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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi 

pembangunan suatu 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 :  

        

52. dan Sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah kitab (Al Quran)

kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami. 

Menjadi 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. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan pendidikan 

maka manusia akan unggul dibanding mahluk lainnya. Sebagaimana firman Allah 

dalam Q.s. az-Zumar : 9 

........................"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran.
3

Ilmu Pendididikan Islam memandang bahwa pendidikan adalah bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik menuju terbentuknya kepribadian 
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yang utama.
4
 Kepribadian yang utama ini mengacu kepada pribadi yang 

dicontohkan oleh tauladan Nabi Muhammad saw. Sebagai pribadi yang berilmu 

dan berakhlakul karimah, melangkah dalam syari‟at Islam, dan berhukum dengan 

hukum Islam.  

Kepribadian yang utama ini menunjukkan kualitas kehidupan manusia 

yang pada saat ini dibina dalam sebuah lembaga pendidikan formal. Lembaga 

pendidikan formal yang dikembangkan di Indonesia selain sekolah adalah pondok 

pesantren. Pondok pesantren mempunyai perbedaan dengan sekolah tentang ilmu 

yang dikembangkan di bidang pendidikan. Pesantren lebih cenderung untuk 

memberikan porsi yang lebih besar tentang mata pelajaran keagamaannya 

dibandingkan dengan sekolah.Terkait dengan pembangunan di bidang pendidikan, 

pesantren dalam praktisnya sudah memainkan peran penting dalam setiap proses 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Para Kiai atau ulama yang selama ini menjadi 

figuran dalam masyarakat Indonesia, dan bukan sekedar sosok yang dikenal 

sebagai guru, senantiasa peduli dengan lingkungan sosial masyarakat di 

sekitarnya. mereka biasanya memiliki komitmen tersendiri untuk melakukan 

gerakan transformasi sosial melalui pendekatan keagamaan. Pada esensinya, 

dakwah yang dilakukan kiai sebagai medium transformasi sosial keagamaan itu 

diorientasikan kepada pemberdayaan salah satunya aspek kognitif masyarakat. 

Pendirian lembaga pendidikan pondok pesantren yang menjadi ciri khas dari 

gerakan transformasi sosial keagamaan para ulama menandakan peran penting 

mereka dalam pembangunan sosial secara umum melalui media pendidikan.
5
  

Pada sejarah awalnya pesantren didirikan dengan misi khusus sebagai 

berikut : pertama, sebagai wahana kaderisasi ulama yang nantinya diharapkan 

mampu menyebarkan agama di tengah-tengah masyarakat; kedua, membentuk 

jiwa santri yang mempunyai kualifikasi moral dan religius; ketiga, menanamkan 

kesadaran holistik bahwa belajar merupakan kewajiban dan pengabdian kepada 

Tuhan, bukan hanya untuk meraih prestasi kehidupan dunia melainkan juga 

                                                 
4
 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung : Al-Ma‟arif, 

1989), cet. ke.9.hlm.19. 
5
 M. Sulthon Masyhud,dan Moh. Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren,(Jakarta : 

Diva Pustaka, 2005),cet.ke II, hlm.11-12. 



3 

 

 

 

sebagai wujud manifestasi ilmu pengetahuan yang harus terus dikembangkan dan 

diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
6
  

Potensi yang ada pada manusia, selayaknya difungsikan dan ditumbuh 

kembangkan sesuai dengan porsinya, manusia akan mampu menjalankan fungsi 

kepemimpinannya apabila membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Ilmu 

pengetahuan sebagai dasar dalam setiap langkah yang dilakukan, sehingga semua 

amal dilakukan atas dasar ilmu pengetahuan, yang kelak tidak akan sia-sia 

melainkan sangat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Fungsi 

kepemimpinan di muka bumi yang menjadi tugas setiap manusia memberikan ciri 

bahwa manusia diberikan kelebihan berupa akal pikiran sehingga dapat mencerna 

semua yang ada dan terjadi di muka bumi, mengambil pelajaran, dan 

melaksanakan perintah serta menjauhi larangan Allah SWT. Mengingat semua itu 

sejatinya adalah ilmu yang diberikan Allah kepada seluruh manusia. 

