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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan dan menjelaskan isi dari proposal ini. Maka penulis akan 

menjelaskan istilah yang terkandung dalam judul proposal ini. Proposal ini berjudul : Evaluasi 

Program Tahfidz Al-Qur’an di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Bandar Lampung. Agar tidak 

terjadi kesalah-pahaman antara pembaca dengan apa yang dimaksud oleh penulis, maka penulis akan 

memberikan penjelasan judul secara singkat sebagai berikut: 

1. Evaluasi Program Berikut pengertian evaluasi menurut beberapa para ahli: 

a. Stufflebeam, mendefinisikan evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan 

menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. 

b. Menurut Bloom, evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk 

menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan 

sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa atau tidak. 

c. Zainul dan Nasution menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai proses 

pengambilan keputusan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil 

belajar, baik menggunakan instrument tes maupun non- tes. 

d. Arikunto mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk 

mengukur keberhasilan program pendidikan.
2
 

 

Sehingga dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa pengertian evaluasi adalah 

kegiatan mengumpulkan informasi untuk dijadikan sebagai proses pengambilan keputusan dan 

mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu tujuan. 

Berikut ini merupakan pengertian program menurut para ahli : 

a. Feuerstein program adalah sebuah rencana yang diputuskan terlebih dahulu, biasanya 

dengan sasaran-sasaran, metode, urutan dan konteks tertentu.3 

b. Arikunto dan Jabar program yaitu sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan 

realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang 

berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. 

c. Suherman dan Sukjaya program adalah suatu rencana kegiatan yang dirumuskan secara 

operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan 

pencapaian program tersebut. 

Sehingga dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa program adalah rencana 

yang telah diputuskan dari suatu hasil kebijakan dan direalisasikan dengan cara mengimplementasikan 

secara bersama-sama agar berjalan sesuai dengan target yang hendak dicapai.  

Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah proses 

mengetahui sejauhmana sasaran program telah terealisasikan dan memberikan informasi untuk 

pengambilan keputusan. 

 

                                                             
2
Sitiatava Rizema Putra, Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja (Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 73-74. 

3 Rafida Tien, Ananda Rusydi, Pengantar Evaluasi Program Pendidikan (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 5. 
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2. Tahfidz Qur‟an  

Tahfidz Qur‟an terdiri dari dua kata yaitu tahfidz dan Al-Qur‟an. Kata tahfidz berasal dari kata 

–يحظ حفظ  - تحفيظا  yang mempunyai arti menghafalkan yaitu lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan 

sedikit lupa. Sedangkan menurut Abdul Aziz Abdul Rauf definisi tahfidz atau menghafal adalah proses 

mengulang sesuatu, baik dengan membaca atau mendengar. Sedangkan Al-Qur‟an adalah kitab suci 

umat Islam berupa kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup 

manusia.
4
 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik mengangakat judul evaluasi program tahfidz 

Qur‟an adalah proses untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari kegiatan menghafal Al-Qur‟an di 

Pondok Pesantren Miftahul Jannah Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Menurut Briekerhoff evaluasi program adalah suatu proses menemukan sejauh mana tujuan dan 

sasaran program telah terealisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, 

membandingkan kinerja dengan standar atau patokan untuk mengetahui adanya kesenjangan dan 

kualitas. Menurut Tyler evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan sudah 

terealisasikan. Menurut Arikunto evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa tinggi keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.
5
Menurut Stefflebeam 

evaluasi program adalah suatu proses pencarian, penggambaran, dan memberikan suatu informasi yang 

begitu bermanfaat bagi orang yang ingin menggambil keputusan. 

Evaluasi program sangatlah penting dan bermanfaat bagi seseorang yang ingin mengambil 

keputusan. Alasannya adalah karena dengan melakukan evaluasi program, seseorang pengambil 

keputusan bisa mengetahui program yang sedang dijalankan ada yang perlu diperbaiki, diteruskan atau 

bahkan akan melakukan pemberhentian dari program tersebut.
6
 

Pentingnya dalam sebuah pengambilan keputusan telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an surah Taha 

ayat 72. Allah swt berfirman: 

 

Artinya: 

Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti 

yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepadakami dan daripada Tuhan yang telah 

menciptakan kami; maka putuskanlahapa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu 

hanya akan dapatmemutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. 7
  

Dalam evaluasi program, pelaksana (evaluator) akan mengetahui kondisi pelaksanaan dari 

program setelah data terkumpul, mengetahui tingkat keberhasilan atau ketercapaian program. Jika 

                                                             
4
Muhammad Roihan, „Studi Pendekatan Al-Qur‟an‟, Jurnal Thariqoh Ilmiah, Vol 01, N0 (2014). 

5 Ananda Rusydi, Rafida Tien, Pengantar Evaluasi Program Pendidikan (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 6. 
6 Ashiong P. Munthe, Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan‟, Jurnal 
Pendidikan, Vol 5.No 2 (Mei 2015), h. 6. 
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah (Jakarta: Sahifa, 2014), h. 316. 
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tujuan belum tercapai maka pelaksana (evaluator) mencaritahu letak kekurangan dan sebabnya. 

