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Artinya: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur‟an dan pasti 

kami (pula) yang memelihara. (Q.S Al-Hijr :9)
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ABSTRAK  

Nilna Berlian Febriyanti, 2021: Implementasi Program Tahfidz Dalam 

Pembinaan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember Tahun Pelajaran 2021/2022.  

Kata Kunci: Kecerdasan Spiritual, Peserta Didik, Program Tahfidz  

Kecerdasan spiritual peserta didik program tahfidz bahwa peserta didik 

memiliki keunggulan lebih dalam bidang akademik. Peserta didik program tahfidz 

terdiri dari kelas X,XI,XII, program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

berdiri pada tahun 2017 pada masa kepala sekolah bapak suharno dan  program 

tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember termasuk mulok 

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini,yaitu: 1) Bagaimana 

implementasi program tahfidz pada aspek rohani dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember? 2) Bagaimana 

implementasi program tahfidz pada aspek jiwa dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember? 3) Bagaimana 

implementasi program tahfidz pada aspek biologis  dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember? 4) Bagaimana 

implementasi program tahfidz pada aspek sosial dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember?. 

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif . 

Pemilihan subjek penelitian menggunakan purposive.Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Adapun analisis data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi  teknik. Hasil penelitian ini adalah: 1). 

Implementasi program tahfidz pada aspek rohani dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember Tahun 2021 yaitu peserta didik 

program tahfidz yang fokus untuk menghafal Al-Qur‟an dan ada juga kegiatan 

kajian kitab dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 2). Implementasi 

program tahfidz pada aspek jiwa dalam pembinaan kecerdasan spiritual bagi 

peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember Tahun 2021 terkait peserta 

didik yang masuk di program tahfidz ada yang kemauan diri sendiri dan ada juga 

yang motivasi dari orang tua. 3). Implementasi program tahfidz pada aspek 

biologis dalam pembinaan kecerdasan spiritual  bagi peserta didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember Tahun 2021 bahwa ada kegiatan yang dilaksanakan setiap 

hari minggu yaitu kegiatan senam bersama dan kegiatan membersihkan sekitar 

asrama untuk melatih kesahatan peserta didik. 4). Implementasi program tahfidz 

pada aspek sosial bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember Tahun 

2021 bahwa interaksi peserta didik dengan teman sebaya baik dan saling 

membantu ketika ada teman yang membutuhkan.   
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Konteks Penelitian  

Mengenai tentang ilmu pendidikan Islam yang kaitanya dengan 

nilai-nilai yang berisi tentang ajaran-ajaran agama Islam dan kaitannya 

dengan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah. 

Dalam pendidikan Islam Al-Qur‟an sebagai pedoman hidup umat muslim 

yang harus dipelajari dan difahami, oleh karena itu kaitannya sangat 

penting karena semua perbuatan berkaitan dengan perbuatan umat muslim 

harus mempelajari dan memahami Al-Qur‟an dan Sunnah.  

Bagi umat muslim mempelajari Al-Qur‟an hukumnya adalah 

fardhu „ain, yakni kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing 

umat muslim. Selain sebagai kewajiban umat muslim juga menyakini 

bahwa Al-Qur‟an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril a.s dan Al-

Qur‟an sebagai petunjuk bagi umat muslim karena di dalamnya terdapat 

petunjuk-petunjuk bagi keselamatan manusia baik di dunia maupun di 

akhirat.  

Tahfidz Al-Qur‟an adalah proses mengulang sesuatu baik dengan 

membaca atau mendengar dengan demikian menghafal Al-Qur‟an adalah 

meresapkan huruf-huruf, ayat-ayat, dan surat-surat dalam Al-Qur‟an ke 

dalam pikiran dengan cara mengulang-ulang baik dengan membaca atau 

mendengar yang tujuannya selalu ingat.  
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Terkait peristiwa yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

tentang program tahfidz  terutama dalam berinterkasi dengan peserta didik 

yang  mengikuti program tahfidz dan peserta didik yang tidak mengikuti 

program tahfidz. Adapun interkasi nya dengan baik dan ada juga peserta 

didik yang berbeda interkasi, interkasi yang baik yaitu dengan peserta 

didik mendukung temanya pada saat hafalan di dalam kelas yang lainnya 

mengikuti hafalan juga. Dan ada juga penghargaan yang diperoleh peserta 

didik yang mengikuti program tahfidz yaitu penghargaan lomba fahmil 

Qur‟an juara 3 di Universitas Brawijaya Malang, dan mendapatkan 

penghargaan juara 3 lomba tahfidz Universitas Islam Negeri Achamad 

Jember, dan ada juga penghargaan juara 2 sarhil MTQ  tingkat kabupaten 

Jember yang diperoleh peserta didik program tahfidz. Tentang mengatur 

hafalan dan tugas sekolah yaitu jika di madrasah ada jam kosong peserta 

didik  yang mengikuti program tahfidz memanfaatkan waktu sebaik 

mungkin untuk hafalan, dan saat di asrama peserta didik yang mengikuti 

program tahfidz jika ada waktu kosong digunakan sebaik mungkin untuk 

mengerjakan tugas sekolah. 
2
 

Munculnya program tahfidz yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember dilatar belakangi oleh keinginan untuk mencetak lulusan yang 

tidak saja cakap dalam  ilmu, tapi juga fasih bahkan hafal Al-Qur‟an. 

Membaca  Al-Qur‟an dengan baik dan benar serta fasih merupakan 

tuntutan yang tidak bisa di tawar-tawar lagi, apalagi lulusan yang notabene 

                                                           
2
 Fadia Dwi Prasetyo, wawancara, Jember,06 September 2021.  
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berbasis keagamaan di luar itu, kefasihan dalam membaca Al-Qur‟an 

merupakan salah satu syarat menjadi imam shalat.  

Peranan pendidikan lebih khususnya pendidikan Islam di kalangan 

umat islam merupakan salah satu bentuk manifestasi cita-cita hidup untuk 

melestarikan,mengalihkan,menanamkan(internalisasi)dan 

mentransformasikan nilai-nilai Islam tersebut kepada generasi penerusnya 

sehingga nilai-nilai kultural religius yang dicita-citakan dapat tetap 

berfungsi dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. 

Dewasa ini memang kemajuan teknologi  dan ilmu pengetahuan di suatu 

negara menyuguhkan kemudahan dan kenikmatan akan tetapi apabila hal 

ini juga dapat menggoda kepribadian seseorang, nilai tanggung jawab, 

kejujuran, kepedulian sosial, kesederhanaan, kesopanan, sabar, syukur, 

tawakkal, dan terkikisnya kekuatan spiritual. 
3
 

Peran pendidik bagi peserta didik sangat penting karena untuk 

mengarahkan peserta didik yang lebih baik, dan sebelumnya belum 

mengerti akhirnya sudah mengerti sehingga bisa diterapkan di lingkungan 

madrasah  dan di lingkungan rumah, Pada zaman sekarang ini mendidik 

peserta didik untuk bisa mengamalkan segala sesuatu itu sangat penting, 

oleh karena itu peserta didik harus memahami Al-Qur‟an.  