Sebagaimana anjuran untuk berilmu difirmankan Allah SWT dalam surat 

Al-„Alaq 1-5, yang artinya :Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya .  

Dalam hal ini Agama Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan 

pentingnya pendidikan yang menekankan perlunya orang belajar membaca dan 

menulis serta belajar ilmu pengetahuan. 

Dengan berbekal ilmu pengetahuan manusia akan mendapat derajat yang 

tinggi dan kedudukan yang mulia baik menurut pandangan Allah SWT maupun 

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

memperbanyak serta memperluas ilmu pengetahuan. Allah SWT dalam 

firmanNya mengungkapkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang 

yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Firman Allah dalam surat Al-

Mujaadalah ayat 11 yang artinya:……. Allah akan meninggikan orang-orang 
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yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Dalam kaitannya dengan menuntut ilmu tersebut, maka seiring dengan 

kemajuan zaman yang kian pesat, proses belajar tersebut semakin maju dan 

masalah yang dihadapi sangat kompleks dan urgen. Salah satu dari 

kekomplekannya, dapat dilihat dari konteks kekinian baik mulai dari tantangan 

dan hambatan pendidikan ataupun tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan itu 

sendiri. Salah satu solusinya adalah Pesantren, seperti yang telah disebutkan di 

atas, Pesantren lebih cenderung untuk memberikan porsi yang lebih besar tentang 

mata pelajaran keagamaannya dibandingkan dengan sekolah, mensinergikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dipadukan dengan iman dan takqwa.  

Pada masa-masa awal munculnya, pesantren merupakan artefak peradaban 

indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak 

tradisional, unik dan indigenous. Sebagai sebuah artefak peradaban, keberadaan 

pesantren dipastikan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sejarah dan budaya 

yang berkembang awal berdirinya. Berarti hal ini menunjukkan keberadaan 

pesantren sangat dipengaruhi oleh oleh kebudayaan yang berkembang 

sebelumnya, tiada lain kebudayaan hindu-budha. Nurcholis Madjid menegaskan, 

pesantren mempunyai hubungan historis dengan lembaga pra-Islam yang sudah 

ada semenjak kekuasaan Hindu Budha,sehingga tinggal meneruskannya melalui 

proses Islamisasi dengan segala bentuk penyesuaian dan perubahannya. Dalam 

bukunya, Kitab Kuning:Pesantren dan Tarekat, Martin menjelaskan bahwa 

pesantren cenderung lebih dekat dengan salah satu model sistem pendidikan di 

Al-Azhar dengan sistem pendidikan riwaq yang didirikan pada akhir abad ke-18 

M. 
7
 

Pesantren jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah 

mucul di Indonesia, merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap 

sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous. Pendidikan ini semula 

merupakan pendidikan agama Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat 
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Islam di Nusantara pada abad ke-13. Lembaga pesantren semakin berkembang 

secara cepat dengan adanya sikap non-kooperatif ulama terhadap kebijakan 

“Politik Etis” pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke -19. Kebijakan 