Hasilnya dipakai untuk menentukan keputusan yang akan diambil. 

Setelah melakukan evaluasi program, saat data terkumpul seorang evaluator akan memperoleh 

informasi dari pelaksanaan program yang telah dijalankan. Seorang evaluator akan mengetahui tentang 

tercapainya dan keberhasilan dari program yang sudah dijalankan. Jika tujuan dari program tersebut 

belum tercapai maka tugas pelaksana atau evaluator yaitu memberikan solusi dan memberitahu tentang 

sebab dari tujuan belum tercapainya tujuan dari program yang telah dijalankan. Hasilnya akan dipakai 

untuk menentukan keputusan yang akan diambil. 

Di dalam Undang-undang NO 20 Tahun 2003 bab XVI Pasal 57Ayat 1dan 2 yang berkaitan 

dengan evaluasi yaitu:
8
 

1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan 

nonformal untuk semua jenjang,satuan, dan jenis pendidikan. 

Evaluasi program dilakukan dalam rangka pengendalian mutu, menjaga program agar berjalan 

dan dilaksanakan dengan standar yang telah ada atau ditetapkan. Dilakukan dengan menyeluruh, 

transparan dan sistematik. 

Dalam evaluasi program sangat diperlukan model yang sesuai dengan program yang akan 

dievaluasi, tujuannya yaitu untuk mempermudah pelaksanaan dari evaluasi program itu sendiri serta 

menjadi acuan dalam melakukan evaluasi program. Model yang sesuai dan yang tepat untuk 

melaksanakan evaluasi program dalam penelitian ini adalah model evaluasi CIPP. 

CIPP adalah singkatan dari Conteks, Input, Proses dan Produk Evaluation atau evaluasi terhadap 

konteks, masukan, proses dan hasil.
9
 Dengan menggunakan model evaluasi CIPP ini untuk 

mempermudah dalam menentukan kebijakan dalam suatu program. Salah satu prinsip model evaluasi 

CIPP adalah keseluruhan atau meyeluruh. Dengan demikian, model evaluasi CIPP sejalan dengan 

prinsip evaluasi pada undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 58 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa 

evaluasi merupakan kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap proses serta hasil kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkesinambungan, berkala, menyeluruh, 

transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
10

 

Tahfidz Al-Qur‟an atau yang sering disebut dengan menghafal Al-Qur‟an adalah sebuah kegiatan 

yang dimulai dengan proses, kesungguhan dalam mengahafalkan Al-Qur‟an untuk mengingat ayat-ayat 

Al-Qur‟an secara tepat.
11

 

Menghafalkan Al-Qura‟an sebetulnya bukan perkara yang mudah, dalam menghafalkan Al-

qur‟an membutuhkan kesabaran, kesungguhan, istiqomah dan juga disertai menghafalkan Al-qur‟an 

karena Allah SWT. Yang menjadi perkara yang sulit dalam menghafal Al-Qur‟an itu adalah menjaga 

hafalan yang sudah pernah dihafal, banyak sekali godaan dan rintangan yang harus dilewati selama 

menghafal Al-Qur‟an. 

Pondok pesantren Miftahul Jannah ini berada di daerah Bandar Lampung tepatnya di Rajabasa, Jl. 

Bhayangkara-Khomarudin, Gg. Kutilang. Dari hasil wawancara dengan ketua yayasan pondok 

pesantren Miftahul Jannah, beliau mengatakan bahwa program tahfidz Al-Qur‟an masuk kedalam 

kurikulum pembelajaran yang wajib dilaksanakan. Program tahfidz Al-Qur‟an di Pondok Pesantren 

                                                             
8 UU RI No 20 Th 2003, Sistem Pendidikan Nasional ( Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.37 
9 Anidi, Evaluasi Program Pembelajaran (Yogyakarta: Parama Publishing, 2017), h. 126. 
10 UU RI No 20 Th 2003, Sistem Pendidikan Nasional ( Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.38. 
11 Wiwi Alawiyah, Panduan Menghafal Qur’an Super Kilat (Yogyakarta: Diva Press, 

2015),h.14-15 
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Miftahul Jannah dibuat guna untuk meningkatkan kualitas lulusan dari pondok tersebut, dengan tujuan 

para lulusan dari Miftahul Jannah itu mempunyai kelebihan dalam hal Hafalan Al-Qur‟an.
12

 

Metode yang dipakai di Pondok Pesantren Miftahul Jannah dalam menghafalkan ayat Al-Qur‟an 

adalah metode Talaqi dimana para santri mengikuti bacaan ayat Al-Qur‟an yang ingin dihafalkan yang 

sudah dibacakan oleh Ustadz / Ustazahnya. 