Beberapa peristiwa yang mewarnai realitas dunia pendidikan, 

mulai dari kondisi moral remaja dan generasi muda khususnya nampak 

                                                           
3
 Ulfah Rahmawati, Pengembangan kecerdasan spiritual santri  terhadap kegiatan keagamaan di 

Rumah Tahfizqu Deresan putri Yogyakarta, Jurnal penelitian,Vol.10  No.1 (2016), 99.  
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makin memprihatinkan yang belum mampu menumbuhkan kader bangsa 

yang mempunyai karakter, religius,mandiri. 

Kecerdasan spiritual menjadi penting sekali dimiliki oleh tiap jiwa. 

Meskipun dalam rentang sejarah dan waktu yang panjang, manusia pernah 

mengangunggkan kemampuan otak dan daya nalar (IQ).. Potensi diri yang 

lain dimarginalkan. Pola pikir dan cara pandang yang demikian telah 

melahirkan manusia terdidik dengan otak yang cerdas tetapi sikap dan 

perilaku dan pola hidup sangat kontras dengan kemampuan intelektualnya. 

Banyak orang yang cerdas secara akademik tetapi gagal dalam pekerjaan 

dan kehidupan sosialnya. Mereka memiliki kepribadian yang terbelah 

(split personality) di mana tidak terjadi integrasi anatara otak dan hati. 

Membicarakan spiritual dalam pandangan Islam, spirit dalam bahasa 

Arabnya ruh dan spiritual (ruhaniyah), tidak pernah diepaskan dengan 

aspek Ketuhanan. 

Pentingnya untuk memperhatikan dimensi spiritual, dengan 

mengembangkan potensi kecerdasan yang sudah ada. Urgensi spiritual 

dalam pendidikan juga dapat lihat dalam  pengertian pendidikan yang 

tersurat di UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Pasal  bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Terlihat melalui 

pengertian tersebut akan pentingnya tujuan pendidikan yaitu 

mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan. Oleh karena itu 

berarti mengembangkan spiritual, bisa diperoleh melalui kegiatan 
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keagamaan, yang diharapkan nantinya akan terbentuk kekuatan 

spiritual keagamaan.  
4
 

 

Selain itu umat muslim yang menghafal Al-Qur‟an memiliki 

tanggung jawab yang sangat besar, karena tidak hanya menghafal tetapi 

harus menjaga hafalanya tersebut dan memiliki jiwa Qur‟ani yaitu 

mengamalkan apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur‟an yang telah di 

jelaskan dalam Al-Qur‟an Q.S Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi: 

 

Artinya : Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur‟an, dan pasti 

kami (pula) yang memelihara. 
5
  

Melihat kondisi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember dengan 

adanya program tahfidz peneliti mengetahui dengan adanya program 

tahfidz yang sudah dilaksanakan, oleh karena itu peneliti untuk 

mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik khusunya yang 

mengikuti program tahfidz.  

Program tahfidz di Madrsah Aliyah Negeri 2 Jember hafalan nya 

ditarget menghafal 10 juz dalam waktu tiga tahun namun jika peserta didi 

k tidak menghafal yang sudah ditarget maka boleh dan menghafal sesuai 

kemampuan peserta didik. Dan peserta didik program tahfidz di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember banyak peserta didik yang masuk pada kelas 

unggulan jurusan ipa.  

                                                           
4
 Ulfah Rahmawati, Jurnal PenelitianPengembangan Kecerdasan Spiritual Santri, Vol.10, No.1, 

Februari 2016, 101.  
5
 Mushaf Terjemah Al-Azzam, Kementrian Agama RI (Jawa Barat: PT.Alribh Murtadho Jaya, 

2014) , 262.  
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 Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, Karena peneliti lebih 

mendalami terkait program tahfidz  yang khusunya pada peserta didik 

yang mengikuti program tahfidz. Tema yang diangkat yaitu” 

Implementasi Program Tahfidz Dalam Pembinaan Kecerdasan 

Spiritual Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember Tahun 

Pelajaran 2021/2022”.  

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi program tahfidz pada aspek rohani  dalam 

pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2021/2022? 

2. Bagaimana implementasi program tahfidz pada aspek jiwa dalam 

pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2021/ 2022? 

3. Bagaimana implementasi program tahfidz pada aspek biologis dalam 

pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2021/2022?   

4. Bagaimana implementasi program tahfidz pada aspek sosial dalam 

pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2021/2022?  
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan 

dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu 

kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan 

fokus penelitian, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan implementasi program tahfidz pada aspek rohani  

dalam pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2021/2022.  

2. Mendeskripsikan implementasi program tahfidz pada aspek jiwa 

dalam pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2021/2022.  

3. Mendeskripsikan implementasi program tahfidz  pada aspek biologis 

dalam pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2021/2022.  

4. Mendeskripsikan implementasi program tahfidz pada aspek sosial  

dalam pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2021/ 2022.  

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menambah wawasan keilmuan tentang program tahfidz 
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terutama program tahfidz yang diselenggarakan oleh Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember.  

b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar 

bagi pelaksanaan penelitian lebih lanjut.  

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan terhadap 

dispilin ilmu yang berkaitan dengan  pembinaan kecerdasan 

spiritual melalui program tahfidz dan sebagai bekal saat terjun 

langsung di dunia pendidikan khususnya guru PAI. 

b. Bagi institusi, hasil penelitian di harapkan dapat memberikan 

kontribusi nyata bagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

dan penelitian ini berguna sebagai sumber tambahan dalam 

memperoleh informasi bagi calon peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian kajian yang sama.  

c. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi positif, sebagai bahan acuan dan 

pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama 

khususnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. 

d. Bagi guru penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang  

implementasi program tahfidz dalam pembinaan kecerdasan 

spirutal bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember.  
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e. Bagi peserta didik hasil penelitian ini dapat mengetahui 

pentingnya  implementasi program tahfidz dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual dan mampu meningkatkan jumlah hafalan 

peserta didik khususnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember.  

E. Definisi Istilah  

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian penelitian didalam judul penelitian. Tujuannya agar 

tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang 

dimaksud oleh peneliti. Adapun beberapa definisi istilah yang perlu diuraikan 

sebagai berikut:  

Adapun definisi istilah yang  perlu diuraikan sebagai berikut:  

1. Implementasi   

Implementsi adalah suatu penerapan atau pelaksanaan program 

yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan baik pendidikan formal 

maupun pendidikan non formal dan yang berperan penting dalam suatu 

penerapan atau  pelaksanaan yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam 

suatu program tersebut.  

2. Program Tahfidz  

Program Tahfidz adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh 

seseorang yang menghafal Al-Qur‟an dan seseorang yang menghafal Al-

Qur‟an bertempat tinggal di pondok pesantren khusus program tahfidz 

atau bertempat tinggal di asrama khusus program tahfidz.   
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3. Kecerdasan Spiritual  

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang menelaskan tentang 

nurani seseorang atau kecerdasan yang berhubungan langsung dengan 

sang pencipta , kecerdasan spiritual ini yang menjelaskan tentang 

seseorang yang mendekatkan diri kepada sang pencipta seperti beribadah 

kepada Allah SWT , sholat , puasa, Haji dan dzikir.  