pemerintah kolonial ini dimaksudkan sebagai balas jasa kepada rakyat Indonesia 

dengan memberikan pendidikan modern, termasuk budaya barat. Namun 

pendidikan yang diberikan sangat terbatas, baik dari segi jumlah yang mendapat 

kesempatan mengikuti pendidikan maupun dari segi tingkat pendidikan yang 

diberikan. Sikap non-kooperatif dan silent opposition para ulama itu kemudian 

dilanjutkan dengan mendirikan pesantren di daerah-daerah yang jauh dari kota 

untuk menghindari intervensi pemerintah kolonial serta memberi kesempatan 

kepada rakyat  yang belum mendapatkan pendidikan. Sampai akhir abad ke-19, 

tepatnya tahun 1860-an,menurut penelitian Sartono Kartodirdjo jumlah pesantren 

memiliki peledakan yang luar biasa, terutama di Jawa yang diperkirakan mencapai 

300 buah. Pada masa awal-awal, pesantren sudah memiliki tingkatan yang 

berbeda-beda. Tingkatan pesantren yang paling sederhana hanya mengajarkan 

cara membaca huruf Arab dan Al-Qur‟an. Sementara, pesantren yang agak tinggi 

adalah pesantren yang mengajarkan berbagai kitab fiqh, ilmu akidah, dan kadang-

kadang amalan sufi, di samping tata bahasa Arab (Nahwu Sharf). Secara umum 

tradisi intelektual pesantren baik sekarang maupun waktu itu ditentukan tiga 

serangkai mata pelajaran yang terdiri dari fiqh menurut madzhab syafi‟i, akidah 

menurut Madzhah Asy‟ari, dan amalan-amalan sufi dari karya-karya Imam al-

Ghazali. 
8
 

Sejak tahun 1970-an, bentuk-bentuk pendidikan yang diselenggarakan di 

pesantren sudah sangat bervariasi. Bentuk-bentuk pendidikan dapat 

diklasifikasikan menjadi empat tipe, yakni:(1) pesantren yang menyelenggarakan 

pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya 

memilki sekolah keagamaan(MI, MTs, MA dan PT Agama Islam),maupun yang 

juga memiliki sekolah umum (SD,SMP,SMU dan PT Umum), seperti Pesantren 

Tebuireng Jombang dan Pesantren Syafi‟iyyah Jakarta;(2)Pesantren yang 
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menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan 

mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional, 

seperti pesantren Gontor Ponorogo dan Darul Rahman Jakarta; (3) Pesantren yang 

hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah Diniyah (MD), 

seperti Pesantren Liboryo Kediri dan Pesantren Tegalrejo Magelang, dan 

4)pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian.   

Pada Pesantren tipe pertama dan kedua, sistem pembelajaran tradisional 

yang berlaku, yaitu sorogan, bandungan, balaghan atau halaqah mulai 

diseimbangkan dengan sistem pembelajaran modern. Dalam aspek kurikulum, 

misalnya, pesantren tidak lagi hanya memberikan mata pelajaran ilmu-ilmu 

keislaman, tetapi juga ilmu-ilmu umum yang diakomodasi dari kurikulum 

pemerintah pemerintah, seperti matematika, fisika,biologi, bahasa Inggris, dan 

sejarah. Begitu pula dalam pesantren baru ini, sistem pengajaran yang berpusat 

pada kiai mulai bergeser. Pihak pesantren umumnya merekrut lulusan-lulusan 

perguruan tinggi, terutama dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN), menjadi 

tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang didirikan.
9
 

Pengembangan pendidikan pesantren, diantaranya diimplementasikan 

dalam pengembangan pembelajaran keagamaan sebagai karakteristik pesantren. 

Oleh karena itu salah satu bidang studi yang ada dalam struktur kurikulum 

pesantren dalam tema KTSP  adalah pendidikan yang dikembangkan empat mata 

pelajaran, Aqidah akhlak, Qur‟an Hadits, Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

Pendidikan Agama sebagai suatu bidang studi memiliki kedudukan yang sama 

pentingnya dengan mata pelajaran lain untuk diajarkan di setiap jenjang 

pendidikan terutama pada sekolah yang berciri khas Islam. 

Pendidikan di pesantren dilaksanakan sebagai salah satu upaya 

meningkatkan penguasaan pengetahuan ajaran Islam. Dalam Sikdisnas tahun 2003 

menyebutkan 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 
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keagamaan di pesantren dilakukan secara sistematis metodelogis dan sitematik 

integral dengan melibatkan semua aspek pendukungnya, termasuk pelaksanaan 

kegiatan pembelajarannya. 