Dari hasil observasi yang dilakukan di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, mempunyai prestasi 

yang sangat bagus dibidang Tahfidz Al-Qur‟an nya. Di antara prestasi yang dicapai yaitu:  

a) Juara 3 Festifal Pesantren se Provinsi lampung pada tahun 2015 

b) Juara 2 Lomba Tahfidz Qur‟an se bandar lampung pada tahun 2013 

Selain dari itu sebagian santri, baik santri putri maupun santri putra sebagian telah menyelesaikan 

hafalan Al-qur‟annya sebanyak 30 juz. Metode yang dipakai di Pondok Pesantren Miftahul Jannah 

dalam mengahafalkan Al-Qur‟an yaitu dengan menggunakan metode Talaqi, yang dimana 

ustadz/ustadzah nya membacakan terlebih dahulu ayat yang akan dihafalkan dan dilanjutakan oleh santri 

untuk mengikutinya. 

Dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan di Pondok Pesantren Mitahul Jannah Bandar 

Lampung pada tanggal 25 September 2020 penulis melakukan wawancara kepada pengasuh Pondok 

Pesantren Miftahul Jannah Bandar Lampung Syech Mahmud Albana, Lc, beliau mengatakan “Program 

Tahfidz Qur‟an di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Bandar Lampung merupakan program unggulan 

yang ada di sini”
13

 oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi program 

Tahfidz Qur‟an di tahun 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Karena program tahfidz menjadi 

ciri khas dari ponpes tersebut, maka tidak mungkin jika program tahfidz akan diberhentikan, sehingga 

setiap tahunnya perlu dievaluasi program tahfidz tersebut, sudah berjalan dengan baik atau belum. Jika 

program tahfidz tersebut belum berjalan dengan baik, maka perlu adanya perbaikan, cara untuk 

memperbaiki adalah dengan melakukan evaluasi program terlebih dahulu, apakah evaluasi yang 

dilakukan sudah sesuai dengan prosedur UU yang ada. Sehingga program tahfidz terus dimaksimalkan 

untuk mempertahankan serta menghasilkan apa yang menjadi target dari program tahfidz Al-Qur‟an 

tersebut. 

 

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus 

Fokus penelitian dan Sub fokuspada penelitianini adalah evaluasi program tahfidz Al-Qur‟an di 

Pondok Pesantren Miftahul Jannah Bandar Lampung. Dan sub fokus penelitian adalah: 

1. Evaluasi Konteks  

2. Evaluasi Input  

3. Evaluasi Proses  

4. Evaluasi Produk atau Hasil 

 

D. Rumusan Masalah 

Bertolak dari serangkaian masalah di atas, penulis akan membatasi aspek penelitian pada Evaluasi 

Program Tahfidz Qur‟an di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Bandar Lampung. Adapun secara 

spesifik perumusan masalah yang akan peneliti kaji adalah sebagai berikut:  

1. Bagimanakah evaluasi konteks pada program tahfidz Qur‟an di Pondok Pesantren Miftahul Jannah 

Bandar Lampung? 

2. Bagaimanakah evaluasi input pada program tahfidz Qur‟an di Pondok Pesantren Miftahul Jannah 

Bandar Lampung?  

                                                             
12

Wawancara dengan Bapak H. Harsono Edwin selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mitahul Jannah Bandar Lampung 
13 Syech Mahmud Albana, Lc, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Jannah, Wawancara dengan penulis, Ruang Kepala Yayasan, 25 
September 2020 
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3. Bagaimanakah evaluasi proses pada program tahfidz Qur‟an di Pondok Pesantren Miftahul Jannah 

Bandar Lampung?  

4. Bagaimanakah evaluasi produk atau hasil pada program tahfidz Qur‟an  

di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Bandar Lampung? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah untuk mengevaluasi program 

tahfidz Al-Qur‟an dengan model CIPP. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat diantaranya: 

1. Manfaat Teoristis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu saran dan informasi bagi para guru dan 

staf pondok pesantren untuk mencermati lebih dalam tentang evaluasi program tahfidz Qur‟an, sehingga 

bisa dapat terus memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan evaluasi program tersebut untuk 

mengetahui sejauh mana program itu berhasil dilaksanakan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Kepala Sekolah/ ketua yayasan : Agar dapat digunakan sebagai masukan dalam 

memberikan supervisi kepada guru. 

b) Bagi Guru : Sebagai bahan evaluasi program, sehingga pelaksanaan tahfidz Qur‟an berjalan 

dengan efektif dan efisien. 

c) Bagi Pondok Pesantren : Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan motivasi pembaharuan 

dalam uapaya pengembangan program tahfidz Qur‟an. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

1. Peneliti Siti Nafisatul Masruroh (2016). Meneliti tentang judul skripsi “Evaluasi Program 

Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an DI Madrasah Mu‟allimat Muhammadiyah Yogyakarta”. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian evaluasi expose facto menggunakan pendekatan mixed method 

dengan desain evaluasi Stufflebeam dengan alur penelitian contect, input, process, product (CIPP). 

