guru 

terhadap kemampuan peserta didik yang berupa kemampuan dan penguasaan mereka 

terhadap materi-materi yang telah disampaikan. 

 

Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal bukan hanya 

dilakukan oleh guru, tetapi peserta didik ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran, 

mengoptimalkan kemampuan yang ada sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 

                                                           
55

 Gagne dalam Hamzah B. Uno, Teori, Motivasi dan Pengaruhnya, (Analisis di bidang Pendidikan), 

(Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 16 
56

 Suciati dan Irawan, Teori Belajar dan Motivasi, (Jakarta: Depdiknas Dirjen PT. PAU, 2001), h. 17 
57

 Harahap, Nasrun dkk, Teknik Penilaian Hasil Belajar, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 15 



38 

 

 

 

Kemampuan itu berlaku dalam waktu yang relatif lama bukan hanya sementara, 

sehingga menjadi karakter yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Dalam istilah lain ada kata learning to be yang mengandung arti bahwa belajar 

adalah membentuk manusia yang menjadi dirinya sendiri.
58

 Dengan kata lain bahwa 

belajar adalah untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu dengan 

kepribadian yang mempunyai tanggungjawab sebagai manusia. Tanggungjawab sebagai 

manusia yang dimaksud adalah dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk 

kemaslahatan umat manusia, karena banyaknya kemungkaran dan kerusakan yang 

terjadi. Maka fungsi manusia yang bertanggungjawab terhadap hasil belajarnya adalah 

menjadi manusia yang banyak membawa kebaikan-kebaikan bagi lingkungannya, 

mengajarkan etika dan estetika berperilaku dan tentunya menerapkan amar am‟ruf nahi 

munkar sebagai bagian dari prinsip agama islam yang dianutnya. 

 

Hasil belajar bisa juga diartikan sebagai kemampuan–kemampuan yang dimiliki oleh 

peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
59

 Hasil belajar itu bisa berupa 

keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, serta sikap dan cita-cita, atau 

dalam bidang ranah berupa kognitif, afektif dan psikomotor. Kognitif dalam ranah 

intelektualitas peserta didik, afektif dalam ranah sikap atau prilaku, dan psikomotor 

dalam ranah keterampilan dan kemampuan bertindak. 

 

Oemar Hamalik menyatakan bahwa hasil belajar diperoleh dalam bentuk 

pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dikelompokkan dalam bentuk empat 

kategori yaitu: fakta, konsep, prosedur dan prinsip.
60

 Fakta merupakan pengetahuan 

tentang objek nyata, asosiasi dari kenyataan dan informasi verbal dari suatu objek, 

peristiwa atau manusia. Adapun konsep adalah pengetahuan tentang seperangkat objek 

konkret atau definisi. Adapun prosedur merupakan pengetahuan tentang tindakan demi 

tindakan yang bersifat linier dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya prinsip adalah 
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pernyataan mengenai hubungan dari dua konsep atau lebih. Ada beberapa factor yang 

mempengaruhi hasil belajar, diantaranya: 

1. Faktor internal yang bersumber dari dalam peserta didik 

Diantara faktor ini adalah peserta didik tidak mempunyai tujuan yang jelas, kurang 

berminat dalam pelajaran, kurangnya kesehatan, kurangnya kecakapan, kebiasaan 

belajar yang buruk dan kurangnya peserta didik dalam penguasaan materi. 

2. Faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan sekolah 

Faktor ini meliputi cara guru menyampaikan materi, kurangnya bahan pelajaran, 

kurangnya sarana penunjang pelajaran, materi yang tidak sesuai dengan kemampuan 

pserta didik dan penyelenggaraan pembelajaran yang terlalu padat. 

3. Faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan keluarga 

Faktor ini meliputi masalah ekonomi, kurangnya control orang tua, broken home, 

adat istiadat yang masih mengekang.
61

 

 

Faktor lain yang cukup penting dan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik 

adalah pemahaman yang baik terhadap materi yang dipelajari serta luasnya wawasan 

peserta didik terhadap materi yang disampaikan tersebut. Pemahaman dan wawasan yang 

baik terhadap materi pelajaran sangat dimungkinkan apabila peserta didik memiliki 

minat baca yang tinggi pada materi pokok. Materi pokok adalah materi yang termuat 

dalam kurikulum yang disajikan.
62

 

 

Setelah mengetahui teori hasil belajar yang telah dikemukakan oleh para fakar diatas, 

maka kompetensi dan hasil belajar yang diharapkan dari peserta didik terhadap mata 

pelajaran tahfizh al-qur‟an meliputi: pembacaan Al-qur‟an dengan tajwid dan makhroj 

yang benar, mampu menghafalkan Al-qur‟an dengan baik, dan hafalan Al-qur‟an peserta 

didik bisa diaplikasikan kepada masyarakat.  

 

Salahsatu yang mempengaruhi hasil belajar adalah factor guru. Tugas guru meliputi 

bidang profesi, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi 
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mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan 

keterampilan peserta didik.
63

 Dalam pengajaran Al-qur‟an, peran guru tersebut menjadi 

hal yang penting untuk mengkombinasikan antara pendidik, pengajar dan pelatih.  

 

Seorang pendidik yang akan melaksanakan pembelajaran harus jeli dan tanggap 

dalam menyikapi berbagai karakter peserta didik yang bermacam-macam. Sehingga 

peserta didik yang mempunyai sifat pendiam dan kaku dalam pergaulan akan tergali 

potensinya secara baik sehingga partisipasi dari seluruh komponen akan tercapai sesuai 

dengan tujuan pembelajaran dan pendidikan yang diharapkan. Selain itu juga, guru 

sepatutnya menjadi tauladan bagi peserta didik untuk selalu dan senatiasa berbuat baik 

dan bertaqwa agar melahirkan generasi yang beriman dan kuat. Allah mengingatkan kita 

semua agar kita bisa meninggalkan generasi setelah kita dengan generasi yang baik. 

Firman-Nya: 

                                  

    

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.
64

 

 

Uraian-uraian diatas bisa diambil kesimpulan bahwa hasil belajar Al-qur‟an adalah 

hasil yang dicapai peserta didik setelah belajar Al-qur‟an berupa pengetahuan, hafalan, 

penugasan atau nilai-nilai yang di peroleh setelah diberikan test atau penugasan. Test 

atau penugasan merupakan salahsatu cara menilai hasil belajar peserta didik. Menurut 
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Arikunto, test merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.
65
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan prilaku 

yang diamati.
66

 Menurut Mantja, penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang peran, kata-

kata peran dan perilakunya yang nampak atau kelihatan.
67

 Penelitian ini menghasilkan 

data deskriptif yaitu mempelajari permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan cara 

menggambar situasi atau terjadi sebagaimana adanya. Berdasarkan itu, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Mengamati orang dalam lingkungan hidupnya 

2. Berinteraksi dengan mereka 

3. Berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia sekitarnya 

4. Mengungkapkan sesuatu yang sedang berlangsung secara alami
68

 

 

Dalam hal ini juga Sugiyono menambahkan bahwa penelitian kualitatif merupakan 

metode penelitian yang berlandaskan filsafat post positisme, yang disebut juga sebagai 

paradigm interpretative dan konstruktif yang memandang realitas social sebagai suatu 

yang holistic eksperimen yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan 

gejala yang bersifat interaktif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, dimana penelitian ini adalah sebagai instrument kunci.
69

 

 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berakar pada latar belakang ilmiah 

sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode 

kualitatif analitis secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha 

menemukan teori, lebih mementingkan proses daripada hasil, memilih seperangkat 
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criteria untuk menulis keabsahan data, dan hasil penelitian disepakati oleh subjek 

penelitian.
70

 

 

Adapun alasan penulis menggunakan metode kualitatif inia yaitu: pertama, lebih 

mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda. Kedua, 

lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan objek 

penelitian. Ketiga, memiliki kepercayaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak 

pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi. 

 

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan pendekatan evaluative, dengan 

menerapkan model konteks, input, proses dan output. Dapat difahami bahwa konteks 

dalam penelitian ini dimaksudkan menganalisa masalah yang berhubungan dengan 

pengajaran yang khusus berupa pengaruh input. Penelitian evaluative ini menurut 

Arikunto adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat efektifitas suatu program 

dengan mengukur hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaan program.
71

  

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, penelitian ini memusatkan pada 

impelementasi pembelajaran tahfizhul al-qur‟an dalam pembinaan minat dan hafalan al-

qur‟an peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Hasil 

penelitian ini disusun secara menyeluruh dan sistematis, yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana implementasinya dan pembinaan minat serta hafalan al-qur‟an, 

bagaimana juga tahapan perencaan dan pelaksanaannya. 

 

B. Sumber Data 

Menurut Miles dan Huberman,
72

 sumber data dalam penelitian adalah manusia dan 

bukan manusia. Manusia sebagai sumber data adalah merupakan informan, yaitu pelaku 

utama dan bukan pelaku utama. Pelaku utama terdiri atas: (1) kepala sekolah dan wakil 

kepala sekolah dalam usaha meningkatkan kualitas guru, dan (2) guru dalam mengatur 
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pembelajaran dikelas. Adapun informan yang bukan pelaku utama terdiri atas (1) 

beberapa siswa yang melakukan pembelajaaran di sekolah secara rutin, dan (2) beberapa 

guru mata pelajaran. Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data dipilih secara purposive 

dan menggunakan sampling jenuh dan dokumen. Purposive adalah teknik pengambilan 

sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut paling tahu tentang apa 

yang diharapkan oleh peneliti.
73

 

 

Dengan pengambilan sumber data yang dipilih secara purposive dan menggunakan 

sampling jenuh, maka sumber data yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap 

sangat mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau orang yang berwenang dalam 

masalah yang akan diteliti. Dari penentuan sampel sebagai sumber data atau informasi 

sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui enkulturasi, yaitu 

subyek yang telah cukup lama dan menyatu dengan suatu kegiatan atau medan 

aktivitas yang menjadi sasaran penelitian, sehingga sesuatu itu bukan sekedar 

diketahui, tetapi juga dihayatinya. 

b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan 

yang diteliti. 

c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi, dalam 

hal ini wawancara. 

d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya 

sendiri. 

e. Mereka yang tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih 

menggairahkan untuk dijadikan sebagai nara sumber.
74

 

 

Berdasarkan uraian diatas, sehubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sumber 

data adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan dan mengetahui secara jelas 

tentang bagaimana input peserta didik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar 

Lampung dan aktivitas pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an. Sumber informasi ini juga 

digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang latar belakang dan 
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substansi permasalahan. Wawancara dilakukan kepada bapak H. Nurhadi, M. Pd. I 

Selaku Kepala Sekolah MTs N 2, H. Lukman Hakim, S. Pd., M. M  selaku wakil kepala 

sekolah bidang Kurikulum, bapak Drs. H. Heru Pranoto selaku wakil kepala sekolah 

Bidang Kesiswaan, bapak Ust. Suhirno, S. Pd. I, Ustadzah Vita Nurul Hidayati dan 

Ustadzah Rotnawati, S. Pd. I selaku pengajar Tahfizh Al-qur‟an serta beberapa peserta 

didik ikut terlibat dalam wawancara untuk penelusuran berkaitan dengan minat belajar 

peserta didik. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan berbagai metode, 

diantaranya dikumpulkan atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Secara teknik, data 

dikumpulkan dengan teknik pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Dalam 

observasi dilakukan penelusuran fokus dengan langkah mulai dan mendeskripsikan hasil 

observasi, fokus observasi, dan seleksi observasi. Sumber data penelitian yaitu orang-

orang yang terlibat langsung pada kegiatan program Tahfizh Al-qur‟an. Sasaran 

penelitian ini juga sebagai informasi, baik informasi kunci (orang yang memberikan 

informasi awal), informasi ahli (orang yang mengetahui tentang guru), maupun 

informasi biasa.  