Jauh sebelum kita, Rasulullah Saw telah mengadu kepada Allah karena 

kaumnya yang menjadikan al-Qur‟an sebagai barang yang terabai dan terbiar tak 

diperdulikan, sedikit yang membaca walaupun banyak yang menyimpan 

mushafnya. Sedikit yang menghafal walaupun masih ada yang membacanya, 

sedikit yang faham walaupun masih ada yang menghafalnya dan sangat sedikit 

yang beramal dengan al-Qur‟an walaupun masih ada yang membaca, menghafal 

dan memahaminya. Al-Qur‟an hanya tinggal tulisan, realitas ummat hari ini 

adalah bukti bahwa apa yang diadukan oleh Rasulullah Saw itu benar adanya. 

Betapa masih banyak, kalau tidak dikatakan sebagian besar ummat ini yang masih 

buta huruf al-Qur‟an, buta isi, dan buta hati tentang al-Qur‟an.  

Untuk itu kami hadir memberi tahu kepada mereka yang mencari-cari, 

kami ada di sini, kami adalah sebuah lembaga pendidikan tahfidz al-Qur‟an yang 

berorientasi kepada hafalan, mendidik anak-anak pada usia dini untuk mengenal 

al-Qur‟an , membaca, menghafal dan memahami al-Qur‟an. Adapun muatan 

disiplin ilmunya antara lain berintegrasi kepada ilmu agama dan umum seimbang, 

dzikir dan fikir sejalan, dunia dan akhirat sama berat, ijazah tahfidz dan 

Departemen agama. Dengan harapan dikemudian hari akan lahir generasi al-

Qur‟an, generasi shalih dan shalihah yang menjadi dambaan setiap muslim dan 

muslimah lebih-lebih di abad yang penuh tantangan ini.
10

 

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional serta peraturan pemerintah sebagai pelaksananya, pesantren 

merupakan satuan pendidikan meliputi jenjang pendidikan dasar dan menengah 

memiliki khas karakteristik tersendiri, sehingga dalam konteks kurikulum tidak 

cukup mengadopsi kurikulum sekolah tetapi juga harus dapat mengembangkan 

kurikulum khas yang menjadi cirinya. Sebagai mata pelajaran agama Islam, yaitu: 
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Qur‟an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih dan SKI. 
11

 Adapun Kurikulum Pondok 

Pesantren di  Daarul Huffaz. Adalah sebagai berikut : 

 

1. Kurikulum Daarul Huffaz : 

-Tahfizh Al-Quran  

- Kurikulum Departemen Agama dan Pendidikan Umum dan Diniyyah 

2.  Program Unggulan 

a. Tahfizh al-Qur‟an  

Program untuk santri-santri yang khusus menghafal al-Qur‟an tanpa mengikuti 

kegiatan sekolah umum, program akselerasi ini bertujuan mempercepat santri 

menghafal dengan target sebagai berikut: 

-Hafal al-Qur‟an 30 Juz dalam waktu 5 bulan / 1 hari 10 halaman,  

b. Tahfizh & Umum 

Program untuk santri-santri yang bukan saja mereka menghafal al-Qur‟an namun 

mereka mengikuti sekolah umum secara intensif, dengan persentase 60 % 

Tahfizhul Qur‟an dan 40 % pelajaran umum dan diniyah. Dengan target: 3 Tahun 

30 Juz.
12

 

c.  Sistem pembelajaran tahfidz  

1. Tasmi‟  : Ustadz membacakan ayat al-Qur‟an  dan diikuti oleh para santri 

minimal 1 halaman. 

2.  Santri menyetorkan bacaan al-Qur‟an kepada Ustadz. 

3.  Santri menyetorkan hafalan kepada Ustadz. 

4. Target hafalan santri minimal satu lembar,  bagi yang tidak mencapai target 

maka diberikan motivasi agar bersemangat dalam menghafal al-Qur‟an. 
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 Depag RI, Standar Isi Madrasah Aliyah, (Jakarta:Dirjen Pendidikan Islam, 2006), 

hlm.8-9. 
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5. sistem muraja‟ah  berkisar 2, 3, 5, 7 sampai dengan 10 Juz sesuai kemampuan  

santri. 