Ada beberapa aspek tentang kecerdasan spiritual sebagai berikut: 

1. Aspek rohani  

Aspek rohani adalah hubungan manusia dengan Allah SWT , 

seperti beribadah kepada Allah SWT melaksanakan sholat, berzikir, 

puasa, haji dan zakat. Atau sesama manusia dengan ajaran agama yang 

dianutnya.  

2. Aspek jiwa  

Aspek jiwa adalah hubungan jiwa seseorang untuk melakukan 

hal-hal yang dianggap sesorang merasa terbebani atau merasa tertekan 

dalam memikirkan seseuatu hal dan aspek jiwa ini bersifat abstrak 

tidak bisa dilihat oleh sesorang hanya bisa di ketahui oleh diri sendiri.  

3. Aspek biologis  

Aspek biologis adalah yang berkaitan dengan kesehatan 

seseorang untuk itu seseorang bisa menjaga kesehatan dengan 

melakukan olahraga dan yang lain nya untuk menjaga keshetan 

seseorang tersebut.  
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4. Aspek sosial  

Aspek sosial adalah yang berkaitan dengan sesama manusia 

misalnya saling tolong menolong dan membantu jika ada yang 

membutuhkan bantuan maka dari itu harus saling membantu sesama 

manusia .  

F. Sistematika Pembahasan  

Supaya dapat memberikan kemudahan dan pemahaman dalam rangka 

rencana penyusun skripsi, selanjutnya peneliti akan menguraikan bab-bab 

dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya meliputi:  

 Bab satu merupakan pendahuluan, bab ini merupakan dasar dalam 

penelitian yang terdiri dari uraian tentang latar belakang, fokus penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika 

pembahasan. Fungsi bab ini adalah menjelaskan alasan tentang pentingnya 

mengapa penelitian ini dilakukan sekaligus sebagai acuan untuk bab-bab 

selanjutnya.  

 Bab dua merupakan bab yang menjelaskan tentang penelitian 

terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain 

yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Pendeskripsian 

penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang persamaan 

dan perbedaan antara penelitian  terdahulu dengan penelitian yang peneliti 

lakukan, sekaligus menunjukkan posisi penelitian. Dalam bab ini juga 

dijelaskan kajian teori yang membahas tentang teori dijadikan landasan 

dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Teori- 
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teori yang dijelaskan berfungsi sebagai pijakan untuk menganalisis data 

yang diperoleh di lapangan.  

 Bab tiga merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian, yang 

di dalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 

subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, 

dan tahap-tahap penelitian. Fungsi bab ini adalah sebagai suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data penelitian yang valid sehingga 

menghasilkan data-data yang objektif.  

 Bab empat merupakan bab yang memuat tentang penyajian data 

dan analisis  yang meliputi gambar objek penelitian, penyajian data, 

analisis data, dan pembahasan temuan. Fungsi bab ini adalah memaparkan 

data-data dari hasil penelitian kemudian menganalisis data yang diperoleh.  

 Bab lima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan yakni 

inti sari yang ditarik dari keseluruhan pembahasan dan terkait langsung 

dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Kesimpulan merangkum 

semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan saran-

saran yakni masukan terhadap seluruh pembahasan yang telah dipaparkan. 

Saran yang dituangkan hendaknya mengacu tau bersumber dari temuan 

penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir penelitian. Fungsi bab ini 

adalah membuat kesimpulan penelitian yang digunakan sebagai dasar untuk 

memberikan saran terkait dengan judul penelitian.  

 Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-

lampiran yang berisi matrik penelitian , instrumen penelitian, jurnal 
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penelitian, dokumentasi , pernyataan keaslian tulisan, surat izin penelitian, 

surat keterangan telah selesai penelitian, dan biodata penelitian.  
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu   

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan 

penelitian adalah sebagai berikut:  

Pertama, Skripsi  Univeristas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

yang ditulis oleh Vi Aan Saptra dengan judul “ Pelaksanaan Program 

Tahfidz Al-Qur‟an (Juz 30) Kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Palembang“
6
. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, artinya data yang 

dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan dan gambar-

gambar.  

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program tahfidz 

Al-Qur‟an  juz 30 di MAN 1 Palembang adalah salah satu program 

ekstrakulikuler yang berada di MAN 1 Palembang tersebut. Selain 

menyalurkan minat para siswa, program tahfidz Al-Qur‟an juz 30 

memberikan manfaat yang sangat besar dikarenakan tujuan 

utamanya mengajarakan membaca Al-Qur‟an dengan baik sesuai 

dengan tajwidnya.  

Kedua, Skirpsi  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang yang ditulis oleh Nur Itsna Arina Rosida dengan judul 

“Implementasi Program Tahfidz Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

                                                           
6
 Vi Aan Saputra, Pelaksanaan Program Tahfidz Al-Qur‟an (Juz 30) kelas IX di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Palembang, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2018.  
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Siswa Pada Mata Pelajaran Qur‟an Hadits Di MTS Al-Ittihad 

Poncokusumo-Malang “
7
. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang 

digunakan dalam mendeskripsikan mengenai suatu keadaan, Peristiwa, 

objek atau segala sesuatu yang terkait denga variabel-variabel yang bisa 

dijelaskan baik dengan angka maupun kata-kata. Penelitian deskriptif pada 

bagian ini berisi tentang pengamatan, peristiwa dan pengalaman yang di 

dengar oleh peneliti yang harus dicatat secara lengkap dan objektif.  

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah Implementasi program 

tahfidz pada mata pelajara Qur‟an Hadits, program tahfidz di MTS Al-

Ittihad satu minggu empat kali yaitu hari selasa, rabu, kamis, sabtu dan 

dimulai pukul 07.00 sampai 09.30. Dalam menjalankan program tahfidz 

ini perlu adanya dukungan yang kuat dari pihak sekolah salah satunya 

adanya penanggung jawaban atau koordinator program tahfidz.  

Ketiga, Skripsi  Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang ditulis oleh 

Sulfa Afiyah dengan judul “Implementasi Program Tahfidz Al-Qur‟an 

Dalam Memperkuat Karakter Siswa di MTS Negri 3 Ponorogo”
8
. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan 

analisinya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif.  

Hasil penelitian ini ada beberapa tahapan-tahapan mengenai 

program tahfidz Al-Qur‟an yang perencanaanya disusun empat tahapan 

                                                           
7
 Nur Itsna Arina Rosida, Implementasi Pogram Tahfidz Dalam Meningkatkan Presetasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Qur‟an Hadits di MTS Al-Ittihad Poncokusumo-Malang, Skripsi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.  
8
 Sulfa Afiyah, Implemntasi Program Tahfidz Al-Qur‟an Dalam Memperkuat Karakter Siswa Di 

MTS Negeri 1 Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo, 2019.  
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yaitu menetapkan program tahfidz tersebut adalah menetapkan dengan 

adanya program tersebut, menentukan indikator keberhasilan program 

mampu menguasai 3 juz, adanya penanggung jawab program 

tahfidz,adanya jadwal kegiatan yakni kegiatan dilksanakan pada hari 

selasa dan rabu, kamis dan sabtu. 