 

Observasi atau pengamatan berperan serta yang dilakukan dalam penelitian 

bercirikan adanya interaksi sosial antara peneliti dan subjek yang diteliti yang memakan 

waktu. Catatan yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis tanpa 

pengaruh dari pihak manapun. Hal ini dilakukan dalam pengamatan kegiatan pada 

pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an. Sedangkan pemanfaatan dokumentasi merupakan 

teknik pengumpulan data yang bukan manusia, yaitu berupa dokumen tertulis atau 

record, baik yang bersifat  pribadi maupun dokumen resmi. 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memrujuk kepada Sugiyono,
75

yaitu 

pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai tempat, berbagai sumber dan 
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berbagai cara. Untuk mendapatkan data yang valid, berikut teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini: 

1. Pengumpulan data berdasarkan tempat 

Berdasarkan tempat, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung, Jalan Pulau Pisang No 20 Sukarame. 

2. Pengumpulan data berdasarkan sumber 

Berdasarkan sumbernya, maka penelitian ini menggunakan sumber primer. 

Diantaranya adalah guru Tahfizh Al-qur‟an dan peserta didik kelas IX Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. 

3. Pengumpulan data bedasarkan cara atau teknik 

Berdasarkan cara atau teknik, maka penelitian ini dilakukan dengan observasi 

berperanserta, wawancara mendalam dan dokumentasi.  

a. Observasi berperanserta 

merupakan penelitian yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian.
76

 Bersamaan dengan 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan sumber 

data. Dengan cara ini diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap dan 

mencapai perilaku tampak yang diharapkan. Hal-hal yang di observasi adalah 

minat dan hasil belajar tahfizh al-qur‟an berupa hafalan al-qur‟an peserta didik 

kelas IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Observasi ini juga 

dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang tidak terbatas pada orang saja, 

tetapi objek-objek yang lain juga. Metode ini digunakan untuk melihat situasi dan 

kondisi kaitannya dengan pelaksanaan peran guru dan minat belajar peserta didik. 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih lengkap sampai 

mengetahui tingkat makna dari perilaku minat peserta didik yang tampak. Dalam 

pengamatan ini, penulis juga melakukan observasi secara non partisipan terutama 

dalam mengamati lingkungan madrasah. Pengamatan ini sebenarnya lebih 

diarahkan kepada proses pembinaan dan pengajaran sehari-hari, mengingat 

sebagian besar peserta didik sekolah sampai sore. 
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b. Wawancara mendalam tidak berstruktur 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan dengan sistematik dan berdasarkan pada tujuan penelitian.
77

 

Digunakan untuk mengumpulkan informasi tanggapan dan opini individu yang 

diwawancarai berkenaan dengan kegiatan pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an, minat 

dan hafalan al-qur‟an peserta didik kelas IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Bandar Lampung yang harus diteliti. Teknik ini juga digunakan untuk menggali 

informasi lebih mendalam tentang latar belakang dan substansi permasalahan. 

Wawancara dilakukan dengan Bapak H. Nurhadi, M. Pd. I. selaku Kepala 

Sekolah, Bapak H. Lukman Hakim, S. Pd., M. M. selaku WAKA Kurikulum dan 

Bapak Drs. H. Heru Pranoto selaku WAKA kesiswaan, Ustadz Suhirno, S. Pd. I 

Ustadzah Rotnawati, S. Pd. I dan Ustadzah Vita Nurul Hidayati, S. Pd. I selaku 

pengajar Tahfizh Al-qur‟an. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mencari data berupa arsip, surat kabar, jurnal, 

instrumen pembelajaran dan data hasil belajar tahfizh al-qur‟an peserta didik 

kelas IX Madrasah Negeri 2 (MTs N 2) Bandar Lampung. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data 

yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.
78

 Adapun 

langkah-langkah penelitian kualitatif dibagi dalam tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap orientasi, yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap 

mengenai masalah yang akan diteliti dari lapangan untuk menentukan 

permasalahan atau fokus penelitian. Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian dan pengurusan perizinan. 

2. Tahap ekplorasi, yaitu dengan menggunakan data sesuai dengan tujuan penelitian 

yang ditetapkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. 

3. Tahap member cek, yaitu control data dan informasi yang dikumpulkan agar 

mempunyai keabsahan data yang bisa dipercaya kebenarannya. Dalam 
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pengecekannya dilakukan hal-hal sebagai berikut: (1) hasil wawancara yang telah 

ditulis dikonfirmasikan kembali kepada semua nara sumber dalam penelitian 

yang telah dilakukan. (2) hasil observasi dikoreksi kembali oleh nara sumber. (3) 

melakukan triangulasi kepada responden atau nara sumber. 

 

Konfirmabilitas diperoleh dari suatu hasil pendataan berupa memberikan hasil 

sama jika penelitian tersebut diulangi oleh pihak lain. Secara teknis untuk 

pemeriksaan kebenaran pada masa penelitian, pengamatan terus menerus dan 

pembicaraan dengan orang lain. 

 

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisa data melalui tiga alur kegiatan 

yang berjalan secara simultan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Karena sangat disadari bahwa data-data penting dalam penelitian ini 

adalah kata-kata yang dijadikan sebagai alat dalam penggambaran terhadap sesuatu 

fenomena secara kualitatif, maka analisa ini digambarkan pada bagan seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan analisa data kualitatif.
79

 

 Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, proses pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dalam penelitian ini berlangsung terus menerus 

selama penelitian berlangsung. Tahapan ini dilakukan setelah observasi kelas atau 

wawancara. 

                                                           
79

 Miles dan Huberman, Components of Data Analysis, 1984 

Pengumpulan 

data 

Penyajian 

data 

Reduksi 

data 
Kesimpulan 



49 

 

 

 

 Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang didapat dari observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang telah tersusun rapi dari reduksi data. Penyajian data 

ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan atau pengambilan tindakan yang lebih 

lanjut. 

 Adapaun analisa data kualitatif merupakan analisa data yang berkelanjutan, 

berulang dan terus menerus. Kesimpulan yang diambil dari data yang terkumpul perlu 

diperiksa ulang terus menrus selama penelitian berlangsung agar dapat teruji 

keabsahannya dan kesimpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Penyajian Data 

1. Profil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung 

1.1.  Latar Belakang  

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, ditetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia beriman dan berataqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani 

dan rokhani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya 

yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Salah satu upaya itu adalah 

senantiasa melakukan perbaikan di lembaga pendidikan, termasuk MTs. 

Sehubungan dengan hal itu, MTs Negeri 2 Bandar Lampung tidak ingin ketinggalan 

untuk ikut serta dalam memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan madrasah. Ini  

mengingat sebagaian masyarakat masih memiliki image  yang keliru bahwa madrasah 

adalah lembaga pendidikan yang terbelakang ditinjau dari banyak aspek, diantaranya: 

aspek SDM, sarana prasarana, kurikulum, input dan output siswa dan pengelolaan 

madrasahnya. Anggapan ini justru semakin memacu MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

untuk terus berbenah dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa image  yang 

keliru itu tidak seluruhnya benar. Madrasah – dengan pertolongan Allah SWT – akan 

mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum. 

Sejak ditetapkan SK Mendiknas RI Nomor: 054/U/1993 bahwa MTs adalah SMP 

yang berciri khas Agama Islam maka penetapan ini membawa dampak yang sangat 

positip bagi perkembangan madrasah. Sebab penetapan ini berimplikasi terhadap 

penerapan kurikulum. Kurikulum yang diterapkan di SMP sama persis yang diterapkan 

di MTs. Artinya kurikulum yang wajib diterapakan di SMP juga wajib diterapkan di 

MTs. Bahkan di MTs memiliki kelebihan. Diantara kelebihannya adalah ada beberapa 
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pelajaran yang bermuatan agama Islam yang tidak diajarkan di SMP justru menjadi 

wajib untuk diajarkan di MTs, yaitu: bahasa Arab, Al-Qur‟an–Hadits, Aqidah – Akhlak, 

Fiqh dan SKI (Sejarah Kebudayaan Islam). 

Dengan adanya kelebihan-kelebihan ini membuat kita dan masyarakat bangga untuk 

menyekolahkan putra-putri kita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. 

1. 2. Visi dan Misi 

Visi Misi Tujuan 

Menjadi 

Madrasah 

Unggul yang 

Islami dan 

Berkualitas 

1. Membangun madrasah 

yang memiliki kompetensi 

Unggul dan Akhlaqul 

karimah 

2.  Membina dan 

mengembangkan potensi  

akademik dan non akademik 

siswa 

3.  Membangun kepercayaan 

dan kemitraan dengan 

masyarakat 

Menyiapkan lulusan yang sholeh 

dan cerdas serta memiliki 

optimism menatap masa depan 

 Meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan dalam 

berbahasa Arab dan Inggris 

secara aktif 

 Meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan dalam 

menyelesaikan berbagai soal 

matematika 

 Meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan dalam 

menghafal al-qur‟an (tahfizh 

al-qur‟an) 

 Menghasilkan peserta didik 

yang berakhlaqul karimah 

 Memberikan dasar-dasar 

keterampilan dan 

kemandirian dan 

kepemimpinan 
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Motto 

1. Berkompetensi meraih prestasi  

2. Berpacu menambah ilmu 

3. Bersama membangun citra 

 

Strategi 

1. Membangun profesionalisme dengan pendidikan dan pelatihan. 

2. Memberdayakan setiap potensi dengan spirit ibadah 

3. Menerapkan pola managemen yang transparan dan akun tabel dengan sentuhan 

budaya dan agama 

4. Melejitkan setiap potensi dengan kreativitas dan inovasi 

5. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan nikmat dengan ruh ukhuwwah 

 

1. 3. Sejarah Singkat Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung 

Madrasah Tsanawiyah Negeri  2 Bandar Lampung didirikan pada tahun 1978. Pada 

saat itu MTS Negeri 2 Bandar Lampung masih menumpang di gedung Pendidkan Guru 

Agama Negeri (PGAN) Tanjungkarang, Lampung. Dan pada tahun pelajaran 1985/1986 

resmi pindah dan menempati gedung sendiri di atas tanah seluas 20.000 m
2
 (2 hektar). 

Gedung MTs Negeri 2 Bandar Lampung tersebutu beralamat di Jl. P. Pisang No. 20 

Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Telp (0721) 

780135. 

 

1. 4. Riwayat Kepala Madrasah 

Sejak berdiri hingga sekarang, MTs Negeri 2 Bandar Lampung telah dipimpin oleh 

Kepala Madrasah selama beberapa kali. Secara berturut-turut berikut nama Kepala 

Madrasah dan masa tugasnya: 

1. Khusairi M,  BA  (1978 – 1984) 

2. Sumardi Alwi, BA (1984 – 1989) 

3. Madin, BA ( 1989 – 1995) 

4. Drs. M. Nadjmi (1995 – 2001) 
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5. Drs. Sartio (2001 - 2003) 

6. Drs. Jamsari (2003 – 2005) 

7. Drs. H.Ridwan Hawari, MM (2005  -  2015) 

8. H. Nurhadi, S.Ag, M.Pd.I ( 2015 – sekarang) 

 

1. 5. Sumber Daya Pendidikan  

a. Guru 

 Hingga saat ini MTs Negeri 2 Bandar Lampung memiliki  88 guru. Gambaran 

keberadaan guru dengan berbagai distribusi dapat dilihat sebagai berikut: 

b. Jenis Kelamin 

NO JENIS KELAMIN JML 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan 

25 

65 

 Jumlah 90 

 

c. Latar Belakang Pendidikan dan Kepegawaian 

NO PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

JML 

1 

2 

3 

4 

5 

D1 

D2 

D3 

S1 

S2 

- 

- 

2 

71 

17 

 Jumlah 90 
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Kepegawaian 

NO STATUS KEPEGAWAIAN JML 

1 

2 

PNS  

Honorer/GTT 

72 

18 

 
Jumlah 

90 

 

d. Tenaga Kepegawaian 

 Deskripsi tenaga administrasi berdasarkan pendidikan terakhir dan status 

kepegawaiannya adalah sebagai berikut: 

 

No 

 

 

Pendidikan Terakhir 

Status Kepegawaian 
 

      JML 
PNS Honorer 

Lk Pr Lk Pr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

SD/MI 

SLTP/MTS 

SMU/SMK/MA 

D1 

D2 

D3 

S1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

5 

- 

- 

1 

2 

- 

- 

3 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

3 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

11 

- 

- 

3 

6 

 Jumlah 2 8 5 5 20 
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e. Siswa 

NO TAHUN JENIS KELAMIN JML 
JML 

TOTAL 

JML 

ROMBEL 

1.  1996/1997 Laki-laki 

Perempuan 

300 

319 

619 16 

2.  1997/1998 

Laki-laki 

Perempuan 

321 

346 

667 

17 

 