6.  Hafalan al-Qur‟an dimulai waktu dhuaha Pukul 08.00-09.00 WIB. 

7.  Muraja‟ah dilaksanakan bada ashar dan ba‟da maghrib.
13

 

Pesantren Tahfidz Daarul Huffaz  merupakan salah satu pesantren tahfidz 

percontohan di lampung, sebagai salah satu Lembaga yang bergerak di bidang 

Pendidikan keagamaan di Indonesia yang  yang berorientasi pada al-Quran; 

kecerdasan dalam  mempelajari, menghafal dan menjabarkan nilai-nilai al-Quran 

dalam beramal (kerja) dengan spirit kerja profesional. Menempa keyakinan 

kepada  al-Quran untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari  untuk 

mengabdi kepada Allah Swt. Dari sini lahir moto pendidikan Pondok Pesantren 

Tahfidz Daarul Huffaz:  “Cerdas, Hafidz dan Profesional” 

Dalam penelitian ini, penulis memusatkan pada pelajaran Qur‟an Hadits 

yang akan dilihat kaitannya pada pembelajaran Tahfidzul Qur‟an yang tengah 

diterapkan di Pesantren Tahfidzul Qur‟an Daarul Huffaz Lampung. Mata 

pelajaran Qur‟an Hadits adalah bagian dari kurikulum pesantren yang 

dimaksudkan untuk memberikan motivasi, bimbingan, pemahaman, kemampuan 

dan penghayatan terhadap isi yang terkandung dalam Qur‟an Hadits sehingga 

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

kepada Allah SWT. 
14

 

Pendidikan Agama Islam sendiri berarti usaha-usaha secara sistematis dan 

pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran 

Islam.
15

. Ajaran Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya 

diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan sesuai ajaran Islam 

dengan  berbagai metode dan pendekatan dari satu segi kita lihat bahwa 

pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang 

akan terwujud dalam amal perbuatan baik bagi keperluan diri sendiri maupun 

orang lain. Dari segi lainnya, pendidikan Islam tidak bersifat teoritis saja, tetapi 
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 Jadwal Tahfidz al-Qur’an Pondok Pesantren Daarul Huffaz Lampung, 10 Juni 2016. 
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15

 Zuhaerini, Metodik Khusus Pendidikan Agama. (Surabaya : Usaha Nasional,1982), 
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juga praktis. Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal shaleh. Oleh 

karena itu, pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan 

amal dan juga karena ajaran Islam berisi tentang ajaran sikap dan tingkah laku 

pribadi masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka 

pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Semula 

yang bertugas mendidik adalah para Nabi dan Rasul selanjutnya para ulama, dan 

cerdik pandailah sebagai penerus tugas, dan kewajiban mereka. 
16

 

Dalam hal ini, minat peserta didik dikatakan rendah sebab kurang 

ketertarikannya dalam pelajaran Qur‟an Hadits, dengan dibuktikan pada hasil 

belajar yang belum optimal, dan juga masih rendahnya penerapan Qur‟an dan 

Hadits dalam kehidupan sehari-hari.
17

 Hal ini yang menjadi sorotan penulis dalam 

menilai seberapa jauh pengaruh pembelajaran tahfidzul Qur‟an terhadap minat 

menghafal al-Qur‟an  dan hasil belajar, khususnya pada mata pelajaran Qur‟an 

Hadits.  

Program Tahfidzul Qur‟an merupakan salah satu dari program yang 

dilaksanakan di Pondok Pesantren Daarul Huffaz, yaitu berbasis Kurikulum 

Terpadu (Multi triple Curriculum).
18

 Program Tahfidzul Qur‟an ini mengacu 

kepada kemampuan menghafal, memahami,dan menafsirkan Al-Qur‟an. Adapun 

target yang harus dihafal adalah sekitar 30 Juz. Menghafal al-Qur‟an 30 juz bukan 

hal yang mudah. Di satu sisi, dibutuhkan niat yang lurus dan ikhlas, konsentrasi 

penuh, serta keistiqomahan dalam menjalani proses-proses menghafal. Inilah yang 

menjadi landasan awal penulis menyoroti pengajaran dalam program Tahfidzul 

Qur‟an, menghafal, memahami, sampai kepada menafsirkan al-Qur‟an. 