Keempat, Skripsi Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang yang ditulis oleh Siti Rohmah dengan judul” Implementasi 

program tahfidz Al-Qur‟an dalam meningkatkan kemandirian belajar  

siswa di MTS Putri Al Huda “. Penelitian ini merupakan penelitian ini 

bersifat deskriptif, yang artinya dalam penelitian ini peneliti akan 

menjabarkan suatu objek atau fenomena atau latar sosial objek penelitian 

dengan tulisan yang bersifat naratif.
9
  

Hasil penelitian ini bahwa MTS Al Huda Malang telah 

melaksanakan program tahfidz Al-Qur‟an sebagai bentuk implemenetasi 

kurikulum muatan lokal dan juga sesuai visi misi sekolah.  

Kelima, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwakarto yang 

ditulis oleh Yusuf Maulana  dengan judul implementasi program tahfidzul 

Qur‟an bagi peserta didik di SMP Islam Al Irsyad Kabupaten 

Cilacap.penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) 

dimana proses pengambilan data dilakukan dilapangan untuk 

                                                           
9
 Siti Rohmah, Implementasi Program Tahfidz Al-Qur‟an Dalam Meningkatkan Kemandirian 

Belajar Siswa di MTS Putri Al-Huda Malang, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang,2019.  
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menggambarkan, menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan suatu 

fenomena atau peristiwa yang terjadi saat melakukan penelitian. 
10

 

Hasil peneltian ini bahwa pelaksanaan program tahfidzul Qur‟an di 

SMP Islam Al Irsyad Kabupaten Cilacap telah berjalan cukup lama dari 

awal berdirinya sekolah tersebut, Program tahfdizul Qur‟an telah  

dijalankan namun belum terprogram dengan baik.  

Tabel 2.1 

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

No Nama,Judul,Tahun  Hasil Penelitian  Perbedaan  Persamaan  

1 2 3 4 5 

1  Vi Aan 

Saputra,Pelaksanaan 

Program tahfidz Al-

Qur‟an (Juz 30) kelas 

XI di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Palembang 

(2018) 

Pelaksanaan 

program tahfidz 

Al-Qur‟an (Juz 

30) kelas XI di 

MAN 1 

Palembang telah 

berjalan dengan 

cukup baik, bisa 

dilihat dari 

proses hafalan.  

Penelitian 

terdahulu 

difokuskan 

pada kelas XI 

program 

tahfidz (juz 

30)  

Jenis 

penelitian 

kualitatif  

2   Nur Itsna Arina 

Rosida, Implementasi 

program tahfidz dalam 

meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada mata 

pelajaran Qur‟an Hadits 

di MTS Al-Ittihad 

Poncokusumo-Malang. 

(2019)  

Implementasi 

program tahfidz 

pada mata 

pelajaran Qur‟an 

Hadits. Program 

tahfidz di MTS 

Al-Ittihad satu 

minggu empat 

kali yaitu hari 

selasa,rabu,kamis 

dan sabtu dan 

dimulai pukul 

07.00 sampai  

Penelitian 

terdahulu 

difokuskan 

dalam 

prestasi 

belajar siswa 

pada mata 

pelaaran 

Qur‟an 

Hadits 

Jenis 

penelitian 

kualitatif  

  

                                                           
10

 Yusuf Maulana, Implementasi Program Tahfidzul Qur‟an Bagi Peserta didik SMP Islam Al-

Irsyad Kabupaten Cilacap, Skripsi IAIN Purwokarto, 2019.  
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1 2 3 4 5 

  09.30. Dalam 

menjalankan 

program tahfidz 

ini perlu adanya 

dukungan yang 

kuat dari pihak 

sekolah. Salah 

satunya adalah 

penanggung 

jawab atau 

koordinator 

program tahfidz. 

  

3  Sulfa Afiyah, 

Implementasi program 

tahfidz Al-Qur‟an 

dalam memperkuat 

karakter siswa di MTS 

Negeri 3 Ponorogo. 

(2019)  

Pelaksanaan 

program tahfidz 

di MTS Negeri 3 

Ponorogo sudah 

sesuai dengan 

tahapan-tahapan 

program tahfidz 

Al-Qur‟an .  

Penelitian 

terdahulu 

difokuskan 

dalam 

memperkuat 

karakter 

siswa  

Jenis 

penelitian 

kualitatif  

4  Siti Rohmah, 

Implementasi program 

tahfidz Al-Qur‟an 

dalam meningkatkan 

kemandirian belajar 

siswa di MTS putri Al-

Huda Malang.(2019) 

Bahwa MTS 

putri Al-Huda 

Malang telah 

melaksanakan 

program tahfidz 

Al-Qur‟an 

sebagai bentuk 

implementasi 

kurikulum 

muatan lokal dan 

juga sesuai visi 

misi sekolah.  

Penelitian 

terdahulu 

difokuskan 

dalam 

meningkatkan 

kemandirian 

belajar siswa  

Jenis 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif  

5  Yusuf Maulana, 

Implementasi program 

tahfidzul Qur‟an  bagi 

peserta didik SMP 

Islam Al Isryad 

Kabupaten Cilacap. 

(2019)  

Pelaksanaan 

program 

tahfdizul Qur‟an 

di SMP Islam Al 

Irsyad 

Kabupaten 

Cilacap telah 

berjalan cukup 

lama, dari awal 

berdirinya 

sekolah tersebut, 

Program  

Penelitian 

terdahulu 

difokuskan 

bagi peserta 

didik SMP 

Islam Al 

Irsyad  

Jenis 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif  
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1 2 3 4 5 

  tahfidzul Qur‟an 

telah dijalankan, 

namun belum 

terprogram 

dengan baik.   

  

 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa posisi penelitian 

sekarang, bukan plagiasi atau meniru dan penelitian terdahulu melainkan 

penelitian saat ini yang dilakukan yaitu untuk meneruskan dan 

mengembangkan dari penelitian terdahulu. 

B. Kajian Teori  

1. Pengertian Tahfidz Al-Qur’an  

Tahfidz berasal dari bahasa Arab isim masdhar dari يحفظ - حفظ  yang 

artinya menghafal sedangkan menurut Hidayatullah menghafal aktivitas 

merekam apa yang kami baca dan kami fahami. Menghafal adalah 

suatu aktivitas menanamkan materi ke dalam ingatan, dan juga 

menyimpan kesan-kesan yang suatu saat akan dapat diingat kembali ke 

alam sadar.  

Sedangkan menurut Abdul Aziz Abdul Rauf, menghafal Al-Qur‟an 

adalah proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau 

mendengar. Dengan demikian menghafal Al-Qur‟an adalah meresapkan 

huruf-huruf, ayat-ayat, dan surat-surat dalam Al-Qur‟an ke dalam 

pikiran dengan cara menguang-ulang baik dengan membaca atau 

mendengar yang tujuannya agar selalu ingat. Bagi kaum muslim 
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mempelajari Al-Qur‟an hukumnya fardhu ain, yakni kewajiban yang 

harus dijalankan oleh masing-masing umat muslim. 
11

 

Selain sebagai kewajiban kaum muslim juga menyakini bahwa Al-

Qur‟an yang merupakan kalam Allah SWT. Yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibrl As adalah 

sebagai petunjuk atau hudan bagi manusia karena di dalamnya terdapat 

petunjuk-petunjuk bagi keselamatan manusia baik di dunia maupun di 

akhirat. Selain menjadi kewajiban setiap muslim mempelajari Al-

Qur‟an termasuk ibadah yang utama terlebih lagi jika mampu 

menghafalkannya.  