3.  1998/1999 Laki-laki 

Perempuan 

292 

331 

626 16 

4.  1999/2000 

Laki-laki 

Perempuan 

301 

377 

678 17 

5.  2000/2001 
Laki-laki 

Perempuan 

301 

358 

659 17 

6.  2001/2002 
Laki-laki 

Perempuan 

363 

393 

761 19 

7.  2002/2003 
Laki-laki 

Perempuan 

371 

406 

777 20 

8.  2003/2004 

Laki-laki 

Perempuan 

429 

455 

884 22 

9.  2004/2005 

Laki-laki 

Perempuan 

439 

458 

897 23 

10.  2005/2006 Laki-laki 439 888 23 
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Perempuan 449 

11.  2006/2007 

Laki-laki 

Perempuan 

424 

447 

871 22 

12.  2007/2008 

Laki-laki 

Perempuan 

448 

513 

961 24 

13.  2008/2009 

Laki-laki 

Perempuan 

447 

513 

960 24 

14.  2009/2010 

Laki-laki 

Perempuan 

472 

566 

1038 26 

15.  2010/2011 

Laki-laki 

Perempuan 

436 

557 

993 25 

16.  2011/2012 

Laki-laki 

Perempuan 

544 

563 

1.107 28 

17.  2012/2013 

Laki-laki 

Perempuan 

548 

709 

1.257 32 

18.  2013/2014 

Laki-laki 

Perempuan 

569 

741 

1.310 33 

19.  2014/2015 

Laki-laki 

Perempuan 

598 

735 

1.333 

 

33 

20.  2015/2016 

Laki-laki 

Perempuan 

560 

638 

1.198 

 

32 
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f. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kurikuler 

Seluruh siswa mulai belajar pukul 07.15 WIB  

1. Suasana tempat belajar dibuat kondusif, seperti tempat meja dan kursi dibuat bentuk 

setengah lingkaran, saling berhadapan atau semua menghadap ke papan tulis. 

2. Ada guru pendamping (satu kelas dengan dua guru). Tujuannya untuk membimbing 

dan memantau siswa dalam  mengikuti proses belajar mengajar di kelas. 

3. Setiap pelajaran diadakan evaluasi per pokok bahasan, tugas-tugas dan ulangan 

semester. Hasil dari evaluasi dan tugas-tugas itu (nilainya) ditunjukkan ke orang 

tua/wali murid pada saat pengambilan rapor. 

4. Pada saat pengambilan rapor, orang rua/wali murid diberikan informasi tentang 

kemajuan belajar anaknya dan informasi perkembangan madrasah. 

5. Siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah dicatat di „Buku 

Kasus Siswa. Dan siswa yang tidak masuk sekolah tanpa adanya keterangan selama 

tiga hari berturut-turut, orang tua/walinya dipanggil ke sekolah. 

 

2. Ekstra Kurikuler 

 Diluar jam pelajaran siswa mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang beraneka 

ragam, yaitu: 

1. Pramuka 

2. Rohis (Rohani Islam) 

3. Komputer 

4. KKR (Kader Kesehatan Remaja) 

5. Bimbel (Bimbingan Belajar) 

6. Paskibra 

7. PTD (Pendidikan Teknologi Dasar) 

8. Olahraga 

9. Bela Diri Taekwondo 

10.  Seni Tari, Kaligrafi, Keterampilan Tata Boga. 

11. Dan kegiatan lain yang menunjang bakat dan minat siswa yang diadakan 

oleh OSIS 
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3. Praktek Ibadah 

1. Pelajaran Tahsin dan Tahfiz Al Qur‟an dengan target hafal juz 30 selama belajar di 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

2. Sholat dzuhur berjamaah setiap hari. 

3. Sholat Jum‟at berjama‟ah setipa hari Jum‟at. 

4. Menghafal do‟a-do‟a dan melakukan praktek ibadah yang ditunjukkan dengan buku 

BPI (Buku Praktek Ibadah). Buku ini dipakai sebagai buku petunjuk bagi siswa dan 

sekaligus sebagai bukti bahwa siswa telah menghafal do‟a-do‟a dan melakukan 

beberapa praktek ibadah, dengan cara mengecek hafalannya kepada guru 

pembimbing. 

5. Membaca Alqur‟an dan dzikir Al Ma‟tsurat  setiap hari di awal pelajaran. 

6. Menciptakan Suasana Islami. 

  Suasana Islami senantiasa diupayakan semaksimal mungkin untuk dilakukan baik 

antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru/karyawan TU maupun guru dengan 

guru/karyawan TU. Suasana Islami ini bisa dilihat lewat perkataan, sentuhan, sikap 

dan prilaku diantara siswa dan guru /karyawan TU. Suasana Islami ini juga diciptakan 

lewat pendengaran dan penglihatan. 

Contoh: 

  Lewat perkataan:  

 Siswa dibiasakan untuk mengucapkan salam pada saat bertemu dan berkata yang 

baik terhadap kawannya maupun guru/karyawan TU. 

  Lewat sentuhan: 

        Guru menunjukkan pendekatan empati terhadap siswa dan rasa sayang terhadap    

mereka; termasuk juga siswa menunjukkan hormat kepada guru. 

  Lewat sikap dan prilaku: 

        Siswa dibiasakan untuk bersalaman dengan guru dan mencium tangannya pada saat 

memasuki pintu gerbang sekolah atau kelas dan juga setelah selesai pelajaran 

sekolah. 

  Lewat pendengaran:  

        -  Setiap istirahat siswa diperdengarkan lagu-lagu bernafaskan Islam melalui kaset. 
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  Lewat  penglihatan: 

       Setiap kelas dihiasi dengan tulisan ayat Al Qur‟an, Hadits, kaligrafi atau poster-

poster pahlawan, Hasil Karya Siswa. 

 

1.6. Sarana dan Prasarana 

a. Ruangan 

NAMA RUANGAN JUMLAH LUAS KONDISI 

Ruang Kepala 1 63 m
2
 Baik 

Ruang Kelas 32 1456 m
2
 Baik/rusak 

Ruang TU 3 96 m
2
 Baik 

Ruang Guru 2 260 m
2
 Rusak Ringan 

Lab IPA 1 96 m
2
 Baik 

Lab Bahasa/  

Pengembang 

Kurikulum 

1 96 m
2
 Rusak Berat 

Lab Komputer 1 200 m
2
 Rusak Ringan 

Ruang Keterampilan/ 

Kesenian  
1 64 m

2
 Baik 

Ruang UKS 1 35 m
2
 Baik 

Masjid 1 576 m
2
 Belum selesai 

Ruang Perpustakaan 1 70 m
2
 Baik 
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Ruang Koperasi 1 46 m
2
 Baik 

Aula 1 100 m
2
 Baik 

Ruang PTD 1 168 m
2
 Rusak ringan 

 

b. Fasilitas Pendukung 

NAMA RUANGAN JUMLAH LUAS KONDISI 

WC Kepala 1 6 m
2
 Baik 

WC Guru/TU 3 18 m
2
 Baik/     rusak ringan 

WC siswa 21 126 m
2
 Baik/rusak ringan 

Lap Voli 2 150 m
2
 Baik 

Lap. Futsal 1 150 m
2
 Baik 

Lap Tenis Meja 2 meja Baik 

Lap Upacara/ lap. 

Sepak bola 
1 5000 m

2
 Baik 

Lap Lompat Jauh 1 50 m
2
 Baik 

 

2. Kelas Unggul 

Program otonomi daerah telah berdampak luas terhadap perkembangan dan 

kemajuan daerah di segala bidang. Dalam bidang pendidikan misalnya setiap daerah 

berlomba untuk memajukan pendidikan di daerahnya masing-masing sehingga 

muncullah model-model sekolah dengan label dan karakteristiknya masing-masing. 

Sekolah Terpadu, Sekolah Plus dan Sekolah Unggulan adalah sederetan nama dan istilah 

untuk menyebut sekolah yang memiliki ciri khas khusus yang semuanya menawarkan 

program-program yang pada dasarnya ingin mengembangkan dan memajukan 
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pendidikan di daerah.Dan itu berlaku tidak hanya pada institusi pendidikan (sekolah) 

umum semata, akan tetapi juga berlaku bagi institusi pendidikan (sekolah) berbasis 

keagamaan (MI/MTs/MA). 

 

School Based Management atau Manajemen Berbasis Sekolah adalah bentuk 

pengelolaan sekolah yang memungkinkan setiap sekolah memiliki kewenangan 

mengembangkan, mengatur, dan mengelola sendiri sesuai dengan ciri khas 

sekolahtersebut. Sekolah juga berwenang untuk menggali potensi sekolah dan 

masyarakat yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan sekolah. 

Sekolah juga diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berkreasi dan berinovasi serta 

bereksperimen untuk kemajuan dan keberhasilannya. 

 

Secara nasional pemerintah selama ini telah melakukan usaha-usaha untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Peningkatan anggaran pendidikan yang 

mencapai 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengindikasikan 

adanya komitmen dari pemerintah dalam masalah tersebut. Selain itu, yang tidak kalah 

gencarnya upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah konsistennya 

pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi seluruh warga negaranya. Dalam usaha 

mencapai keberhasilan program wajib belajar ini pemerintah lebih menitikberatkan 

penerapan penyelenggaraan pendidikan secara klasikal yang dalam penyelenggaraanya 

mampu mempercepat layanan pendidikan dalam jumlah peserta didik yang banyak. 

Walau demikian kebijakan ini ternyata juga menimbulkan akses yang lain yaitu tidak 

terlayaninya secara optimal kebutuhan individu siswa yang yang memiliki kebakatan dan 

kecerdasan yang tinggi atau sebaliknya memiliki kecerdasan yang yang rendah sesuai 

dengan potensi yang ia miliki. Sementara hakekat dari pendidikan adalah untuk 

mengembangkan semua potensi yang dipunyai anak didik agar dapat berkembang secara 

optimal. 

 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut pada tahun 2003 pemerintah telah 

mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab IV bagian Kesatu Pasal 5 ayat 4 dari Undang-

Undang tersebut diamanatkan, ”Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan 
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bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus”. Selanjutnya pada Bab V Pasal 

12 Ayat 1 menegaskan bahwa, ”Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan 

berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai bakat, minat dan kemampuannya”. 

 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003 tersebut berarti setiap anak yang memiliki bakat dan kecerdasan yang tinggi serta 

anak yang mempunyai kecerdasan yang rendah mendapatkan pelayanan yang sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya. Implementasi dari pelayanan pendidikan bagi peserta 

didik untuk tingkat SMP/MTs/dan sederajat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa ternyata juga pernah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 054/U/1993 seperti disebutkan dalam pasal 15 yaitu: 

1. Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan 

luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan 

luar sekolah.  

2. Pelayanan pendidikan siswa yang memilki bakat istimwa dan kecerdasan luar 

biasa melalui jalur pendidikan sekolah dapat diberikan dengan 

menyelenggarakan program khusus dan program kelas khusus. 

 

Untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut 

maka pada tahun 1994, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan  

program Sekolah Unggulan (Excellence School) dan kelas unggulan di seluruh Provinsi 

sebagai langkah awal untuk menyediakan program pelayanan khusus bagipeserta didik 

dengan cara mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. Penyelenggaraan 

kelas unggulan kini telah menjadi trend issue. Pro dan kontra mewarnai perjalanan 

sekolah unggulan dan kelas unggulan ini. Munculnya sekolah unggulan dan kelas 

unggulan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif pada peserta didik.  

 

Menurut Soejanto, keberadaan kelas unggulan berarti memisahkan anak dari 

kehidupan alamiah yang ada di sekelilingnya sehingga anak akan mengalami 

keterlambatan dalam bersosialisasi. Sementara menurut Susan Albers Mohrman (et.al. 

School Based Management: Organizing for High Performance, San Fransisco, 1994 

h81) minus kelas unggulan pendapat para pakar) disebutkan: 
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1. Sebutan sekolah unggulan itu sendiri kurang tepat, karena ”unggul” menyiratkan 

adanya superioritas dibanding dengan yang lain. 