Hasil Penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1) Evaluasi context menunjukan 

bahwa program tahfidz ini sudah mendapatkan dukungan dari sekolah namun berkaitan dengan 

pencapaian target yang harus ditempuh perlu memperhatikan kompetensi dari masing-masing 

siswi. 2) Evaluasi Input telah diketahui kemampuan awal membaca Al-Qur‟an melalui tes awal 

yaitu placement test baca Qur‟an. Perlunya kembali penekanan program tahfidz ini menjadi salah 

satu syarat kenaikan kelas. 3) Evaluasi process menunjukan bahwa kegiatan pembelajaran sudah 

berjalan dengan baik karena sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. 4) Evaluasi 

Product menunjukan bahwa sebanyak 47% siswi kelas XI belum mencapai target hafalan di akhir 

semester sehingga harus mengikuti kelas remidi tahfidz.
14

 

2. Sanudin, S. (2020). Judul “Manajemen Program Tahfidz Al-Qur‟an Di Pondok Pesantren Darut 

Tilawah Muneng Balong Ponorogo.” Hasil penelitianyaitu1) Perencanaan program Tahfidz Al-

Qur‟an di Pondok Pesantren Darut Tilawah Muneng Balong Ponorogo dibagi menjadi dua yaitu : 

Manajemen Pondok dan Manajemen Program Tahfidz. 2) Proses pelaksanaan program Al-Qur‟an 

di Pondok Pesantren Darut Tilawah Muneng Balong Ponorogo menggunakan metode pengulangan, 

teknik bimbingan dan setor hafalannya bergantian dalam satu ruangan, adapun waktunya adalah 

                                                             
14

Siti Nafisatul Masruroh, Evaluasi Program Pembelajaran Tahf  dz Al-Qur‟an DI Madrasah Mu‟allimat Muhammadiyah 

Yogyakarta‟ (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016). 
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pagi hari setelah shalat subuh setor hafalan, sebelum dzuhur membaca bi nadzorsatu jam setengah 

juz, setelah shalat ashar membaca bi nadzor serempak per kelas muroja‟ah selama dua jam, setelah 

isya‟ muroja‟ah dua jam. 3) Evaluasi hafalan Qur‟an dilakukan dua kali : a. Setiap hari setelah 

subuh, dan b. Setiap satu semester atau enam bulan sekali dan dinamai program karantina tahfidz. 

Adapun aspek yang dinilai yaitu : aspek kelancaran hafalan, tajwid, fashahah dan akhlak ataus 

ikap. Dengan berpijak data diatas, maka peneliti menyarankan, alangkah baiknya pihak lembaga 

Pondok Pesantren Darut Tilawah Muneng Balong Ponorogo menambah fasilitas pembelajaran dan 

juga berproses memperbanyak santri. Dan untuk santri semoga tetap semangat dalam menghafal 

Al-Qur‟an dan juga jangan lupa amalkan ilmunya dimasyarakat. Semoga penelitian ini dapat 

menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
15

 

3. Siti Nila Wahyuni, Nurul Aisyah. (2020). Jurnal Ilmu Pendidikan, “Evaluasi Program 

Pembelajaran Metode Ummi Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur‟an di SMP” 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi program (evaluative). Evaluasi program 

adalah sebuah upaya yang digunakan untuk mengetahui efektifitas komponen program dalam 

mendukung pencapaian dari tujuan program yang telah dilaksanakan (Arikunto, 2014). Kemudian 

untuk model evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model evaluasi 

CIPP. Model evaluasi CIPP ini merupakan model evaluasi yang mengacu terhadap context 

(konteks), input, process (proses), dan product (produk). Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Evaluasi 

contex menjelaskan dalam program tahfidz di sekolah ini sudah mencapai 70% sudah baik dalam 

bacaan makharijul hurufnya, ada beberapa anak yang masih belum lancar bacaannya seperti 

makhraj yang masih terbata-bata sehingga belum mencapai kemaksimalan yang cukup. Seperti 

tempat yang sangat terbatas sebagai alat untuk mendukung pelaksanaannya. 2) Evaluasi input 

(masukan) bahwa pihak sekolah dan seluruh anggota guru sudah mengetahui adanya program 

tahfidz di sekolah. Dari sekolah sudah membagi terdiri dari 2 kelas masing-masing kelas VII E dan 

VIII A yang dimana dikelompokkan menjadi 2 kelas (kelas cepat dan kelas lambat). Selanjutnya 

peraturan sudah sangat baik dan hanya perlu pengawasan yang lebih baik lagi supaya bisa dicapai 

dengan hasil yang baik. Sarana dan prasarana yang belum mencukupi, dan harapan kedepannya 

semua kelas bisa mengikuti program tahfidz ini. 3) Evaluasi process  pada pelaksanaan program ini 

disesuaikan dengan jadwal kegiatan belajar mengajar, dengan waktu 1 jam pertama 60 menit di 

tahun pertama mulai. Setelah dievaluasi ternyata waktunya sangat kurang, sehingga tidak efektif 

dalam menjalankan program ini, ada tambahan waktu menjadi 100 menit ternyata hasilnya lebih 

bagus daripada tahun pertama. Koordinasi ke orang tua juga sangat mendukung akan keberhasilan 

program yang telah dicapai. 4) Hasil dari evaluasi program ini siswa mampu belajar makharijul 

huruf dengan lancar, namun juga ada yang belum lancar bacaannya. Dari hasil wawancara bahwa 

tingkat keberhasilan anak sudah mencapai 70% namun masih ada yang belum lancar ketika 

membaca.
16

 

4. Titi Muntiarti, (2020). Jurnal Penelitian dan Penilaian Pendidikan. “Evaluasi Program Tahfidz Al-

Qur‟an di SMA IT Buahati Jakarta” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti 

merupakan instrumen utama dalam menjaring data dengan teliti dan lengkap. Wirawan (2011:22), 

mengatakan data kualitatif terdiri dari deskripsi rinci mengenai situasi kejadian, 

orang/unit/lembaga, interaksi, prilaku proses yang terobservasi, kutipan langsung dari responden, 

sikap, kepercayaan, pikiran, kutipan atau keseluruhan bagian dari dokumen, rekaman, 

korespondensi dan catatan serta rekomendasi pelaksanaan program dalam rentang waktu tertentu. 