Sebagaimana yang dituturkan oleh kepala Divisi Tahfidzul Qur‟an, Ustad 

Aswandi Abu Harits, M.A, Al-Hafidz,  Program Tahfidzul Qur‟an adalah lembaga 

independen dari kurikulum terpadu yang diselenggarakan di Pondok Pesantren 

Daarul Huffaz Lampung. Pembelajaran yang dilaksanakan yaitu : terlebih dahulu 

peserta didik di tes bacaan al-Qur‟annya, disaring berdasarkan pemahaman tajwid 

                                                 
16

 Zakiyah Drajat,  Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992),hlm.29. 
17

 Wawancara dengan Ustad Ahmad Tamami, S.Pd.I, Al-Hafidz, Guru al-Qur‟an Hadits, 

Pondok Pesantren Darul Huffaz Lampung, 10 Juni 2016.  
18

 Profil Pesantren Daarul Huffaz  Lampung tahun 2016. 
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dasar. Yang memenuhi standar kemudian resmi masuk ke dalam program 

Tahfidzul Qur‟an. Kemudian, para peserta didik mengikuti program tahsin, 

tahfidz, sampai kepada i‟tibar dari hafalan. Dalam prosesnya juga ada kegiatan 

tafsir al-Qur‟an. Selain metode di atas di Pondok Pesantren Daarul Huffaz 

menggunakan metode Qur‟anuna. Metode Qur‟anuna adalah Yaitu sebuah metode 

hafalan untuk bisa menghafal al-Qur‟an dengan sempurna dengan pendekatan 

nomor (matematika) baik nomor ayat, surat dan halamannya, dan juga dengan 

pendekatan bahasa Maksudnya; seseorang yang menghafal al-Qur‟an 

dengan Metode Tahfiz Quranuna akan hafal nomor ayat, nomor surat, nomor 

halaman dan berbagai hal yang berhubungan al-Qur‟an dan nomor-nomor lain dan 

juga formula-formula matematika yang dapat digunakan dalam menghafal al-

Qur‟an. Seseorang yang menghafal An-Naas dengan menggunakan Metode 

Tahfiz Quranuna, ia akan hafal surat An-Naas sebagaimana umumnya dan 

sekaligus akan hafal nomor surahnya, yaitu 114 dan nomor ayatnya dari 1 – 6. Ia 

pun akan hafal An-Naas secara maju seperti biasanya dari ayat 1 - 6, bisa juga 

hafal secara mundur dari 6 - 1, dan juga dapat hafal secara matematika misalnya 

menurut kelompok bilangan ganjil 1,3 dan 5 dan jumlah genap 2 , 4 dan 6 yang 

terdapat di dalam surat tersebut.
19

 

Penelitian ini berusaha mengungkapkan seberapa besar pengaruh 

pembelajaran pada program Tahfidzul Qur‟an terhadap minat menghafal al-

Qur‟an peserta didik guna menghasilkan hasil belajar  Qur‟an Hadits  yang 

optimal dengan tujuan pesantren yang diharapkan. Adapun yang melatar 

belakangi penelitian ini secara umum disebabkan karena belum teroptimalnya 

pembelajaran Qur‟an Hadits sehingga kurangnya pemahaman dan penerapan 

dalam kehidupan sehari-hari.oleh karena itu, pembelajaran Tahfidzul Qur‟an yang 

mempunyai beberapa langkah cerdas dalam memahami, menghafal, sampai 

                                                 
19

 Wawancara dengan Ust. Aswandi Abu Haris, S.Pd.I,  Kepala Divisi Program Tahfidzul 

Qur‟an, Pondok Pesantren Daarul Huffaz Lampung, 10 Juni 2016. 
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kepada menafsirkan al-Qur‟an perlu untuk diteliti guna mendapatkan hasil belajar 

yang optimal. 