2. Kata unggul (excellent) menunjukkan adanya ”kesombongan” intelektual yang 

sengaja dikembangkan di lingkungan sekolah. 

3. Di negara maju untuk menunjukkan mutu suatu pendidikan lebih sering 

digunakan istilah effective dari pada excellent. 

 

Sementara yang bernada pro terhadap pelaksanaan kelas unggulan 

diantaranyaadalah Conny R. Semiawan (1992): 

1. Perlunya pengembangan kurikulum berdiferensiasi, dimana peserta didik yang 

berkemampuan unggul perlu mendapatkan perhatian khusus. 

2. Kurikulum berdiferensiasi dapat mewujudkan seseorang sesuai dengan 

kemampuan yang ada padanya, dapat menghadapi masalah dan kompleksitas 

kehidupan yang berubah akibat peningkatan teknologi dan perubahan nilai-nilai 

sosial. 

 

Terlepas dari dinamika perbedaan yang muncul dalam mensikapi implementasi dan 

eksistensi kelas unggul, secara umum penyelenggaraan kelas unggulan saat ini menjadi 

sebuah kebutuhan khusus dalam sebuah institusi pendidikan (sekolah). Tidak hanya 

sebagai sebuah trend issue semata, tetapi pada aspek lain diharapkan hadirnya kelas 

unggul mampu memberikan peluang dan potensi yang sebesar-besarnya dalam mencapai 

input dan output yang berkualitas, baik bagi lembaga pendidikan (sekolah) maupun 

siswa itu sendiri.Yang terpenting saat ini adalah bagaimana memformat sebuah 

keseragamantentang kelas unggul dan kelas non unggul. Ini menjadi urgent  agar tidak 

memunculkan dikhotomi dan kecemburuan antara kelas unggul dan kelas non-unggul 

(regular). Karena menjadi sebuah keniscayaan, jika penanganan anak yang memiliki 

kebakatan dan kecerdasan unggul dapat berjalan dengan baik tidak menutup 

kemungkinan dalam konteks dan frame yang lebih luas, Indonesia akan memiliki putra-

putra yang ber-SDMunggul. Sebagai illlustrasi, berdasarkan laporan dari Lembaga 

Demografi UI tahun 2011, bibit-bibit manusia unggul di Indonesia cukup besar karena 

prefalensi anak berbakat sekitar 2%. Ini berarti bahwa dari setiap 100 anak terdapat 2 

orang anak yang berbakat dan unggul. Di Indonesia pada tahun 2010 penduduk usia 
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sekolah mencapai 76.478.249, dari sini berarti Indonesia memiliki anak berbakat sekitar 

1.529.565 orang.  

 

Ada satu hal yang cukup menarik dan ini menjadi dasar empirik perlunya sebuah 

institusi pendidikan memberikan ruang, tempat dan waktu pembelajaran yang lebih 

intens dan khusus terhadap anak yang memiliki bakat atau kecerdasan yang tinggi. 

Bahwa anak yang memiliki kecerdasan atau bakat yang istimewa apabila tidak terpenuhi 

kebutuhannya dapat menimbulkan masalah-masalah seperti: kemampuan kritis yang 

dimiliki cenderung berubah menjadi skeptis, kemampuan kreatif dan minat yang dimiliki 

cenderung stagnan, perilaku yang ulet dan terarah pada sebuah tujuan, cenderung 

berubah menjadi memaksakan kehendak dan mempertahankannya (egois), kepekaan 

yang tinggi dapat berubah menjadi rasa ketersinggungan atau tidak peka terhadap kritik. 

 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Bandar Lampung sebagai sebuah lembaga 

pendidikan (sekolah) yang berkarakterisitik keagamaan memiliki keinginan dan harapan 

menjadi sebuah institusi trend setter dalam upaya percepatan peningkatan mutu 

pendidikan di Bandar Lampung khususnya dan Provinsi Lampung pada umumnya. 

Trend Setter dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tersebut, tidak saja 

diorientasikan pada dimensi keagamaan semata, akan tetapi pada bagaimana percepatan 

peningkatan mutu pada aspek pengetahuan umum. Oleh sebab itu, konsep awal yang 

dibangun adalah semangat kebersamaan dan membangun format yang tepat dalam 

mengimplementasikan kelas unggul dimaksud. Hal ini dilakukan untuk menciptakan 

kondusifitas pembelajaran pada nantinya serta meminimalisir asumsi negatif tentang 

eksistensi kelas unggul, baik pada aspek image maupun pada aspek-aspek lainnya. 

 

Format awal yang dilakukan oleh MTs Negeri 2 Bandar Lampung dalam 

mewujudkan kelas Unggul ini adalahmelakukan proses re-internalisasi. Re-internalisasi 

tersebut dalam upaya mengukur potensi, kesiapan dan kekuatan yang dimiliki 

lembaga.Pada akhirnya, konsep re-internalisasi tersebut menjadi obyektifitas acuan 

dalam membukan kelas unggul di MTs Negeri 2 Bandar Lampung. Obyektifitas tersebut 

meliputi recruitmen peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan guru 

yang memiliki kualifikasi yang valid sesuai dengan mata pelajaran, khususnya dalam 
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mata pelajaran unggulan, faktor lingkungan, kurikulum, dan kuantitas jam belajar. 

Obyektifitas tersebut secara rinci tergambar sebagai berikut:  

 

 

1. Masukan atau raw input adalah peserta didik yang diseleksi secara baik dengan 

menggunakan kriteria dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan 

(transparan dan kredibel). 

2. Mampu membedakan antara anak yang memiliki potensi kecerdasan yang tinggi 

atau memiliki keberbakatan yang istimewa dengan anak yang hanya memiliki 

kecerdasan atau keberbakatan normal. 

3. Menggunakan kriteria hasil belajar pada jenjang pendidikan sebelumnya dan 

hasil psikotes. 

4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang untuk memenuhi potensi 

belajar peserta didik, baik dalam kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. 

5. Lingkungan Belajar yang menunjang untuk berkembangnya potensi keunggulan, 

baik lingkungan fisik maupun sosio psikologis. 
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6. Guru dan tenaga kependidikan yang unggul dari aspek penguasaan materi 

pelajaran, penguasaan metode mengajar dan komitmen dalam melaksanakan 

tugas. 

7. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang diperkaya, dengan tetap 

berpegang pada kurikulum Nasional yang baku. Pengayaan dilakukan secara 

optimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan 

dan emosi belajar yang tinggi. 

8. Proses belajar mengajar yang bermutu dan hasilnya selalu dapat 

dipertanggungjawabkan ke peserta didik, lembaga maupun masyarakat. 

9. Jumlah jam belajar di sekolah yang lebih lama dibandingkan dengan kelas lain. 

10. Pembinaan kemampuan kepemimpinan yang menyatu dalam keseluruhan system 

pembinaan peserta didik dan melalui praktek langsung dalam kehidupan sehari-

hari. 

Dan pada akhirnya, terlepas dari adanya pro dan kontra tentang implementasi kelas 

unggul, diiringi dengan potensi, kesiapan, I‟tikad dan niat positif sebagaimana 

dikemukakan di atas,  pada tahun Pelajaran 2006/2007 mendapat amanah dari 

Kementerian Agama Provinsi Lampung, Komite Sekolah dan Orang Tua siswa, MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung mendapatkan legitimasi untuk menyelenggarakan Kelas 

Unggul.  

 

3. Landasan Penyelenggaraan Kelas Unggul di MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung  

 

1. Landasan Yuridis 

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, pada bab IV bagian 

kesatu pasal 5 ayat 4, berbunyi: “Warga Negara yang memiliki kecerdasan dan 

bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus. Selanjutnya pada bab V 

pasal 12 ayat 1 menegaskan bahwa: “setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai bakat, minat dan 

kemampuannya. 
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b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993, bahwa 

untuk mewadahi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang tinggi atau 

keberbakatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 bahwa: 

a) Pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki bakat istimewa dan 

kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah dan 

jalur pendidikan luar sekolah. 

b) Pelayanan pendidikan peserta didik yang memiliki bakat istimewa dan 

kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan sekaolah dapat diberikan 

dengan menyelenggarakan program khusus dan program kelas khusus. 

2. Landasan Teoritis 

Mereferensi pada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang 

pelayanan pendidikan yang mewadahi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan 

yang tinggi atau keberbakatan yang istimewa, maka penggunaan terminologi potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa sangat erat kaitannya dengan latarbelakang teoritis 

yang digunakan.Potensi kecerdasan erat kaitannya dengan intelegensi atau intelektual, 

selain itu ada potensi kecerdasan lainnya, seperti kecerdasan seni, kecerdasan 

linguistik, kecerdasan logikal dan kecerdasan intrapersonal. 

3. Landasan Empiris 

3.1. Anak yang memiliki bakat atau kecerdasan istimewa mempunyai 

kebutuhan pokok akan pengertian, penghargaan dan perwujudan diri. Jika 

kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka anak akan mengalami 

kecemasan dan keragu-raguan. Merespons kondisi dan fenomena empirik 

tersebut, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, mencoba 

mengimplementasikan Kelas Unggul sebagai salah satu alternatif untuk 

menjawab tantangan kondisi dan fenomena tersebut.  

3.2. Tingginya animo dan dukungan dari orang tua siswa dan masyarakat 

(stakeholders) untuk menyekolahkan putra-putri mereka di MTs Negeri 2 

Bandar Lampung dan berharap besar menjadi lembaga yang tampil 

menjadi institusi keagamaan yang mampu berbicara pada forum-forum 

invitasi (perlombaan). 

 

 

 



68 

 

 

 

4. Landasan Filosofis 

4.1. MTs Negeri 2 Bandar Lampung tidak ingin ketinggalan untuk ikut serta 

dalam  memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan madrasah. Ini  

mengingat sebagian masyarakat masih memiliki image  yang keliru 

bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang terbelakang ditinjau 

dari banyak aspek, diantaranya: aspek SDM, sarana prasarana, kurikulum, 

input dan output siswa dan pengelolaan madrasahnya. Anggapan ini 

justru semakin memacu MTs Negeri 2 Bandar Lampung untuk terus 

berbenah dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa image  yang 

keliru itu tidak seluruhnya benar. Bahwa Madrasah pada dasarnya 

memiliki peluang, potensi dan kemampuan bersaing yang sama dengan 

sekolah-sekolah umum. Termasuk mengelola sistem dan proses belajar 

mengajar dalam upaya mengembangkan peserta didik yang memiliki 

kecerdasan atau bakat yang di atas rata-rata (tinggi).  

4.2. Dalam menghadapi era globalisasi, maka sangat dibutuhkan sekali  siswa 

yang mempunyai kemampuan dalam penguasaan aspek pengetahuan, 

keterampilan dan moral. Penanaman rasa  memiliki terhadap ketiga 

komponen tersebut (pengetahuan, keterampilan dan moral) akan sangat 

terasa bermanfaat pada masa depan output (siswa/lulusan) dan menjadi 

sebuah kebanggan bagi sebuah intitusi pendidikan (sekolah), termasuk 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung yang mampu merancang dan 

membangun   sistem dan proses pembelajaran yang lebih berkualitas 

melalui jalur kelas unggulan (excellent class). 
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4.  Visi, Misi dan Tujuan Kelas Unggul MTs N 2 Bandar Lampung 

Visi Misi Tujuan 

Menjadi 

Madrasah 

Unggul yang 

Islami dan 

Berkualitas 

4. Membangun madrasah 

yang memiliki kompetensi 

Unggul dan Akhlaqul 

karimah 

5.  Membina dan 

mengembangkan potensi  

akademik dan non akademik 

siswa 

6.  Membangun kepercayaan 

dan kemitraan dengan 

masyarakat 

Menyiapkan lulusan yang sholeh 

dan cerdas serta memiliki 

optimism menatap masa depan 

 Meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan dalam 

berbahasa Arab dan Inggris 

secara aktif 

 Meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan dalam 

menyelesaikan berbagai soal 

matematika 

 Meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan dalam 

menghafal al-qur‟an (tahfizh 

al-qur‟an) 

 Menghasilkan peserta didik 

yang berakhlaqul karimah 

 Memberikan dasar-dasar 

keterampilan dan 

kemandirian dan 

kepemimpinan 

 

 

5. Program-program Kelas Unggul MTs N 2 Bandar Lampung 

a. Program Akademik 

1.  Secara Umum 

Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, maka secara umum proses 

pembelajaran dilaksanakan dalam rentang waktu 8 (delapan) jam efektif 

pembelajaran. Efektifitas pembelajaran pada kelas Unggul MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Hari Waktu Belajar 

Senin – Jum‟at Pukul 07.15 s/d 16.15 Wib 

Sabtu Pukul 07.15 s/d 14.00 Wib 

 

2. Secara Spesifik 

Secara spesifik ada 3 (tiga) komponen program unggulan yang dilaksanakan pada 

kelas unggul MTs Negeri 2 Bandar Lampung, yaitu Keunggulan Akademik, 

keunggulan Moral, dan keunggulan skill.  