Hasil dari penelitian ini adalah : Aspek konteks. SMAIT Buahati memiliki visi, misi, dan tujuan 

                                                             
15

Sanudin, S. (2020). Manajemen Program Tahfidz Al-Qur’an Di Pondok Pesantren Darut Tilawah Muneng Balong 

Ponorogo (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo). 
16Siti Nila Wahyuni, Nurul Aisyah, Evaluasi Program Pembelajaran Metode Ummi Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-

Qur’an di SMP. Jurnal Ilmu Pendidikan. No.2, V 20 (2020), 141-148. 
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yang sangat baik sesuai dengan diadakannya program tahfidz Al-Qur‟an . Aspek Input, Sebagai 

bahan evaluasi peneliti mengambil indikator sebagai berikut; 1) Kurikulum, perencaan dan 

penjadwalan yang dibuat oleh bidang kurikulum dikatakan baik karena sudah mendukung kegiatan 

tahfidz Al-Quraan dan semua kegiatan berjalan, walaupun masih ada yang belum maksimal seperti 

penjadwalan klinik Al-Qur‟an dan penjadwalan tahhfidz Al-Qur‟an yang masih ada di siang hari. 

2) Guru, Kualitas guru dilihat dari jumlah hafalannya sangat baik. Ada 7 (Tujuh) guru Al-Qur‟an di 

SMAIT Buahati dan sudah menyelesaikan 30 Juz hafalannya kecuali 1 orang guru 15 juz. 3) Siswa, 

Kemampuan awal peserta didik sudah bisa membaca Al-Qur‟an dan memiliki hafalan 1 Juz. aspek 

proses teraktualisasi dengan sangat baik, hanya perlu sosisalisai yang lebih intensif lagi tentang 

visi, misi, dan tujuan program supaya semua warga sekolah, orang tua dan masyarakat lebih 

termotivasi lagi untuk turut dalam mensukseskan program tahfidz, caranya dengan menjalin 

hubungan dan komunikasi yang lebih baik lagi antara guru Al-Qur‟an dengan guru akademik. 

Aspek Produk,Adapun beberapa solusi yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:Diadakannya 

traning motivasi Al-Qur‟an oleh trainer Al-Qur‟an yang sudah terkenal baik secara hafalan dan 

karakternya. Hal tersebut untuk meluruskan niat para calon hafidz/ah dalam menghafal. Bagi siswa 

fullday harus ada lembar pemantauan orang tua, hal tersebut gua menyamakan visi dan misi 

sekolah untuk membentuk anaknya sebagai generasi yang Al-Qur‟ani. Misal lembar mutaba‟ah 

harus di TTD orang tua atau bahkan orang tua sendiri yang mengisi langsung indikator-indikator 

tersebut.
17

 

5. Firdaus Wajdi, (2020). Jurnal Studi Al-Qur‟an. “Evaluasi Program Tahfidz Melalui Media Sosial di 

Yayasan Indonesia Berkah”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengambilan 

data di Yayasan Indonesia Berkah yang berlokasi di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Juni 2019. Hasil penelitian : Terdapat beberapa evaluasi 

terhadap program Tahfidz Online, yaitu, pertama, pada aspek context; (1) Visi harus dibuat 

indikator pencapaian dan disosialisasikan pada setiap periode baru dibuat, kalimat visi juga perlu 

dipangkas sehingga visi berbentuk kalimat yang singkat dan padat dan seluruh SDM selalu 

mengingatnya, (2) Misi juga perlu disusun indikatornya yang berkaitan dengan visi, (3) Tujuan 

sebaiknya disusun menjadi beberapa poin yang memuat juga target waktu penyelesaian. Kedua, 

aspek input; (1) Musyrif/ah perlu diberikan fasilitas pelatihan peningkatan keprofesionalan oleh 

yayasan khususnya pengambilan sanad bacaan al Qur‟an , (2) Santri agar memahami tajwid dan 

bahasa Arab secara menyeluruh baik teori maupun praktik diberikan teori tajwid setiap hari dan 

dua pekan sekali untuk bahasa Arab, (3) Kurikulum perlu disusun oleh pihak Tahfidz Online yang 

bersifat resmi dan mengikat juga menambahkan kopdar sebagai sarana kontrol langsung hafalan 

santri, (4) Sarana dan prasarana, pada aplikasi Kang Ato ditingkatkan agar dapat diakses pengguna 

iOS, maksimalnya fitur-fitur terbaru whatsapp. Ketiga, aspek process; (1) Metode menghafal selain 