Berdasarkan hasil pra survey penulis tanggal 20 september 2016 

didapatkan hasil riset bahwasannya ustadz mata pelajaran al-Qur‟an Hadits 

Madrasah Aliyah pondok pesantren Daarul Huffaz Pasawaran telah berusaha 

memberikan pengarahan kepada santri untuk membangkitkan minat santri dalam 

belajar al-Qur‟an Hadits. Hal ini juga dijadikan ukuran penulis bahwa para santri 

Madrasah Aliyah pondok pesantren Daarul Huffaz memliki minat belajar al-

Qur‟an Hadits yang tinggi. 

  Dengan demikian berhasil atau tidaknya seorang ustadz dalam mengajar 

dapat dilihat dari hasil belajar santri didiknya serta minat santri dalam mengikuti 

pelajaran. Adapun hasil belajar santri mata pelajaran al-Qur‟an Hadits di 

Madrasah Aliyah pondok pesantren Daarul Huffaz adalah sebagai berikut :  

Daftar Nilai Ujian Akhir Semester Ganjil Madrasah Aliyah Daarul Huffaz 

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 

NO Nama Peserta 
Nilai al-Qur'an 

Hadits 

1 Abdul Arif Maulana 90 

2 Aldi Luthfi 75 

3 Ammar Zaim 70 

4 Bagas Abi Mayu 70 

5 Dimas Seto 83 

6 Farhan 89 

7 Fariz Nur Huda 80 

8 Furqon Nur Rahmandani 95 

9 Hammam Sobhy 69 

10 Hamzah Nur Alfian 68 

11 M.Qois Ramadhan 95 

12 M.Rizko Ramadani 97 

13 M.Alfatih 68 

14 M.Rifky Fadhila 85 

15 M.Nur Hasan 98 

16 Mukhlis Thahari 78 

17 Novrico Edo Pratama 68 
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18 Robbi Kurniawan 78 

19 Ridho Julianto 65 

20 Rizky Ramadhan 76 

21 Robbi Kurniawan 76 

22 Surya Aditia Pratama 85 

23 Zulham Luthfi 67 

24 Andara Ainun Fadhilah 65 

25 Amrina Rosyada 67 

26 Anisya Novarika H 50 

27 Atika Oktavia 50 

28 Azizah Nur Fauziah 97 

29 Dea Dwi Ramandanty 78 

30 Dianti Shafira 80 

31 Elvira Kartika Ningrum 56 

32 Eva Fitriyana 50 

33 Fatia Mufidah 96 

34 Gusti Syaim Framita 91 

35 Imagrisa Nur Athohiroh 75 

36 Lulu Luhtfiana 90 

37 Lulu Salamah 94 

38 Mania 71 

39 Nabila Fitriani 94 

40 Nadila Mirza A 50 

41 Nina Anggreini 69 

42 Nur Laila Rohmawati 50 

43 Rifaa' Hanan A 76 

44 Sofiana Dewi 100 

45 Vera Wahyuni 68 

 

Dari tabel di atas yang diambil berdasarkan nilai ujian akhir semester 

ganjil santri tahun pelajaran 2016 jelas tergambar bahwa kebanyakan santri 

memiliki nilai rata-rata 6 dan 7. Hal inilah yang membuat penulis tertarik 

melakukan penelitian lebih jauh berkenaan “Pengaruh pembelajaran Tahfidzul 

Qur’an dan minat menghafal al-Qur’an  Terhadap hasil belajar Qur’an 

Hadits peserta didik kelas XII di Pondok Pesantren Daarul Huffaz 

Pasawaran Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 “ yang akan dikaji melalui 

penelitian deskriptif kuantitatif.  
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, masalah-masalah yang 

dapat diidentifikasikan dalam proses pembelajaran pada Pondok Pesantren Daarul 

Huffaz Lampung adalah sebagai berikut : 

a. Karakteristik input (peserta didik) dalam pembelajaran Qur‟an Hadits di 

Pondok Pesantren Daarul Huffaz Pasawaran Lampung sangat beragam. 

b. Rendahnya minat menghafal al-Qur‟an peserta didik pada pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Pasawaran Daarul Huffaz 

Lampung. 

c. Rendahnya hasil belajar pada pembelajaran Qur‟an Hadits di Pondok 

Pesantren Daarul Huffaz Pasawaran Lampung. 