Keunggulan akademik meliputi keunggulan dalam penguasaan materi-materi 

pelajaran yang diberikan terutama terhadap mata pelajaran yang di Unggulkan 

yaitu, Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Arab dan Tahfizh Al-qur‟an. 

b. Program Non Akademik 

Program ini lebih menitik beratkan kepada pembentukan karakter atau ke 

rohanian peserta didik, dalam hal ini kelas unggul mempunyai beberapa kegiatan 

seperti; Mabit (Malam Bina Iman dan Taqwa), Outbond, Tadabbur Alam 

(Rihlah), pembacaan wirid Al-ma‟tsurat, Ceramah Agama, Talkshow Bahasa 

Arab dan Inggris dan Sholat berjama‟ah Zuhur dan Ashar. 
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6. Komponen-komponen Penyelenggaraan Kelas Unggul MTs N 2 Bandar 

Lampung 

1. Input Kelas Unggulan MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

Untuk menjamin terlaksananya proses penerimaan siswa baru yang berkualitas, obyektif 

dan transparan, maka ada 2 jalur penerimaan siswa baru kelas unggul yang diterapkan 

pada MTs Negeri 2 Bandar Lampung, yaitu: 

 

a. Jalur Prestasi Akademik 

Adalah jalur penerimaan siswa baru kelas unggul melalui jalur seleksi Rapor kelas 6 

SD/MI semester 1 yang memiliki nilai rata-rata 75,00 atau peringkat 10 di kelasnya 

masing-masing. Yang memenuhi persyaratan tersebut berhak mengikuti seleksi 

lanjutan.  Siswa yang diterima melalui jalur ini sebanyak + 60 % dari 40 siswa  dalam 

satu kelas.  

b. Jalur Reguler 

Adalah jalur penerimaan siswa baru kelas unggul melalui jalur seleksi kelas reguler. 

Peringkat 1-60 hasil seleksi siswa baru kelas reguler memilki hak untuk mengikuti 

seleksi siswa baru kelas unggul. Siswa yang diterima melalui jalur ini sebanyak + 40 

% dari 40 siswa dalam satu kelas. 

Proses seleksi sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan dengan standar pemenuhan 

minimal persyaratan sebagai berikut: 

a. Test Tertulis untuk menguji tingkat kemampuan akademis siswa sekaligus 

mengetahui peringkat scoring tertinggi yang diperoleh peserta 

b. Test Lisan yang meliputi test intelegensi dan kreatifitas yang dimiliki siswa. 

 

2. Kurikulum Kelas Unggul MTs N 2 Bandar Lampung 

Kurikulum yang dipakai dalam kelas unggul adalah kurikulum Nasional dengan muatan 

lokal yang dimodifikasi pada penekanan materi esensial dan pengayaan materi yang 

dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu dan mewadahi secara 

keseluruhan antara spiritual, logika, etika, dan estetika serta mengembangkan kemampuan 

berfikir holistik, kreatif, sistemik dan sistematis. 
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Secara kelembagaan, MTs Negeri 2 Bandar Lampung menyadari bahwa ketersediaan 

kurikulum yang memenuhi standard di atas untuk sebuah kelas unggul menjadi kunci penting 

pencapaian kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Program khusus seperti kelas unggul 

memerlukan diferensiasi kurikulum yang berbeda dengan kelas reguler, mengingat kelas 

unggul merupakan program yang diperuntukkan bagi anak didik yang memiliki tingkat 

kecerdasan atau bakat yang tinggi.  

Standarisasi diferensiasi kurikulum yang digunakan kelas unggul MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung berpedoman pada: 

1. Kurikulum yang dikembangkan dalam rangka mengantisipasi kemampuan kecerdasan 

dan bakat yang dimiliki peserta didik 

2. Kurikulum yang harus dapat mewujudkan peserta didik sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya 

3. Kurikulum yang dirancang untuk dapat menghadapi masalah dan kompleksitas 

kehidupan yang berubah akibat peningkatan teknologi dan perubahan nilai-nilai sosial 

4. Kuruikulum yang di rancang untuk mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan 

kemampuan memberikan alasan yang logis serta kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah secara kreatif 

5. Kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan moral dan kemampuan membuat 

keputusan secara etis. 

6. Kurikulum yang dikembangkan dalam rangka mendorong semangat kepemimpinan 

peserta didik 

Untuk lebih jelasnya format dan struktur kurikulum kelas unggul MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung sebagaimana tabel berikut: 

a. Struktur Mata Pelajaran Kelas Unggul MTs N 2 Bandar Lampung 

No Mata Pelajaran Jumlah Jam/Kelas 

VII VIII IX 

1 Qur‟an Hadits 2 2 2 
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2 Aqidah Akhlak 2 2 2 

3 Fiqh 2 2 2 

4 SKI 2 2 2 

5 Bahasa Arab 10 10 10 

6 PKn 2 2 2 

7 Bahasa Indonesia 5 5 5 

8 Matematika 10 10 10 

9 IPA Terpadu 4 4 4 

10 Pengetahuan Sosial Terpadu 4 4 4 

11 Seni Budaya 2 2 2 

12 Bahasa Inggris 10 10 10 

13 Penjaskes 2 2 2 

 Mulok:    

 a. Bahasa Lampung 2 2 2 

 b. Keterampilan Rumah Tangga 2 2 2 

 c. TIK 2 2 2 

 d. Tahfizh Al-Qur‟an 8 8 8 

Jumlah 71 71 71 
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b. Daftar Prestasi-Prestasi MTs N 2 Bandar Lampung 

NO 
NAMA 

PRESTASI 
JUARA TINGKAT TAHUN PENYELENGGARA 

1 Regu Terbaik 1 Se-Kwartir Sukarame 2002 SLPTN 12 

2 Pioneering 1 Se-B.Lampung 2002 B.Lampung 

3 Pioneering 1 Se-Kwarda Lampung 2002 MAN 1 B.Lampung 

4 Pbb Putra 3 Se-Kwarda Lampung 2005 SMP N 23 

5 Pbb Putra 2 Se-Kwarda Lampung 2005 SMP N 23 

6 Pbb Putra 3 Se-B.Lampung 2005 IAIN 

7 LCT  PAI 2 Se-Kwarda Lampung 2005 B.Lampung 

8 Pioneering 2 Se-Kwarda Lampung 2006 MAN 1 B.Lampung 

9 Pioneering 1 Se-Kwarda Lampung 2006 

Kuaran 

Kec.Sukarame 

10 MTQ 1 Se-Kwarda Lampung 2006 IAIN 

11 Pioneering 1 Se-Kwarda Lampung 2007 MAN 1 B.Lampung 

12 Jambore Umum  Se-Kwartir Sukarame 2007 MAN 1 B.Lampung 

13 Pbb Putra 2 Se-Kwarda Lampung 2008 IAIN 

14 Egrang  3 Se-Kwarda Lampung 2008 PTPN 7 

15 

Senam 

Pramuka 1 Se-Kwarda Lampung 2009 PTPN 7 

16 Hastakarya 2 Se-Kwarda Lampung 2010 IAIN 

17 Pbb Putra 3 Se-Kwarda Lampung 2010 SMA Printis I 

18 

Senam 

Pramuka 3 Se-Kwarda Lampung 2010 IAIN 

19 Hastakarya 3 Se-Kwarda Lampung 2010 MAN 1 B.Lampung 

20 Hastakarya 3 Se-Kwarda Lampung 2010 SKA Bhayangkara 

21 Piala Bergilir Bergilir Se-Kwarda Lampung 2010 B.Lampung 

22 Piala Bergilir Bergilir Se-Kwarda Lampung 2010 Al-Kausar 

23 Gerak Jalan 2 KKM & Se-Provinsi 2010 IAIN 

24 Sajojo 1 Se-Kwarda Lampung 2010 IAIN 

25 Pbb Tongkat 1 Se-Kwarda Lampung 2010 IAIN 
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26 Pbb Putra Bergilir Se-Kwarda Lampung 2010 IAIN 

27 Hastakarya 3 Se-Kwarda Lampung` 2010 IAIN 

28 Pbb 2 Provinsi lampung 2010 Al-Kausar 

29 Hastakarya 3 Se-Kwarda Lampung` 2010 B.Lampung 

30 Pbb Tongkat 2 Se-Kwarda Lampung` 2010 Waydadi 

31 Pbb Variasi 1 Se-Kwarda Lampung` 2010 Al-Kausar 

32 

Pembina 

Terbaik 

Terbaik 

1 Se-Kwarda Lampung` 2010 Al-Kausar 

33 Hut KE X-V 

Terbaik 

3 Se-Kwarda Lampung` 2010 IAIN 

34 

Regu Tergiat 

Vavorit Favorit Se-Kwaran sukarame 2011 IAIN 

35 

Pembina 

Terbaik 

Terbaik 

1 Se-Kwarda Lampung 2011 UNILA 

36 Pbb Putra 1 Se-Kwarda Lampung  2011 

SMA N 7 

B.Lampung 

34 Pbb Tongkat 1 Se-Kwarda Lampung 2011 

Kuaran 

Kec.Sukarame 

35 Pioneering 2 Se-Kwarda Lampung 2011 

Kuaran 

Kec.Sukarame 

36 Pioneering  1 Se-Kwarda Lampung 2011 IAIN 

37 Tari Bedana 2 Se-Kwarda Lampung 2011 Al-Kausar 

38 

Senam 

Pramuka 1 Se-Kwarda Lampung 2011 BUPERCAP 

39 

Colonel 

Tongkat 1 Se-Kwarda Lampung 2011 IAIN 

40 MTQ 1 Se-kwartir 2011 BUPERCAP 

41 Pbb  1 Se-Kwarda Lampung 2012 BUPERCAP 

42 Pioneering 1 Se-Kwarda Lampung 2012 BUPERCAP 

43 

Music 

Kelasik 2 Se-Kwarda Lampung 2012 BUPERCAP 
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44 Perkemahan Umum Se-Kwarda Lampung 2012 STKIP PGRI 