disosialisasikan dalam bentuk buku panduan perlu dibuat video praktek nya agar santri mudah 

memahami, (2) Media picture dapat digunakan untuk meminimalisir besarnya kapasitas media 

video, (3) Materi topiknya harus disusun oleh pihak Tahfidz Online yang kemudian 

disosialisasikan ke santri pada awal periode, (4) Waktu, pada kalender akademik perlu 

ditambahkan jadwal kopdar, penilaian keaktifan tidak harus dua puluh empat jam harus ada jam 

penilaian adab interaksi online. Keempat, aspek product; (1) Santri ikhwan perlu tambahan materi 

karena masih banyak yang nilainya di bawah KKM, (2) Koreksi bacaan hafalan santri 

mengedepankan aspek tartil (3) Laporan mutabaah ditambahkan penerapan nilai-nilai al Qur‟an 

yang disertakan bukti visual.
18

 

                                                             
17 Titi Muntiarti, Evaluasi Program Tahidz Al-Qur’an di SMA IT Buahati Jakart, Jurnal Penelitian dan Penilaian Pendidkan. (2020)  

https//:doi.org/10.22236/jppp.v3i1.5913 
18 Firdaus Wajdi, Evaluasi Program Tahfidz Melalui Media Sosial di Yayasan Indonesia Berkah. Jurnal Studi Al-Qur‟an, no 1, V 16, 

(2020) 2239-2614 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk evaluatif, yang merupakan suatu 

prosedur evaluasi dalam mengumpulkan informasi dan menganalisis data secara sistematis untuk 

menentukan suatu nilai atau praktik dalam dunia pendidikan. Nilai atau praktik tersebut didasarkan atas 

suatu pengukuran dan penilaian atau pengumpulan data melalui standar kriteria tertentu secara relatif 

maupun mutlak.
19

 Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan 

menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. 

Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan 

pemanfaatan dokumen.
20

 Pendekatan penelitian ini merupakan jenis evaluatif bertujuan untuk 

merancang, menyempurnakan dan menguji suatu praktik pendidikan. Sehingga akan diketahui perubahan 

dan perkembangan suatu program atau menyempurnakan tujuan program yang belum tercapai.  

Evaluasi ini menggunakan model evaluasi CIPP yang bersifat konprehensif. Model ini merupakan 

salah satu model yang telah banyak digunakan dan dapat diterapkan baik dalam bidang pendidikan, 

manejemen, maupun instansi dan organisasi. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Stufflebeam pada 

tahun 1956 sebagai wujud usahanya mengevaluasi the Elementary and Secondary Education Act. 

2. Pengertian Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode adalah langkah-langkah yang 

dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian yaitu suatu bentuk kegiatan yang melakukan 

pencarian informasi baik dalam berbentuk wawancara maupun dengan cara yang bertujuan untuk 

memperoleh suatu informasi.
21

 

Menurut Mardalis, Metode adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan 

tujuan untuk memperoleh sesuatu inforemasi dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu 

cara kerja yang sistematik. 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai suatubentuk kegiatan ilmiah yang terencana, 

terstruktur, yang memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoristis. Dikatakan sebagai “kegiatan 

ilmiah‟ karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan teori.terencana‟ karena penelitian harus 

direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data. 

3. Sumber Data Penelitian  

Adapun sumber data penelitian terdiri dari dua macam, yaitu:
22

  

a) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang langsung di dapat dari narasumber. Dalam penelitian ini 

sumber data primer yang diperoleh yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada kepala 

yayasan, Guru tahfidz qur‟an dan peserta didik di pondok Pesantren Miftahul Jannah Banadar 

Lampung. 

b) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari beberapa perantara atau secara tidak langsung 

bisa juga dengan mengumpulkan data dengan cara membaca beberapa buku yang ada untuk 

mengkaji sesuatu yang akan diteliti kemudian dokumen-dokumen yang menjadi pendukung serta 

buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

                                                             
19 Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 120. 
20 Moleong J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 5. 
21 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h.1 
22

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012). h. 137 
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Dalam penelitian kualitiatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah. Sumber data 

primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam observasi berperan serta 

dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi.
23

 

1) Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai kepala 

sekolah, guru tahf  dz Qur‟an, peserta didik danwali murid. 

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-

report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno 

mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan 

metode interview adalah: 

a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang tahu tentang dirinya sendiri. 

b. Bahwa apa yang dikatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat 

dipercaya. 

c. Bahwa interprestasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepadany adalah sama yang dimaksudkan oleh peneliti.  

 

2) Observasi 

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati langsung keadaan di lapangan agar 

peneliti mendapatkan informasi sesuai gambaran yang lebih detail tentang permasalahan 

yang diteliti.24 

Menurut Spradley, tujuan observasi adalah memahami pola, norma dan makna 

prilaku yang diamati, serta peneliti belajar dari informan dan orang-orang yang 

diamati. Selanjutnya Spradley mengemukakan bahwa yang diamati adalah situasi 

sosial yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktivitas. Tempat adalah dimana observasi 

dilakukan, di rumah, lingkungan, sekolah, kelas dan lain-lain. Pelaku adalah 

orangorang yang berperan dalam masalah yang diteliti seperti guru, pengawas, 

siswa, masyarakat dan lain-lain. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pelaku yang diteliti seperti kegiatan belajar mengajar, belajar dan kegiatan lainnya 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
25

 
   Metode observasi ada dua macam diantaranya: 

1) Observasi partisipan; yaitu peneliti terlibatlangsung dalam kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai narasumber data penelitian. 