 

2. Batasan Masalah 

Karena luasnya masalah yang tertulis dari pernyataan-pernyataan 

identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi penelitian pada rendahnya 

minat menghafal al-Qur‟an peserta didik pada pembelajaran Tahfidzul Qur‟an, 

rendahnya hasil belajar peserta didik  pada pembelajaran al-Qur‟an Hadis dan 

sistem pembelajaran Tahfidzul Qur‟an yang lebih menitik beratkan kepada 

metode menghafal al-Qur‟an yang bervariasi, minat menghafal al-Qur‟an dan juga 

hasil belajar Qur‟an Hadits peserta didik kelas XII di Pondok Pesantren Daarul 

Huffaz Pasawaran Lampung. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan demikian masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh pembelajaran Tahfidzul Qur‟an terhadap hasil 

belajar al-Qur‟an Hadits di Pondok Pesantren Daarul Huffaz Pasawaran 

Lampung? 

2. Seberapa besar minat menghafal al-Qur‟an terhadap hasil belajar al-

Qur‟an Hadits di Pondok Pesantren Daarul Huffaz Pasawaran Lampung? 
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3. Seberapa besar pengaruh pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dan minat 

menghafal al-Qur‟an terhadap hasil belajar al-Qur‟an Hadits di Pondok 

Pesantren Daarul Huffaz Pasawaran Lampung? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dan minat menghafal al-Qur‟an Terhadap hasil 

belajar Qur‟an Hadits peserta didik di Pondok Pesantren Daarul Huffaz Lampung, 

dan secara khusus bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an terhadap hasil belajar al-Qur‟an Hadits di Pondok Pesantren 

Daarul Huffaz Pasawaran Lampung. 

2. Untuk mengetahui Seberapa besar minat menghafal al-Qur‟an terhadap 

hasil belajar al-Qur‟an Hadits di Pondok Pesantren Daarul Huffaz 

Pasawaran Lampung. 

3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an dan minat menghafal al-Qur‟an terhadap hasil belajar al-Qur‟an 

Hadits di Pondok Pesantren Daarul Huffaz Pasawaran Lampung. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

dunia pendidikan secara teoritis dan praktis. 

1.  Manfaat teoritis 
 

Secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

penerapan metode yang tepat dan bervariasi dalam menghafal Al-Quran.  

      2. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

a. Untuk pengelola dan pelaksana Pondok Pesantren Madrasah Aliyah 

Daarul Huffaz Kabupaten Pasawaran Lampung, hendaknya 

mempertahankan bahkan meningkatkan nuansa pendidikan yang sudah 

cukup kondusif agar lebih baik lagi ke depannya. 

b. Untuk ustadz dan ustadzah , supaya terus meningkatkan kemampuan 

diri baik dalam kurikulum maupun tentang metodologi menghafal al-
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Qur‟an sehingga terjadinya sinergi antara pengelola, pelaksana, wali 

santri, santri dan warga masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai al-

Qur‟an. 

c. Untuk santri, agar lebih tekun dan lebih giat lagi dalam menghafal al-

Qur‟an dan bisa mengatur waktu dengan skala prioritas. 

d. Untuk wali santri, agar lebih loyal terhadap pondok pesantren 

mengingat pentingnya pendidikan al-Qur‟an dan Hadits yang harus 

mendapatkan dukungan sepenuhnya khusus terhadap anak-anak di usia 

remaja. 

 

 