45 

MTQ 

Perkemahan Bergilir Se-Kwarda Lampung 2012 

SMK N 5 

B.Lampung 

46 Kaligrafi 1 Se-Kwarda Lampung 2012 

Kuaran 

Kec.Sukarame 

47 Hastakarya 1 se-Kwarda Lampung 2012 

SMK N 5 

B.Lampung 

48 Pbb 1 

Se-Kwarda 

b.lampung  2012 UNILA 

49 Pbb 2 Se-kwarcab b.lampung  2012 UNILA 

50 Pbb Variasi 1 Se-kwarcab b.lampung 2012 UNILA 

51 Regu Terbaik 

Terbaik 

1 Kuwaran sukarame 2012 STKIP PGRI 

52 Pbb Variasi 2 

 Se-kwarcab 

b.lampung  2012 STKIP PGRI 

53 

Pidato B 

Inggris 2 Se-bandar Lampung 2012 SMA Printis I 

54 Bilinguqal 2 Se-bandar Lampung 2012 SMA Printis I 

55 

Colonel 

Tongkat 1 Se-Kwarda Lampung 2012 SMA Printis I 

56 

Senam 

Pramuka 3 Se-kwarcab b.lampung 2012 SMA Printis I 

57 Pioneering 

Harapan 

1 Se-kwarcab b.lampung 2012 SMA Printis I 

58 Piala Umum 

Umum 

kwarnas Se-kwarcab b.lampung 2012 SMA Printis I 

59 Pioneering 

Umum 

kwarcab Se-kwarcab b.lampung 2012 SMA Printis I 

60 Pbb 

Harapan 

3 Se-kwarcab b.lampung 2012 SMA Printis I 

61 Senam Harapan se-Kwarda Lampung 2012 SMA Printis I 
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Pramuka 1 

62 Pioneering 

Harapan 

2 se-Kwarda Lampung 2012 SMA Printis I 

63 Pioneering  1 se-Kwarda Lampung 2012 SMA Printis I 

64 Pioneering 2 se-Kwarda Lampung 2012 SMA Printis I 

65 Pioneering 3 se-Kwarda Lampung 2012 SMA Printis I 

66 Pioneering 1 se-Kwarda Lampung 2012 SMA Printis I 

67 Pidato 2 se-Kwarda Lampung 2012 SMA Printis I 

68 Pbb 1 Se-kanwil 2012 PAJERO 

69 Pioneering 1 Se-kanwil 2012 PAJERO 

70 Kaliqrafi 1 Se-kanwil 2012 PAJERO 

71 MTQ 1 Se-kanwil 2012 PAJERO 

72 Adzan 1 Se-kanwil 2012 PAJERO 

73 Hastakarya  1 Se-kanwil 2012 PAJERO 

74 Piala Umum Umum Se-kanwil 2012 PAJERO 

75 

Tergiat 

Kopraga Ii 1 Se-kwartir 2013 SMA Printis I 

76 Rengking I 

Harapan 

1 Se-kwartir 2013 SMA Printis I 

77 Pbb 

Harapan 

3 Se-kwartir 2013 SMA Printis I 

78 

Senam 

Pramuka 2 Se-kwartir 2013 SMA Printis I 

79 

Pidato 

B.Indonesia 

Harapan 

1 Se-kwartir 2013 SMA Printis I 

80 Pbb 

Harapan 

1 Se-kwartir 2013 SMA Printis I 

81 Piala Bergilir Bergilir se-Kwarda Lampung 2013 IAIN 

82 

Piala Bergilir 

Semarak Bergilir 

Se-Kwarcab 

B.Lampung  2013 

SMA N 7 

B.Lampung 

83 Piala Bergilir Bergilir Se-kwartir 2013 SMA Printis I 
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Kopraga 

84 Hut Rambo Umum 

Se-Kwarcab 

B.Lampung 2013 SMP N 1 B.Lampung 

85 Pbb Tongkat 1 Se-Kwarda Lampung 2013 IAIN 

86 

Sandi 

Beranti 2 

Se-Kwarcab 

B.Lampung 2013 SMP N 1 B.Lampung 

87 Yel-Yel  1 Se-Kwarda Lampung 2013 SMP N 1 B.Lampung 

88 Pioneering 1 

Se-Kwarcab 

B.Lampung 2013 SMP N 1 B.Lampung 

89 Yel-Yel 1 

Se-Kwarcab 

B.Lampung 2013 SMP N 1 B.Lampung 

90 Pioneering 2 

Se-Kwarcab  

B.Lampung 2013 SMP N 1 B.Lampung 

91 Pioneering 1 

Se-Kwarcab 

B.Lampung 2013 SMP N 1 B.Lampung 

92 Yel-Yel 3 

Se-Kwarcab 

B.Lampung 2013 SMP N 1 B.Lampung 

93 Pbb Putri 3 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

94 Pbb Putri 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

95 

Pioneering 

Putra 2 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

96 

Pioneering 

Putri 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

97 Tari Bedana 3 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

98 

Hastakarya 

Putra 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

99 

Hastakarya 

Putri 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

100 

Sandi 

Beranti Putra 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

101 Sandi 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 
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Beranti Putri 

102 Adzan 3 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

103 MTQ Putra 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

104 MTQ Putri 2 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

105 

Keterampilan 

Tenda Putra 2 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

106 

Keterampilan 

Tenda Putri 2 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

107 

Kaligrafi 

Putra 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

108 

Kaligrafi 

Putri 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

109 

Piala Umum 

Putra Umum Provinsi lampung 2013 Way Lima 

110 

Piala Umum 

Putri Umum Provinsi lampung 2013 Way Lima 

111 

Sandi 

Beranti Putri 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

112 Adzan 3 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

113 MTQ Putra 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

114 MTQ Putri 2 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

115 

Piala Bergilir 

Semarak Bergilir 

Se-Kwarcab 

B.Lampung  2013 

SMA N 7 

B.Lampung 

116 

Piala Bergilir 

Kopraga Bergilir Se-kwartir 2013 SMA Printis I 

117 Hut Rambo Umum 

Se-Kwarcab 

B.Lampung 2013 SMP N 1 B.Lampung 

118 Pbb Tongkat 1 Se-Kwarda Lampung 2013 IAIN 

119 

Sandi 

Beranti 2 

Se-Kwarcab 

B.Lampung 2013 SMP N 1 B.Lampung 

120 Yel-Yel  1 Se-Kwarda Lampung 2013 SMP N 1 B.Lampung 
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121 Pioneering 1 

Se-Kwarcab 

B.Lampung 2013 SMP N 1 B.Lampung 

122 Pioneering 1 

Se-Kwarcab 

B.Lampung 2013 SMP N 1 B.Lampung 

123 Yel-Yel 3 

Se-Kwarcab 

B.Lampung 2013 SMP N 1 B.Lampung 

124 Pbb Putri 3 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

125 Pbb Putri 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

126 

Pioneering 

Putra 2 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

127 

Pioneering 

Putri 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

128 Tari Bedana 3 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

129 

Hastakarya 

Putra 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

130 

Hastakarya 

Putri 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

131 

Sandi 

Beranti Putra 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

132 

Sandi 

Beranti Putri 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

133 Adzan 3 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

134 MTQ Putra 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

135 MTQ Putri 2 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

136 

Keterampilan 

Tenda Putra 2 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

137 

Keterampilan 

Tenda Putri 2 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

138 

Kaligrafi 

Putra 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

139 Kaligrafi 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 
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Putri 

140 

Piala Umum 

Putra Umum Provinsi lampung 2013 Way Lima 

141 

Piala Umum 

Putri Umum Provinsi lampung 2013 Way Lima 

142 

Sandi 

Beranti Putri 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

143 Adzan 3 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

144 MTQ Putra 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

145 MTQ Putri 2 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

146 

Keterampilan 

Tenda Putra 2 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

147 

Keterampilan 

Tenda Putri 2 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

148 

Kaligrafi 

Putra 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

149 

Kaligrafi 

Putri 1 Provinsi lampung 2013 Way Lima 

150 

Piala Umum 

Putra Umum Provinsi lampung 2013 Way Lima 

151 

Piala Umum 

Putri Umum Provinsi lampung 2013 Way Lima 

152 Pbb Tongkat 3 Provinsi lampung 2014 SMK SMTI  

153 Vocal Grup 3 Provinsi lampung 2014 SMK SMTI 

154 

Senam 

Pramuka 1 Provinsi lampung 2014 SMK SMTI 

155 Disain Blog 

Harapan 

1 Provinsi lampung 2014 SMK SMTI 

156 LCT Mipa 3 Provinsi lampung 2014 SMK SMTI 

157 Storytlleng 1 Provinsi lampung 2014 SMK SMTI 

158 MTQ Putra 1 Provinsi lampung 2014 SMK SMTI 
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159 MTQ Putri 2 Provinsi lampung 2014 SMK SMTI 

160 

Speck 

Kontes Putra 1 Provinsi lampung 2014 SMK SMTI 

161 

Speck 

Kontes Putri 3 Provinsi lampung 2014 SMK SMTI 

162 

Piala Umum 

Putra/Putri Umum Provinsi lampung 2014 SMK SMTI 

163 

LKBB 

Tongkat 

putra 

Harapan 

3 Provinsi lampung 2014 PTPN 7 

164 

LKBB 

Tongkat 

Putri 3 Provinsi lampung 2014 PTPN 7 

165 Vocal Grup 

Harapan 

1 Provinsi lampung 2014 PTPN 7 

166 

Pioneering 

Putra 

Harapan 

1 Provinsi lampung 2014 PTPN 7 

167 

Pioneerimg 

Putri 

Harapan 

3 Provinsi lampung 2014 PTPN 7 

168 Pbb Putra 1 

Se.Kwarcab 

bLampung 2014 SMK PGRI 4 BDL 

169 Pbb Putra 2 

Se.Kwarcab 

bLampung 2014 SMK PGRI 4 BDL 

170 Pbb Putra 3 

Se.Kwarcab 

bLampung 2014 SMK PGRI 4 BDL 

171 Pbb Putra 

Harapan 

1 

Se.Kwarcab 

bLampung 2014 SMK PGRI 4 BDL 

172 Pbb Putri 2 

Se.Kwarcab 

bLampung 2014 SMK PGRI 4 BDL 

173 Pbb Putri 3 

Se.Kwarcab 

bLampung 2014 SMK PGRI 4 BDL 
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174 Pbb Putri 

Harapan 

1 

Se.Kwarcab 

bLampung 2014 SMK PGRI 4 BDL 

175 

Solosong 

Putra 1 

Se.Kwarcab 

bLampung 2014 SMK PGRI 4 BDL 

176 

Solosong 

Putra 1 

Se.Kwarcabb.Lampun

g 2014 SMK PGRI 4 BDL 

177 

Solosong 

Putri 2 

Se.Kwarcab 

bLampung 2014 SMK PGRI 4 BDL 

178 

Solosong 

Putri 3 

Se.Kwarcab 

bLampung 2014 SMK PGRI 4 BDL 

179 

Solosong 

Putri 

Harapan 

1 

Se.Kwarcab 

bLampung 2014 SMK PGRI 4 BDL 

180 

Piala Umum 

Putra/Putri Umum 

Se.Kwarcab 

bLampung 2014 SMK PGRI 4 BDL 

181 KSM 2 Nasional 2014 Malang 

182 KSM 3 Nasional 2014 Malang 

183 KSM 3 Nasional 2014 Makassar 

184 

Pidato Bhs 

Arab KSM 

dan Aksioma 

1 Se Provinsi Lampung 2015 B.Lampung 

185 

Matematika 

KSM dan 

Aksioma 

2 Se Provinsi Lampung 2015 B.Lampung 

186 

Tilawah 

Qur‟an KSM 

dan Aksioma 

2 Se Provinsi Lampung 2015 B.Lampung 

187 

Biologi KSM 

dan Aksioma 
3 Se Provinsi Lampung 2015 B.Lampung 

188 

Hafalan 

Alqur‟an  
1 Se Provinsi Lampung 2015 B.Lampung 

189 Olimpiade 5 Se Provinsi Lampung 2015 B.Lampung 
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Sain 

Bid.Studi 

Matematika 

190 

Olimpiade 

Sain 

Bid.Studi 

Matematika 

7 Se Provinsi Lampung 2015 B.Lampung 

191 

LCT MIPA 

dan 

B.Inggeris 

2 
Se Kabupaten 

Pesawaran 
2015 B.Lampung 

192 

LCT Bahasa 

Arab/Agama 
2 

Se Kabupaten 

Pesawaran 
2015 B.Lampung 

193 

Gebyar 

Lomba 

Pramuka 

Umum Se Sumbagsel 2015 B.Lampung 

194 

Gebyar 

Lomba 

Pramuka 

2 Se Kota B.Lampung 2015 B.Lampung 

195 

Gerak jalan 

Pramuka 

Putri 

1 Se Kota B.Lampung 2015 B.Lampung 

196 

Gerak Jalan 

Pramuka 

Putra 

3 Se Kota B.Lampung 2015 B.Lampung 

197 

Taekwondo 

Putra 
1 Se Kota B.Lampung 2015 B.Lampung 

 

c.  Daftar Prestasi Plus MTs N 2 Bandar Lampung 

NO NAMA 
 

KEGIATAN 
  

1 1 ORANG - 
Lulus terbaik 

diterima di MAN 
2012 Banten 
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Insan Cendekia 

Banten 

2 1 ORANG - 

Word Scout Jambore 

Kwarda  mewakili 

Povinsi Lampung 

2015 Negara Jepang 

3 11 Orang - 

Lulus terbaik 

diterima di MAN 

Insan Cendekia OKI 

Palembangl 

2015 Palembang 

4 1 Orang - 

Lulus terbaik 

diterima di MAN 

Insan Cendekia 

Banten 

2015 Banten 

 

d. Sumber Pembelajaran 

Bahan belajar yang digunakan di kelas unggul MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

memadukan antara tiga komponen yang saling terkait, yaitu pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap. Bahan ini mengandung isi materi (content) baik berupa pengetahuan, 

keterampilan, proses kreatif atau nilai-nilai yang ingin dikomunikasikan kepada siswa. 