2) Observasi non-partisipan; yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen. 

Penelitian yang penulis gunakan yaitu observasi non partisipan. 

Peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan program tahf idz Qur‟an, tetapi hanya 

sebagai pengamat independen. 

 

                                                             
23 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, cet ke 20 (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h.226-240 
24 Khilmiyah, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Samodra Biru, 2016), h. 230. 
25 Aunu Roriq Djailani, “ Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif ” , Jurnal Ilmiah, Vol XX. No 1 

(Maret 2013), h. 84-85. 
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3) Dokumentasi  

Dokumentasi diartikan sebagai suatu catatan tertulis / gambar yang tersimpan 

tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam 

berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah 

berbentuk suratsurat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, symbol, foto, sketsa dan 

data lainya yang tersimpan. Dokumentasi tak terbatas pada ruang danwaktu sehingga 

memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui halhal yang pernah terjadi untuk 

penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat 

interprestasi dan penarikan kesimpulan. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara 

menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, file, dan hal-hal lain yang sudah 

didokumentasikan.
26

  

Adapun metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data-data tentang 

dokumentasi seperti: sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Jannah, daftar 

guru, daftar peserta didik, data hasil setoran tahfidz Qur‟an, diperoleh dari sumber 

tertulis yang berhubungan dengan penelitian yaitu data yang terkait dengan Evaluasi 

Program tahfidz Qur‟an di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Bandar Lampung. 

 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sampai 

menemukan kebenaran dalam manjawab pertanyaan, setelah semua data terkumpul selanjutnya 

dilakukan klasifikasi data karena data ini bersifat deskriptif, makadatanya adalah data kualitatif.
27

 

Adapun langkah-langkah yang diterapkan peneliti dalam menganalisa data yaitu reduksi data, 

paparan/penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama dan sesudah penelitian. 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara 

teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data 

akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui 

reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

b. Penyajian Data  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Verifikasi Data  

Dalam verifikasi data ini kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, dan sewaktu-waktu 

akan berubah jika bukti yang di temukan tidak kuat dalam tahap pengumpulan data tersebut. 

Namun jika sebaliknya data yang di kumpulkan valid dan terbukti kebenarannya maka 

kesimpulan yang didapatkan berupa kesimpulan kredibel tentang evaluasi program tahfidz 

qur‟an di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Bandar Lampung. 

d. Penarik kesimpulan 

Penarikan kesimpulan untuk penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan 

teknik studi kasus dengan menyelidiki dan memahami masalah tersebut. Dalam penarik 

                                                             
 
27 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012). h. 89. 
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kesimpulan terdapat upaya menafsirkan data secara mendalam pada penelitian. Setelah itu 

dilakukan analisis data sebagai prosedur penelitian yang telah dilakukan tentang evaluasi 

program tahfidz qur‟an di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Bandar Lampung. 

 

6. Uji Keabsahan Data (Triangulasi) 

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat 

mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat difahami 

dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. 

Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh 

tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau 

informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dengan cara 

mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi 

dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk 

memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki 

validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.  

 

Denzin dalam Moeloeng, membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. 

 

a. Triangulasi dengan Sumber 

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan latar yang berbeda dalam penelitian kualitatif, 

langkah untuk mencapai kepercayaan itu adalah: 

1) Membandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang katakanaan 

pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4) Membandingan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

b. Triangulasi dengan Metode 

Menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu: 

1) Pengecekan derajat kepercayaan hasil penemuan hasil penelitian menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data. 

2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

 

c. Triangulasi Penyidik 

Triangulasi penyidik ialah dengan jalan memenafaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Cara lain adalah membandingkan hasil 

pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya. 

 

d. Triangulasi dengan Teori 

Menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat 

kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk 

menghilangkaan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi, 

sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kenyataan dan hubungan dari berbagai 

pandangan. 
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Dengan demikian pada penelitian ini, uji kreadibilitas data hasil penelitian dilaksanakan 

dengan triangulasi dengan metode yaitu membandingkan data hasil pengamatan dan 

dokumentasi dengan data hasil wawancara. Dengan triangulasi metode atau teknik peneliti 

menggunakan instrument pengumpulan data yang berbeda-beda agar menghasilkan data dari 

sumber yang sama. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

   Pembahasan hasil penelitian diatur dalam lima Bab yang saling terkait. Sebelum memasuki BAB I, 

terlebih dahulu ada halaman sampul, halaman judul, abstrak, lembar persetujuan, lembar pengesahan, 

surat pernyataan Orisinalitas, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar dan daftar isi. 