2. Tujuan Program Tahfidz  

a. Siswa dapat memahami dan mengetahui arti penting dari kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an.  

b. Siswa dapat terampil menghafal ayat-ayat dari surat-surat tertentu yang 

menjadi materi pelajaran.  

c. Siswa dapat membiasakan menghafal Al-Qur‟an dan dalam berbagai 

kesempatan siswa dapat melafalkan ayat-ayat Al-Qur‟an. 
12

 

3. Metode Menghafal Al-Qur’an  

a. Metode Wahdah  

Metode wahdah yaitu menghafalkan satu per satu ayat yang 

hendak di hafalnya. Kemudian setiap ayat bisa dibaca sebanyak 

sepuluh kali atau lebih, sehingga proses ini mampu membentuk pola 
                                                           
11

 Abu Maskur, Pembelajaran Tahfidz Pada Anak Usia Dini, 189.  
12

 Lutfi, Ahmad,Pembelajaran Al-Qur’an dan Hadits, (Jakarta:Direktorat Pendidikan Islam, 2009), 

168-169.  
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dalam bayangannya. Sehingga penghafal mampu mengkondisikan 

ayat-ayat yang dihafalkannya tidak hanya dalam bayangannya akan 

tetapi hingga benar-benar reflek pada lisannya. Setelah benar-benar 

hafal barulah melanjutkan ayat berikutnya dengan cara yang sama. 
13

 

Kelebihan dan kekurangan metode wahdah Setiap orang 

memiliki cara atau metode sendiri dalam menghafal. Namun 

demikian yang paling cocok dan menyenangkan bagi setiap individu. 

Selain itu, dalam setiap cara atau metode yang digunakan seseorang 

untuk menghafal juga mempunyai kelebihan maupun kekurangan. 

Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan metode wahdah yaitu: 

a. Kelebihan Metode Wahdah  

1) Lebih mudah dilakukan oleh penghafal Al-Qur‟an  

2) Banyak digunakan oleh para penghafal Al-Qur‟an  

3) Metode ini cukup mudah difahami  

4) Ingatan penghafal Al-Qur‟an terhadap hafalan yang telah 

dilakukan lebih kuat 

5) Makharijul huruf penghafal Al-Qur‟an dalam melafalkan Al-

Qur‟an terjamin 

6) Keistiqamahan penghafal Al-Qur‟an  dalam menambah 

hafalan lebih terjamin 

7) Tajwid dan beberapa kaidah membaca Al-Qur‟an dengan tartil 

terjaga 
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8) Penghafal Al-Qur‟an akan lebih teliti terhadap  makharijul 

huruf dan bacaan ayat-ayatnya dan lebih bisa teliti terhadap 

ayat-ayat yang sama redaksinya. 
14

 

b. Kekurangan Metode Wahdah  

1) Seorang penghafal yang tidak menyambungkan ayat satu 

dengan ayat berikutnya, maka ia akan kesulitan untuk 

meneruskan pada sebagian ayat. Kemudian terpaksa ia harus 

membuka mushaf dan melihat lagi pada ayat manakah ia 

berhenti. Setelah itu ia menutup mushafnya dan meneruskan 

lagi hafalannya. Akan tetapi ia berhenti untuk kedua dan 

ketiga kalinya. Setelah beberapa waktu ia akan mendapati 

kesulitan untuk menghubungkan semua ayat menjadi satu 

halaman penuh.  

2) Penghafal akan mengalami kesulitan dalam menyambung 

ayat per ayat yang akan dihafal.
15

  

b. Metode Tikrar  

Kata Tikrar (  ا لتكر ار ) adalah masdar dari kata kerja “كر ر “ 

yang merupakan rangkaian kata dari huruf ر -ر-ك  , Secara etimologi 

berarti mengulang atau mengembalikan sesuatu berulangkali.  

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan tikrar fi Al-Qur‟an adalah pengulangan redaksi 

                                                           
14

 Rofiul Wahyudi dan Ridhoul Wahidi, Sukses menghafal Al-Qur’an Meski sibu k kuliah, 
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kalimat atau ayat dalam Al-Qur‟an dua kali atau lebih, baik itu terjadi 

pada lafalnya ataupun maknannya dengan tujuan dan alasan tertentu.  

Ulangilah setiap ayat sebanyak 25 kali atau lebih, 

sesungguhnya tidak akan bisa menghafal Al-Qur‟an dengan baik 

kecuali jika anda mengulanginya berkali-kali. Bahkan sebagian dari 

para ulama ada yang mengulang ulang satu permasalahan sebanyak 

seratus kali di antara mereka juga ada yang mengulang-ulangnya 

sampai empat ratus kali, sehingga ilmu yang didapatnya seolah-olah 

berada diantara kedua matanya (benar-benar memahaminya).
16

  

Langkah-langkah metode tikrar sebagai berikut:  

1. Bacalah ayat pertama (5 sd 10 kali) dengan suara jahar 

(keras/nyaring), lalu hafalkan.  

2. Uji hafalan anda terhadap ayat pertama tanpa melihat mushaf/ 

buku panduan.  

3. Setelah hafal ayat pertama bacalah ayat kedua ( 5 sd 10 kali) , lalu 

hafalkan kemudian, ujilah hafalan anda terhadap ayat kedua tanpa 

melihat mushaf/ buku panduan.  

4. Ulangi hafalan anda terhadap ayat pertama dan kedua.  

5. Bacalah ayat ketiga ( 5 sd 10 kali), lalu hafalkan kemudian, uji 

hafalan anda tanpa melihat mushaf/ buku panduan.  

6. Ulangi hafalan anda terhadap ayat pertama sampai ketiga. 

Demikian seterusnya bila satu majmu‟ah lebih dari 3 ayat.  
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7. Bila hafalan anda terhadap satu majmu‟ah telah baik dan lancar, 

silahkan melanjutkan ke materi hafalan pada majmu‟ah 

berikutnya.
17

 

Kemudian di ulang-ulang lagi tanpa membuka mushaf sampai 

benar-benar hafal.
18

 

c. Metode Sima‟i  

Metode sima‟i merupakan salah satu cara untuk menghafal 

Al-Qur‟an dengan cara ustadz atau seseorang membacakan satu ayat 

lebih atau bahkan sebgainya. 
19

 

d. Metode Jama‟  

Metode jama‟ ialah cara menghafal yang dilakukan secara 

bersama-sama , dimana guru membacakan satu ayat kemudia para 

penghafal menirukannya secara bersama-sama dan mengulang-ulang 

kembali ayat tersebut dapat di baca dengan baik dan masuk dalam 

bayangannya, kemudian di ulang-ulang lagi tanpa membuka mushaf 

sampai benar-benar hafal. 
20

 

e. Metode Juz‟i  

Metode juz‟i yaitu dengan cara membagi ayat-ayat yang ingin 

dihafal menjadi lima baris atau tujuh atau sepuluh baris atau satu 
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B ( Jakarta Selatan :Qultum Media, 2010), 4.  
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 Ari Anshori, Metode pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Negeri Tahfidz 