Secara konkrit bahan-bahan/sumber-sumber belajar yang digunakan pada kelas unggul 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung : 

 Buku Kerja 

 Buku Teks 

 Modul pembelajaran 

 Internet 

 Film/Video 

 Komputer 

 Lembar Kerja Siswa 

 Laboratorium  

 Perpustakaan 
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e. Pembelajaran, Metode dan Strategi 

1. Pembelajaran 

Is the development new Knowledge, skills, or attitudes as an individual interacts with 

information and the environment.Mengutip pendapat tersebut, maka konsep 

pembelajaran yang dikembangkan di kelas unggul MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

diorientasikan pada proses pengembangan pengetahuan baru, keterampilan atau sikap 

melalui proses interaksi individu dengan informasi dan lingkungan. Pola ini dibangun 

dengan tujuan untuk menjamin peserta didik belajar melalui siklus pembelajaran yang 

interaktif dan informatif. Karena diyakini kualitas pembelajaran sangat ditentukan dan 

dipengaruhi oleh interaksi antara ketersediaan informasi dan lingkungan. 

 

2. Strategi 

Strategi pembelajaran yang dikembangkan pada kelas unggul MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung adalah mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam 

sebuah proses pengajaran. Sehingga dengan cara ini ada sebuah ke-Khas-an pada 

proses pembelajaran, dimana guru tidak memberikan ruang hampa kepada peserta 

didik, malah sebaliknya terjadi proses pembelajaran yang komunikatif-interaktif 

antara peserta didik dengan guru, dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Oleh 

sebab itu strategi pembelajaran pada kelas unggul MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

diorientasikan untuk semaksimal mungkin memberdayakan komponen-komponen 

pembelajaran yang meliputi: peserta didik, kurikulum, sumber atau bahan 

pembelajaran, pendidik atau guru, metode serta komponen lingkungan dan situasi. 

Untuk saat ini, secara konkrit strategi pembelajaran yang digunakan guru pada kelas 

unggul MTs Negeri 2 Bandar Lampung adalah: presentasi, demonstrasi, pembelajaran 

cooperative, bermain, simulasi, problem solving, diskusi, drill and practice, 

penemuan (discovery), serta tutorial. 

 

f. Media dan Sumber Pembelajaran 

Media dan sumber belajar yang ada saat ini pada kelas unggul MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung meliputi :  
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1) Sumber belajar seperti : buku paket, buku pelengkap, buku referensi, buku bacaan, 

majalah, koran, modul, lembar kerja, bulletin, kaset video, VCD, DVD, CD-ROM, 

dan sebagainya.  

2) Media pembelajaran seperti : kaset recorder, TV, Wireless, Slide projector, LCD, 

VCD, DVD player, komputer dan sebagainya.   

3) Adanya sarana Information Tecnology (IT): jaringan internet. 

 

B. Analisis Data 

1. Sistem Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung dilihat dari perspektif 

sejarahnya merupakan madrasah yang telah lama berpetualang sebagai lembaga 

pendidikan yang berciri khas islam yang berada dalam lingkungan masyarakat. Sejak 

berdirinya, madrasah ini mampu menyatu dengan masyarakat sekitar madrasah yang 

menjadi ciri dan kultur sendiri sehingga peserta didik dapat langsung mengaplikasikan 

ilmu yang didapat. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 berada dalam lingkungan masyarakat yang 

majemuk dan para peserta didiknya adalah masyarakat dari berbagai kalangan baik 

dari kalangan menengah atas sampai kalangan menengah bawah. Seluruh siswanya 

lebih dari 1000 siswa dengan waktu belajar mereka dari jam 7.15 sampai dengan 

14.30 untuk siswa Reguler, jam 7.15 sampai dengan 15.00 untuk kelas khusus, jam 

7.15 sampai dengan 16.00 untuk kelas Unggul.
80

 

Keberadaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 dilingkungan masyarakat Sukarame 

Bandar Lampung merupakan kekuatan tersendiri bagi sekolah tersebut karena siswa 

dan siswinya bisa diharapkan mengamalkan ilmu apa yang telah mereka dapatkan dari 

madrasah tersebut. 

Sistem pembelajaran yang diterapkan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

berdasarkan kepada kurikulum yang diterapkan, yaitu mengambil kurikulum 

kementerian agama dan sedikit tambahan kurikulum lokal untuk kelas Unggul dan 

                                                           
80

 Kurikulum MTs N 2 Bandar Lampung berdasarkan keputusan rapat tim pengembang kurikulum 
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Khusus. Kurikulum kelas Unggul dan Khusus menggunakan alokasi waktu untuk 

mata pelajaran yang di unggulkan menjadi 10 jam mata pelajaran (Bahasa Arab, 

Bahasa Inggris, Matematika dan Tahfizh Al-qur‟an). Khusus untuk mata pelajaran 

Tahfizh Al-qur‟an tidak hanya diunggulkan di kelas Unggul dan Khusus saja, akan 

tetapi di kelas Reguler juga. Program Tahfizh Al-qur‟an ini mengacu kepada 

kemampuan membaca, menghafal, dan memahami al-qur‟an dengan baik. Program 

Tahfizh Al-qur‟an ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh pihak Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung semenjak tahun 2006. 

 

2. Input Peserta Didik (Karakteristik Psikologi) 

Salahsatu komponen terpenting dalam system pendidikan islam adalah peserta 

didik. Sebab yang dimaksud dengan system itu sendiri adalah suatu kombinasi yang 

terorganisir yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan 

dan seluruh prosedur yang berinteraksi untuk mencapai tujuan.
81

 Disini jelas bahwa 

para peserta didik merupakan salahsatu unsure manusiawi yang ada dalam system 

pembelajaran. Proses pembelajaran tidak akan terjadi jika tidak ada peserta didiknya. 

Atau dengan kata lain, bahwa sebuah kegiatan disebut proses pembelajaran apabila 

ada subjek yang belajar, yakni peserta didik. Tidaklah mungkin disebut pembelajaran 

ketika yang terlibat dalam kegiatannya hannya guru dan komponen lainnya tanpa 

adanya para peserta didik. Karena disini peserta didik disebut sebagai subjek dan 

objek belajar. 

Peserta didik dengan segala karakteristiknya turut menentukan keberlangsungan 

dan keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran akan efektif bila didukung oleh 

keberadaan peserta didik yang memiliki karakteristik-karakteristik internal yang 

memadai untuk kegiatan pembelajaran, yakni keadaan minat, aktifitas, kreatifitas, 

kesiapan mental dan kebutuhan akan belajar. 

Pembelajaran hafalan al-qur‟an dalam Tahfizh Al-qur‟an di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Bandar Lampung sebagai bagian dari aktifitas-aktifitas pembelajaran di 

                                                           
81

 Oemar Hamalik, Perencanaan Sistem Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Bandung: Citra Adhiya 

Bakti, 1990), h. 12 
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sekolah tidak terlepas dari peranan peserta didik dengan segala karakteristiknya yang 

mendukung. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus terpenuhi dalam 

kegiatan pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an. Ketika karakteristik psikologis ada dalam 

diri peserta didik, maka sangat potensial pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an akan 

mencapai keberhasilan yang diharapkan. 

Karakteristik peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung 

dalam kaitannya dengan proses pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an menunjukkan bahwa 

realita obyektif dari hasil observasi dan wawancara dilapangan menunjukkan bahwa: 

minat belajar Tahfizh Al-qur‟an peserta didik kelas IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 

2 Bandar Lampung berkategori cukup beragam. Di Madrasah Tsnawiyah Negeri 2 

Bandar Lampung terdapat tiga tingkat rombongan belajar yaitu: kelas Unggul, Khusus 

dan Reguler. Peserta didik yang berada pada kelas unggul dan khusus rata-rata 

menunjukkan dirinya sebagai subjek yang memiliki minat yang tinggi terhadap 

pelajaran Tahfizh Al-qur‟an. Indikator-indikator yang menjadi ukurannya antara lain: 

(1) frekuensi membaca Al-qur‟an, (2) durasi membaca Al-qur‟an, (3) berusaha 

memiliki Al-qur‟an, (4) usaha yang kuat untuk menguasai hafalan Al-qur‟an, (5) 

keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan pembelajaran, (6) kemampuan mencapai 

hasil yang memadai, (7) melakukan usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk meraih 

kesuksesan belajar Tahfizh Al-qur‟an, seperti: rajin membaca dan menghafalkan al-

qur‟an baik di kelas maupun di masjid. 

Peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung memiliki 

keragaman persepsi dalam pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an. Rata-rata peserta didik 

menyatakan bahwa belajar itu sebuah keharusan dan merupakan kebutuhan yang vital 

bagi kehidupannya. Persepsi mereka terhadap proses pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an 

cenderung positif dengan indikator-indikator: (1) mereka responsive terhadap 

pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an, (2) menunjukkan rasa senang mengikuti 

pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an, (3) menunjukkan sikap membutuhkan terhadap 

pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an, (4) menganggap penting pembelajaran Tahfizh Al-

qur‟an bagi kehidupannya. 

Peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung memiliki kesiapan 

belajar yang baik. Berdasarkan hasil observasi ada beberapa indikator yang 
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menunjukkan mereka memiliki kesiapan belajar yang memadai diantaranya: (1) 

memiliki kematangan berfikir dalam mengikuti proses belajar tahfizh al-qur‟an, (2) 

secara fisiologis mereka memiliki experience (pengalaman) yang baik sebelum 

pembelajaran tahfizh al-qur‟an. 

 

3. Sistem Pembelajaran Tahfizh Al-qur’an 

Ada beberapa langkah dalam proses pembelajaran yang diterapkan pada system 

pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an yaitu: 

1. Mengikhlaskan niatnya hanya karena Allah dan membulatkan tekad untuk 

menghafal al-qur‟an dengan mengharap ridho Allah SWT. 

2. Rajin melakukan sholat dhuha dan memohon kepada Allah agar dimudahkan 

segala urusan dalam belajar dan menghafal al-qur‟an. 

3. Memperbanyak do‟a untuk menghafal al-qur‟an 

4. Mengikuti serangkaian test tilawah dan qiro‟ah al-qur‟an, yaitu untuk 

memenuhi standar criteria makhroj dan tajwid yang benar, kemudian mereka 

menghafal al-qur‟an. 

5. Pembinaan hafalan dalam pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an yang meliputi: 

a. Tahsin tilawah, yaitu perbaikan bacaan al-qur‟an peserta didik agar bacaan 

mereka sesuai dengan kaidah makhorijul huruf dan tajwid yang benar. 