Pada BAB II, landasan teori uraian tentang teori Evaluasi Program Tahfidz Qur‟an di Pondok 

Pesantren Miftahul Jannah Bandar Lampung yang relevan dengan Tema Skripsi. 

Pada BAB III, deskripsi objek penelitian, yang berisi dua buah sub bab, yakni : 1). Gambaran Umum 

Objek Penelitian yang didalamnya membahas tentang sejarah singkat, visi dan misi pondok pesantren, 

tujuan, keadaan guru dan karyawan, keadaan sarana dan prasarana, keadaan peserta didik. yang 

dijadikan objek penelitian yaitu Pondok Pesantren Miftahul Jannah Bandar Lampung. 2). Penyajian 

fakta dan data Penelitian yang didalamnya membahas secara rinci tentang fakta-fakta yang didapatkan 

dilapangan, Bab ini juga menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian dan penyajian fakta dan data 

penelitian agar dapat mendeskripsikan objek yang diteliti sesuai dengan fakta yang ada. 

BAB IV, Analisi penelitian yang analisis data penelitian dan temuan penelitian. Penelitian dan temuan 

penelitian diletakkan pada bab empat dikarenakan agar analisis penelitian sesuai dengan temuan 

penelitian dan sinkron pada bab sebelumnya. 

BAB V, penutup, Pada akhir bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan secara 

ringkas memuat semua temuan penelitian tentang masalah penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan 

hasil analisis dan interprestasi data yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Rekomendasi 

dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan memuat gambaran tentang langkah-langkah yang harus 

dilakukan para pihak terkait hasil penelitian yang bersangkutan.  



 
 

3. Evaluasi proses pada program tahfidz Qur‟an di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Bandar 

Lampung program kegiatan muraj  ‟ah pagi, pembelajaran tahsin, ekstrakulikuler tahfidz Qur‟an, 

bimbel , dan kegiatan evaluasi atau ujian hafalan. Hambatan yang terjadi Kurangnya waktu dalam 

mata pelajaran tahfidz Qur‟an dan Kurangnya guru pembimbing tahfidz Qur‟an dalam satu 

kelompok. 

4. Evaluasi produk atau hasil pada program tahfidz Qur‟an di Pondok Pesantren Miftahul Jannah 

Bandar Lampung di kelas enam, kelas sembilan, dan kelas dua belas dengan ujian akhir, yang 

menentukan santri itu sudah berkualitas atau belum dalam hafalan Al-Qur‟an nya, karena nanti 

mereka diuji satu persatu membaca Juz 30 tanpa berhenti dan dilanjutkan dengan hafalan. Hasil yang 

dapat dirasakan dari program tahfidz Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Miftahul Jannah ini adalah 

adanya kegiatan lomba yang dilaksanakan setiap tahun oleh pihak Pondok Pesantren. 

 

B. Rekomendasi 

 

Penelitian ini merekomendasikan agar program pembelajaran tahfidz Qur‟an di Pondok 

Pesantren Miftahul Jannah yaitu : 

1. Bagi Pondok Pesantren 

 Tetap dilanjutkan dengan memperbaiki beberapa hal yaitu, Pondok Pesantren hendaknya 

menambah jam pelajaran tahfidz Qur‟an agar waktu yang digunakan peserta didik untuk 

menambah hafalan semakin maksimal, Pondok Pesantren hendaknya menambah guru 

pembimbing tahfidz agar lebih fokus dan efektif dalam mengajarkan dan menyimak setoran 

hafalan peserta didik. 

2. Bagi Guru 

 Guru dengan meupgrade/menambah hafalan agar mendukung program pembelajaran tahfidz 

Qur‟an di pondok pesantren. 

3. Bagi Santri/Siswa 

 Alangkah baiknya ketika menghafal atau belajar Al-qur‟an fokus dan tetap semangat dalam 

belajar serta mempergunakan fasilitas pondok pesantren dengan efektif dan baik sebagai 

penunjang pembelajaran. 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan  hasil penelitian tentang Evaluasi Program Tahfidz Al-Qur‟an di Pondok Pesantren 

Miftahul Jannah . Sebagaimana yang sudah diuraikan pada bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan 

dari penelitian ini bahwa: 

1. Evaluasi konteks pada program tahfidz Qur‟an di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Bandar 

Lampung kebutuhan yang belum dipenuhi oleh kegiatan program target hafalan pada tahfidz; tujuan 

pengembangan yang belum tercapai yaitu para santri belum seratus persen hafal juz 30 dan surah Al-

Baqarah itu dengan baik dan lancar; dan tujuan yang mudahdicapaiyaituanak-anak jadi terbiasa 

menghafal, lebih giat belajar Al-Qur‟annya dan yang pasti jadi sering baca Al-Qur‟an. 

2. Evaluasi input pada program tahfidz Qur‟an di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Bandar Lampung 

menyediakan fasilitas untuk menunjang program tahfidz Qur‟an Pondok Pesantren telah 

memberikannya dengan baik, dari adanya masjid, dibuatkannya buku kendali tahfidz Qur‟an dan 

adanya audio murottal yang disediakan untuk program tahfidz Qur‟an dan semua fasilitas itu sangat 

membantu dan telah digunakan dengan baik. 
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