Nurul Iman Karanganyar dan Madrasah Aliyah Al-Kahfi Surakarta, 21.  
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 Ari Ansori, Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Negeri Tahfidz Nurul 
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halaman, atau satu hizb dan seterusnya untuk di hafalkan. Apabila 

sudah berhasil baru pindah pada target yang berikutnya. 
21

 

4. Kecerdasan Spiritual  

Kecerdasan spiritual adalah  kecerdasan jiwa ini adalah 

kecerdasan yang dapat membantu manusia dan menyembuhkan dan 

membangun diri manusia secara utuh. Kecerdasan spiritual adalah 

kesadaran yang dengannya tidak kita tidak hanya mengakui nilai-nilai 

yang ada, tetapi secara kreatif menemukan nilai-nilai baru.
22

 

Menurut Mimi Doe dan Marsha Walch spiritualitas adalah 

dasar tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki dan 

memberi arah dan arti pada kehidupan, suatu kesadaran yang 

menghubungkan seseorang dengan Tuhan, atau apapaun yang disebut 

dengan sumber keberadaan dan hakikat kehidupan.  

Dalam persepektif Islam dimensi spiritualitas senantiasa 

berkaitan secara langsung dengan realitas Ilahi, Tuhan yang Maha Esa 

(Tauhid). Spiritualitas bukan sesuatu yang asing lagi bagi manusia, 

karena merupakan inti kemanusian itu sendiri. Spirituaitas agama 

(religius spirituality) berkenaan dengan kualitas mental (kesadaran), 

perasaan, moralitas, dan nilai-nilai luhur lainnya yang bersumber dari 

ajaran agama. 

Spiritualitas agama bersifat Ilahiah, bukan bersifat humanistik 

lantaran berasal dari yang Tuhan, Spiritualisme dalam agama islam 
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adalah islam itu sendiri, yang memperesentasikan ajaran-ajaran yang 

bersifat holistik dan integral. Spiritual merupakan kebenaran mutlak, 

perwujudan kedekatan kepada Yang Maha Pencipta berupa 

keimanan,ketawaan, ketawadhu‟an, kecerdasan, keikhlasan, 

pengabdian dan penyembahan  

a. Pengertian kecerdasan Spiritual Menurut Tokoh-tokoh Sebagai 

Berikut.  

Menurut Zohar dan Marshal dalam jurnal yang ditulis oleh 

Imam Mashudi Latif dalam buku nya SQ memanfaatkan 

kecerdasan spiritual dalam berfikir interglastik dan holistik, 

kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan  nilai kecerdasan untuk 

menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang 

lebih luas dan kaya kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau 

jalan hidup orang lebih bermakna dibandingakan orang lain.
23

   

 Zohar dan Ian Marshal mendefinisikan kecerdasan spiritual 

sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, 

yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup manusia 

dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk 

menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibanding dengan yang lain. SQ adalah landasan yang diperlukan 
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untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. SQ merupakan 

kecerdasan tertinggi manusia.  

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berhubungan dengan 

nurani seseorang sehingga ia mampu memahami perkara yang 

terjadi dalam hidupnya sehingga dia dapat memandang hidup 

bukan satu sisi saja.  

Zohar dan Marsahal hanya menyatakan bahwa manusia 

membutuhkan religius framework (kerangka religius) sebagai 

pembimbing untuk memiliki dan meningkatkan potensi SQ, 

Demikian pengembangan kecerdasan spiritual adalah upaya 

mengembangakan, mendorong serta mengajak manusia lebih maju 

dalam hal yang berkaitan kejiwaan, rohani, mental, moral, ataupun 

yang berkenaan dengan spirit atau jiwa, serta bekerja dengan 

usahanya ataupun asumsi mengenai nilai-nilai transcendental (nilai 

ilahiyyah), dengan pola pikir secara Tauhidi (Integralstik) serta 

berprinsip hanya karena Allah SWT.  

Menurut pendapat Zohar dan Marshall yang 

mengemukakan tujuh langka untuk meningkatkan kecerdasan 

spiritual, yakni sebagai berikut: Langkah pertama, harus menyadari 

dimana dirinya sekarang, langkah kedua merasakan dengan kuat 

bahwa dia ingin berubah, langkah ketiga merenungkan apakah 

pusatnya sendiri dan apakah motivasinya yang paling dalam, 
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langkah keempat menemukan dan mengatasi rintangan, langkah 

kelima menggali banyak kemungkinan untuk melangkah maju, 

langkah keenam menetapkan hati pada sebuah jalan, langkah 

ketujuh dan akhirnya sementara melangkah di jalan yang dipilih 

sendiri.  

b. Aspek-aspek kecerdasan spiritual  

1) Aspek rohani  

Pengertian rohani secara etimologi, kata rohani dalam Kamus 

Besar Bahasa  Indonesia adalah berupa roh yang bertalian dengan 

yang tidak berbadan jasmani. Kerohanian berarti sifat-sifat rohani, 

perihal rohani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer 

dijelaskan rohani adalah kondisi kejiwaan seseorang dimana 

terbentuk dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa 

yang diwujudkan dalam budi pekerti seseorang serta melalui 

hubungan manusia dengan sesama manusia sesuai dengan ajaran 

agama yang dianutnya. 
24

 

 Istilah rohani di dalam konteks tradisi Islam menurut 

Hossein Nasr, dapat ditemukan dalam istilah ruhiyah atau 

ruhaniyah dan ma‟nawiyah atau berbagai turunannya. Islam 

mempunyai sistem pendidikan rohani sendiri pada sistem ini, 

seseorang mesti bekerja dengan hati dan rohnya. Ketika upaya 

secara konsisten dan kontinu telah dilaksanakan melalui hati dan 
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roh sebagai prinsif fundamental, aturan-aturan dan disiplin dan 

para ahli rohani Islam, maka kemampuan kapabalitas dan potensi 

hati dan roh akan dapat dihidupkan, dipersiapkan dan diaktifkan 

melalui pendidikan rohani, akan dikenal sebagai seorang rohanis. 

Hasil keuntungan dari pendidikan rohani tanpa batas. Dampaknya 

akan dapat diterima dan dirasakan di dunia dan di akhirat nanti.  

 Dalam pendidikan Islam  pendidikan rohani merupakan 

aspek penting. Pendidikan ini memungkinkan potensi rohani untuk 

berkembang dan mempunyai pengalaman-pengalaman 

transendental yang menjadikannya terus menyempurnakan diri 

sejalan dengan totalitas potensi yang dimiliki, dengan tetap 

bersandar pada kaidah-kaidah yang kuat dan dasar-dasar agama 

yang kokoh, yang berperan sebagai penguat dan pengokoh relasi 

seorag muslim dengan ALLAH SWT. 
25

 

 Pendidikan rohani merupakan pendidikan mengasah 

pikiran, hati, dan tubuh dalam menapaki pengalaman-pengalaman 

sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan 

(Marifatullah). Pendidikan spiritual juga dikenal sebagai 

pendidikan kepribadian yang didasarkan kepada kecerdasan 
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emosional dan spiritual (ruhaniah) yang bertempu pada masalah 

diri. 
26

 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

rohani adalah usaha merubah, mengarahkan, melatih dan 

membimbing serta mempengaruhi unsur-unsur kerohanian yang 

bersifat dinamis itu menuju ke arah tujuan pendidikan yang dicita-

citakan menurut ukuran-ukuran Islam.  