Pada umumnya tahsin tilawah ini dilakukan pada peserta didik kelas VII 

pada semester pertama. Dalam masa ini seluruh peserta didik terfokus 

pada teori dan perbaikan bacaan al-qur‟an secara rutin, kemudian pada 

semester dua dan selanjutnya mereka sudah memfokuskan pada hafalan al-

qur‟an disertai penambahan materi-materi yang dibutuhkan atau 

menyesuaikan pada materi-materi yang telah dirancang sesuai dengan 

silabus yang telah dibuat. Terkadang dalam masa tahsin tilawah ini ada 

beberapa peserta didik yang tertinggal dari peserta lainnya sehingga 

peserta didik ini diberikan tutorial oleh gurunya sebagai bimbingan khusus 

kepada siswa yang lambat memahami dalam proses pembelajaran ini. 
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b. Setelah lulus dalam masa tahsin tilawah secara rutin, maka para peserta 

didik diperbolehkan untuk Tahfizh Al-qur‟an, dimulai dari juz 30 yang 

dimulai dari surat An-Naas ke atas. 

c. Setoran hafalan kepada guru Tahfizh Al-qur‟an satu persatu dan surat 

persurat. 

d. Tasmi‟ pada hari jum‟at, yaitu beberapa dari peserta didik secara bergiliran 

yang telah ditunjuk oleh guru Tahfizh Al-qur‟an untuk memperdengarkan 

hafalannya kepada kawan-kawannya yang lain. 

e. Muroja‟ah, yaitu peserta didik rutin mengulang hafalan yang telah dihafal 

oleh peserta didik, baik muroja‟ah secara fardiyah (sendiri-sendiri) 

maupun secara berjama‟ah. Biasanya guru Tahfizh Al-qur‟an sebelum 

memulai pembelajaran selalu meminta peserta didik untuk mengulang-

ulang secara berjama‟ah hafalan yang sudah mereka hafalkan. Disamping 

itu ada juga muroja‟ah per triwulan yang dilakukan oleh guru Tahfizh Al-

qur‟an itu sendiri. Jika di kelas unggul dan khusus ada ujian tersendiri 

untuk ini yang dinamai uji kompetensi yang bertujuan untuk menguji 

hafalan yang sudah disetorkan atau yang sudah dihafalkan. Adapun 

pengujinya bisa dari pihak luar ataupun dari pihak internal sekolah itu 

sendiri.  

f. I‟tibar, yaitu sima‟an secara acak terhadap hafalan yang sudah dihafal. 

Yaitu masing-masing peserta didik saling mendengarkan hafalan kepada 

gurunya dengan sistem suratnya diacak. 

g. Muroja‟ah liburan, yaitu peserta didik diberikan format dan tugas sebelum 

liburan semester diwajibkan untuk menghafal al-qur‟an yang sudah dihafal 

kepada kedua orangtuanya selama liburan, tugas yang diberikan harus ada 

tanda tangan orangtuanya dan tugas tersebut dikumpulkan ketika masuk 

sekolah setelah liburan. 
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 Ada beberapa hal yang menjadikan program pembelajaran Tahfizh Al-

qur‟an ini sebagai alternative untuk membina minat dan hafalan al-qur‟an peserta 

didik, yaitu: 

1. Usaha optimal yang harus dilakukan peserta didik dalam pembinaan tahsin 

tilawah, dalam hal ini peserta didik terus memperbaiki bacaan al-qur‟an 

mereka dan bangkit dari kesalahan sampai benar-benar memperbaiki 

makhorijul huruf dan tajwidnya. Usaha yang tidak mengenal putus asa inilah 

yang diinginkan untuk kemajuan dan keberhasilan peserta didik. 

2. Tahfizh, yaitu dengan cara menghafal terdapat usaha yang maksimal dari 

peserta didik, mengingat setiap peserta didik mempunyai target yang harus 

dicapai. Kegiatan menghafal peserta didik ini dimaksudkan untuk mencapai 

target yang telah disepakati. Menurut salahsatu peserta didik, menghafal itu 

lebih mudah daripada menjaga hafalan. Inilah yang menjadi titik berat bahwa 

ilmu pengetahuan harus dijaga agar tidak hilang begitu saja. 

3. Dalam usaha menjaga hafalan, ada kegiatan muroja‟ah yaitu pengulangan 

hafalan untuk menjaga agar hafalan peserta didik tetap baik, benar dan lancar. 

Aspek yang disorot dalam muroja‟ah ini juga adalah sikap konsisten dalam 

menjaga hafalan al-qur‟an. 

4. I‟tibar merupakan tes yang dilakukan guru, dalam hal ini guru akan mengetes 

secara acak pada hafalan peserta didik mengingat begitu banyak lafal-lafal 

yang telah dihafal dan terkadang mengandung beberapa kalimat-kalimat yang 

serupa. System ini dilakukan untuk mengukur seberapa kuat kemampuan 

peserta didik dalam menjaga hafalannya. 

5. Dalam proses pembelajaran, guru tahfizh juga sering memberikan hadiah 

kepada siswa yang bagus, rajin, cepat dan banyak hafalan al-qur‟an. 

6. Setiap acara kelulusan kelas 9, selalu diadakan pemberian „reward‟ kepada 

peserta didik kelas 9 yang mempunyai hafalan terbaik dan terbanyak atau 

dengan kata lain „tahfizh award‟. Sehingga dengan motivasi ini siswa 
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senantiasa mempunyai minat untuk terus menambah hafalan al-qur‟annya. 

Adapun reward yang diberikan dalam hal ini berupa uang tunai dan sertifikat. 

 

4. Sistem Evaluasi 

 Observasi yang telah dilakukan menunjukkan adanya kesesuaian antara 

pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an dengan minat dan hasil belajar hafalan al-qur‟an peserta 

didik. Minat dan hasil belajar hafalan al-qur‟an peserta didik semakin meningkat 

meskipun ada perbedaan-perbedaan capaian antara peserta didik. Awalnya memang agak 

sulit mengingat beragamnya input minat dari peserta, sebab banyaknya karakter yang 

dibawa peserta didik dari berbagai suku. Meskipun demikian, hal ini dapat diatasi dengan 

kebersamaan para peserta didik yang mengacu pada satu visi yang sama. Kegiatan mulai 

dari tahsin sampai dengan I‟tibar serta pendalaman materi secara konsisten membuat 

peserta didik lebih disiplin dan mempunyai rasa keingintahuan yang besar terhadap 

materi hafalan al-qur‟an yang dibuktikan dari banyaknya pertanyaan yang muncul saat 

materi yang bersinggungan dengan pernyataan yang terjadi dilingkungan peserta didik. 

Hasil belajar dalam hal ini adalah kemampuan kognitif peserta didik mempunyai rata-rata 

yang semakin besar. 

 Menurut Anifah Al-Hafizhah,
82

 pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an ini sengaja 

melewati proses tersebut diatas agar peserta didik terbiasa untuk berfikir cerdas dengan 

cara menggali ilmu dan menjaganya dengan rapi sehingga pengamalan dalam kehidupan 

sehari-hari dapat terwujud dengan efektif sesuai dengan cita-cita muslim bahwa al-qur‟an 

harus dijadikan satu-satunya yang harus dijaga dan sumber pertama ilmu pengetahuan. 

 Penggalian dan penjagaan ilmu dari sumber aslinya ini menjadi hal menarik yang 

menjadi tujuan yang baik bagi peserta didik. Dalam pembinaan, pembelajaran Tahfizh 

Al-qur‟an mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan surat-surat yang mereka hafal 

untuk mendukung pengembangan wawasan peserta didik. Misalnya pada kitab At-tibya 

yang memuat adab-adab bagi penghafal al-qur‟an, keistimewaan dan kedudukan 

penghafal al-qur‟an. 
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 Ibu guru yang telah hafal al-qur‟an 30 juz dari pondok pesantren Al-fatah Natar, Lampung Selatan 



94 

 

 

 

 Untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mempunyai minat terhadap hafalan 

al-qur‟an, peserta didik kelas IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 dalam pembelajaran 

Tahfizh Al-qur‟an bisa dilihat dalam keaktifan mereka menghafal dan sikap sosial mereka 

serta gaya belajar peserta didik yang baik. 

 Mengapa peserta didik sangat berminat pada pembelajaran hafalan al-qur‟an? 

Penulis melakukan wawancara kepada empat peserta didik yang aktif dalam mengikuti 

pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an;
83

 pertama, guru selalu memberikan motivasi kepada 

peserta didik agar dalam belajar senantiasa meniatkan belajar untuk mendapat ridho Allah 

SWT, menuntut ilmu adalah kewajiban karena Allah akan memudahkan jalan seorang 

hamba ke surga apabila ia senantiasa menuntut ilmu, juga Allah akan memudahkan 

sebuah usaha yang dilakukan dengan sunguh-sungguh. Kedua, penggunaan cara belajar 

yang bervariasi, mulai dari kisah-kisah inspiratif sampai kepada kisah nabi dan sahabat 

yang dapat dijadikan tauladan. Ketiga, guru penuh simpati, perhatian dan tanpa 

kekerasan. Keempat, memberikan semangat agar menjadi orang-orang yang hafizh dan 

hafizhah. Kelima, peserta didik terus termotivasi untuk menghafal al-qur‟an juga 

disebabkan karena salahsatu syarat untuk mengambil kartu Ujian Nasional (UN) adalah 

sudah hafal al-qur‟an minimal juz 30. 

 Beberapa hal yang telah dijabarkan diatas, menunjukkan adanya hal baik yang 

menarik bagi peserta didik sehingga menimbulkan adanya kepercayaan diri dan minat 

yang besar dalam hafalan al-qur‟an. 

 Setelah dilakukan wawancara, dilakukan reduksi data. Reduksi data diartikan 

sebagai pemilihan, proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi 

data dalam penelitian ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. 

 Tahapan ini dilakukan setelah observasi kelas dan wawancara, dengan melihat 

data dokumentasi berupa penilaian terhadap hasil belajar peserta didik yang diamati saat 

guru mengadakan penilaian, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Data ini 

terkumpul pada dokumentasi yang didapat dari hasil belajar. Kemampuan kognitif peserta 
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 Wawancara dengan empat peserta didik kelas IX, 1 Januari 2016 tentang minat peserta didik terhadap hafalan 

al-qur‟an 
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didik dilihat dari nilai tes formatif maupun tes sumatif, tes formatif diujikan untuk melihat 

kemampuan peserta didik dalam setiap bentuk materi yang disampaikan, adapun tes 

sumatif merupakan tes yang diujikan dari seluruh hal yang berkaitan dengan tema 

tersebut yang menerangkan bahwa hafalan al-qur‟an siswa lebih tinggi dengan adanya 

pembelajaran Tahfizh Al-qur‟an ini. 

 Hasil belajar yang dicapai sesuai dengan pendekatan pembelajaran yaitu sebagai 

berikut: (1) dapat mencapai kompetensi dasar yang diharapkan dari tahfizh al-qur‟an, 

meliputi pencapaian dalam memahami kaidah makhroj, ilmu tajwid, hafalan dan pokok-

pokok al-qur‟an. (2) menguasai teknik bacaan al-qur‟an yang dibahas pada materi yang 

diajarkan selanjutnya peserta didik dapat mengulanginya kembali. (3) dapat memahami 

makna dan kandungan dari materi yang dibahas. Hal ini merupakan kisi utama yang 

dibahas pada setiap tes formatif yang diujikan pada peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Merujuk kepada pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sesuai dengan pernyataan penelitian terkait implementasi pembelajaran Tahfizh Al-

qur‟an dalam pembinaan minat dan hafalan al-qur‟an peserta didik di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung yaitu sebagai berikut: 

1. Minat peserta didik dalam pembelajaran hafalan al-qur‟an di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung cenderung beragam. Akan tetapi, minat 

peserta didik terlihat meningkat tatkala mengikuti pembelajaran Tahfizh Al-

qur‟an. 

2. Hasil belajar peserta didik berupa hafalan al-qur‟an dicapai sesuai dengan 

pendekatan pembelajaran terhadap kompetensi dasar yang diharapkan. Hasil 

belajar tersebut terlihat dari capaian tes formatif pada hafalan mereka. 

3. Pembelajara Tahfizh Al-qur‟an cukup efektif dalam pembinaan minat dan hafalan 

al-qur‟an dengan berbagai konsep cerdas yang ditawarkan sehingga dapat menjadi 

acuan untuk peningkatan minat dan hasil belajar menjadi lebih baik. 

 

B. Rekomendasi 

1. Untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran perlu adanya upaya seleksi input 

peserta didik, terutama peserta didik yang mempunyai kesungguhan dan 

keingintahuan yang tinggi dalam belajar. Karena kecerdasan bukanlah satu-

satunya sebab yang menunjang kesuksesan belajar seseorang. 

2. Dalam system pembelajaran akan lebih efektif jika pelaksanaan pembelajaran 

dirancang dengan rencana yang konsekuen dan juga tetap pada tataran fleksibilitas 

yang pantas untuk dilakukan. 
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3. Guru sebagai penilai tentang minat dan hasil belajar peserta didik harus lebih 

obyektif dan harus didukung dengan menggunakan instrument non tes, misalnya 

questioner, yang diharapkan dapat mengetahui perkembangan prilaku peserta 

didik sesuai dengan kompetensi lulusan pengajaran. 

 