 Pendidikan ini memungkinkan potensi rohani untuk 

berkembang dan mempunyai pengalaman-pengalaman 

transendental yang menjadikannya terusmenyempurnakan diri 

sejalan dengan totalitas potensi yang dimiliki, dengan tetap 

bersandar pada kaidah-kaidah yang kuat dan dasar-dasar agama 

yang kokoh, yang berperan sebagai penguat dan pengokoh relasi 

antara seorang muslim dengan ALLAH SWT.  

 Pendidikan rohani merupakan pendidikan mengasah 

pikiran, hati, dan tubuh dalam menapaki pengalaman-pengalaman 

sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan 

(Marifatullah). Pendidikan spiritual juga dikenal sebagai 

pendidikan kepribadian yang didasarkan kepada kecerdasan 

emosional dan spiritual (ruhaniah) yang bertempu pada masalah 

diri .  
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 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

rohani adalah usaha merubah, mengarahkan, melatih dan 

membimbing serta mempengaruhi unsur-unsur kerohanian yang 

bersifat dinamis itu menuju ke arah tujuan pendidikan yang dicita-

citakan menurut ukuran-ukuran Islam.  

 Pendidikan ini memungkinkan potensi rohani untuk 

berkembang dan mempunyai pengalaman-pengalaman 

transendental yang menjadikannya terusmenyempurnakan diri 

sejalan dengan totalitas potensi yang dimiliki, dengan tetap 

bersandar pada kaidah-kaidah yang kuat dan dasar-dasar agama 

yang kokoh, yang berperan sebagai penguat dan pengokoh relasi 

antara seorang muslim dengan ALLAH SWT.  

 Pendidikan rohani merupakan pendidikan mengasah 

pikiran, hati, dan tubuh dalam menapaki pengalaman-pengalaman 

sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan 

(Marifatullah). Pendidikan spiritual juga dikenal sebagai 

pendidikan kepribadian yang didasarkan kepada kecerdasan 

emosional dan spiritual (ruhaniah) yang bertempu pada masalah 

diri . 

2) Aspek jiwa   

Adalah Jujur terhadap jiwa , tidak iri hati, dengki, dan benci, 

menerima jati diri, mampu mengatasi depresi, mampu mengatasi 

perasaan gelisah, menjauhi sesuatu yang menyakiti (sombong, 
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berbangga diri, boros, kikir, malas, pesimis) memegang prinsip-

prinsip syariat, keseimbangan emosi, lapang dada , spontan, 

menerima kehidupan, mampu menguasai dan mengontrol diri, 

sederhana , ambisius, percaya diri. 
27

 

Di dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa jiwa 

adalah ruh yang ada di kehidupan batin manusia, atau kesseutuhan 

yang terjadi dari perasaan batin, pikiran, angan-angan, dan 

sebagainya. Di dalam bahasa Arab, jiwa diartikan sebagai Nafs, 

yang di dalam Al-Qur‟an merupakan salah satu lafadz mustaraq 

(lafadz yang memiliki banyak makna). 

An-Nafs menunjukkan arti keluaranya angin lembut 

bagaimanapun adanya. Al-nafs juga diartikan darah, karena 

seseorang apabaila kehilangan darah makan ia kehilangan jiwanya, 

atau hati (qalb) dan sanubari yang ada padanya ada rahasia yang 

tersembunyi. 
28

 

Jiwa manusia adalah sesuatu yang berdiri sendiri, Namun 

jiwa memiliki keterkaitan  anatara sesuatu yang bersifat immateri 

yaitu al ‘uqullakal dan mempunyai keterkaitan dengan sesuatu 

yang bersifat materi yaitu al ajsaml badan. Jiwa manusia 
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merupakan penghubung antara sesuatu yang bersifat materi dan 

immateri dalam mengaktualisasikan potensinya.
29

 

3) Aspek Biologis  

Adalah Aspek biologis berkaitan dengan kesehatan seseorang 

terbebas dari penyakit, tidak cacat, membentuk konsep positif 

terhadap fisik, menjaga kesehatan tidak membebani fisik kecuali 

batas kemampuannya. 
30

 

4) Aspek sosial  

Adalah Aspek sosial berkaitan dengan hubungan dengan 

sesama manusia. Mencintai kedua orang tua, mencintai 

pendamping hidup, mencintai anak, membantu orang yang 

membutuhkan, amanah, berani mengungkap kebenaran, menjauhi 

hal-hal yang menyakiti orang lain, jujur terhadap orang lain. 
31

 

Kecerdasan sosial diartikan sebagai segala sesuatu yang 

berlangsung antar dua pribadi, mencirikan proses-proses yang 

timbul sebagai suatu hasil dari interaksi individu dengan individu 

lainnya. Kecerdasan sosial menunjukkan kemampuan seseorang 

untuk peka terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung untuk 

memahami dan berinteraksi dengan orang lain sehingga mudah 

bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingya. 
32
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Setiap orang memiliki intelegensi sosial maka orang yang 

bersangkutan dapat berinteraksi dengan baik dengan 

lingkungannya. Intelegensi sosial merupakan hal yang paling 

penting dalam intelek manusia dimana kegunaan kreatif dari 

pikiran manusia yang paling besar adalah mengadakan cara untuk 

mempertahankan sosial manusia secara efektif.  

Kecerdasan sosial merupakan salah satu faktor yang penting 

yang seharusnya dimiliki oleh siswa yang memiliki kebutuhan 

untuk meraih prestasi belajar yang lebih baik di sekolah. 

Kecerdasan sosial terdiri dari aspek sosial sensivitty, sosial insight 

dan sosial communication. Untuk melatih kecerdasan sosial siswa 

ini maka aspek-aspek tersebut dikembangkan sebagai indikator 

penelitian untuk mengukur  besar kecerdasan sosial siswa.  

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. 

Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa manusia merupakan 

perpaduan antara aspek individu sebagai perwujudan dirinya 

sendiri, dan makhluk sosial sebagai anggota kelompok atau 

masyarakat. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial akan 

menampilkan tingkah laku tertentu. hHasil tingkah laku yang 

muncul merupakan peristiwa saling mempengaruhi, sehingga 
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menimbulkan sikap sosial tertentu yang akan mewarnai pola 

interaksi tingkah laku setiap individu. 
33

 

Sikap sosial dalam hal ini yang muncul pada siswa, sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Lingkungan tersebut 

berupa lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apabila 

lingkungan sosial yang dimaksud memfasilitasi atau memberikan 

peluang terhadap perkembangan anak secara positif, maka anak 

akan dapat mencapai perkembangan sosial secara matang, Namun 

sebaliknya apabila lingungan sosia itu kurang kondusif, maka sikap 

sosia anak cenderung menampilkan perilaku yang menyimpang. 

Untuk itu pengembangan sikap sosial anak di sekolah sangat 

penting dilakukan untuk mematangkan mereka.  

5. Manfaat  Kecerdasan Spiritual  

Manusia yang memiliki spiritual yang baik akan memiliki 

hubungan yang kuat dengan Allah, sehingga akan berdampak pula 

kepada kepandaian dia dalam berinteraksi dengan manusia, karena 

dibantu oleh Allah yaitu hati manusia dijadikan cenderung kepada-

Nya.34 

Kecerdasan spiritual merupakan landasan yang diperlukan untuk 

memfungsikan IQ  dan EQ secara efektif dan kecerdasan spiritual ini 

adalah kecerdasan tertinggi manusia. Kecerdasan spiritual membimbing 
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manusia untuk meraih kebahagian hidup hakiki dan membimbing 

manusia untuk mendapatkan kedamaian.  

Kecerdasan spiritual dalam pengambilan keputusan cenderung 

akan melahirkan keputusan yang terbaik, yaitu keputusan spiritual. 

Keputusan spiritual itu adalah keputusan yang diambil dengan 

mengedepankan sifat-sifat Ilihiah.  

6. Ciri-ciri kecerdasan spiritual  

a. Mempunyai kesadaran diri adanya tingkat kesadaran yang tinggi dan 

mendalam sehingga bisa menyadari antusiasi yang datang 

menanggapinya. 
35

 

b. Mempunyai visi ada pemahaman tentang tujuan hidupnya, 

mempunyai kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai.  

c. Fleksibel mampu bersikap fleksibel menyesuaikan diri secara 

spontan dan aktif untuk mencapai hasil yang baik, mempunyai 

pandangan yang pragmatis (sesuai kegunaan) dan efisien tentang 

realitas.  

d. Berpandangan holistik melihat bahwa diri sendiri dan orang lain 

saling terkait dan bisa melihat keterkaitan antara berbagai hal. Dapat 

memandangan kehidupan yang lebih besar sehingga mampu 

menghadapi dan rasa sehat memandanganya sebagai suatu visi da 

mencari makna dibaliknya.  
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7. Peserta Didik  

Di dalam UU No.20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas), Peserta didik didefinisikan sebagai setiap manusia 

yang berusaha mengembangakn potensi diri melalui proses 

pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun 

pendidikan non formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan 

tertentu. Peserta didik juga dapat didefinisikan sebagai orang yang 

belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu 

dikembangkan, Seperti potensi kognitif,efektif, dan psikomotor. Definisi 

peserta didik diatas esensinya adalah setiap peserta didik yang berusaha 

mengembangakn potensi pada jalur pe ndidikan baik formal maupun 

pendidikan non formal menurut jenjang  dan jenisnya. Terdapat banyak 

sebutan untuk peserta didik sesuai dengan konteksnya. 
36

 

Peserta didik merupakan komponen masukan dalam sistem 

pendidikan, yang seanjutnya diolah dalam proses pendidikan sehingga 

mampu menciptkan manusia yang berkualitas yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan.  

8. Hakikat Manusia Menurut Ki Hajar  Dewantara  

Manusia menurut pandangan Ki Hajar Dewantara telah dijelaskan 

dalam tulisannya yang berjudul keindahan manusia yaitu sebagai berikut 

manusia adalah makhluk yang berbudi sedangkan budi artinya jiwa yang 

telah melalui batas kecerdasan yang tertentu, hingga menunjukkan 
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perbedaan yang tegas dengan jiwa yang dimiliki hewan. Jika hewan hanya 

bersisikan nafsu-nafsu kodrati, dorongan dan keinginan, insting dan 

kekuatan lain yang semuanya itu tidak cukup berkuasa untuk menentang 

kekuatan-kekuatan, baik yang datang dari luar atau dari dalam jiwanya.  

Pandangan Ki Hajar tentang manusia sebagai makhluk yag berbudi 

sesuai dengan pandangan aliran humanistik yang bertujuan membentuk 

manusia menjadi humanier sejati yang dapat bertanggungjawab sebagai 

individu dan kepada masyarakat sekitarnya. Manusia adalah subjek  atau 

pribadi yang memiliki cipta, rasa, karsa yang mengerti dan menyadari akan 

keberadaan dirinya yang dapat mengatur, menentukan dan menguasai 

dirinya, memiiki budi dan kehendak, memiliki dorongan untuk 

mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. 
37
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BAB III  

METODE PENELITIAN. 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah 

eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

pada generalisasi.
38

  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang 

diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat 

mengenai fakta-fakta atau sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan 

untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan 

carapandang atau kerangka berfikir tertentu. 
39

 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember yang beralamat di Jl. Manggar No.72 Gebang-Poreng ,Kecamatan 

Patrang , Kabupaten Jember.  

                                                           
38

 Sugiyono,Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.  
39

 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015) 

 

39 



40 
 

 
 

Alasan peneliti memilih lokasi ini tentunya dengan berbagai 

pertimbangan dan sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. Program tahfidz di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember bahwa peserta didik  program tahfidz banyak yang masuk 

pada kelas unggulan jurusan ipa dan peserta didik program tahfidz kecerdasan 

nya seimbang dengan hafalan dan program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Jember hafalan nya di target hafal 10 juz dalam waktu 3 tahun.  

C. Subjek Penelitian  

Penelitian ini penentuan subjek penelitian yaitu dengan teknik 

purposive. Purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini adalah orang yang akan 

dijadikan inforam merupakan orang yang dapat memberikan informasi berupa 

data yang akan diperlukan oleh peneliti.  

Berdasarkan uraian tersebut subjek yang dipilih dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut:  

1. Kepala Sekolah (MAN 2 Jember) sebagai penanggung jawab program 

tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember  

2. Waka Kesiswaaan  sebagai ketua asrama program tahfidz di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember  

3. Guru Tahfidz  sebagai pembina program tahfidz dan sebagai yang 

memberikan arahan kepada ustadz dan ustadzah.  

4. Ustadzah  sebagai yang mengayomi  dan yang mengontrol kegiatan 

peserta didik program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember.  
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5. Peserta didik  Program Tahfidz Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti  tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 
40

 

1. Observasi 

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan , dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang 

sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku 

dalam lingkungan atau ruang , waktu dan keadaan  tertentu. 
41

 

Jenis Observasi non partisipan pasif. Observasi non partisipan pasif  

adalah pengamatan yang dilakukan peneliti secara dekat dengan suatu 

kelompok dalam implementasi program tahfidz dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual peserta didik tahun pelajaran 2021/2022.  

 Adapun data yang diperoleh dalam dari metode observasi ini yaitu:  
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a. Implementasi program tahfidz pada aspek rohani dalam 

pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2021/2022 ?  

b. Implementasi program tahfidz pada aspek jiwa dalam pembinaan 

kecerdasan spirtual peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember tahun pelajaran 2021/2022 ? 

c. Implementasi program tahfidz pada aspek biologis dalam 

pembinan kecerdasan spiritual  peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2  Jember tahun pelajaran 2021/2022  ? 

d. Implemntasi program tahfidz pada aspek sosial dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2  

jember tahun pelajaran 2021/ 2022 ? 

Adapun alat untuk membantu selama melakukan observasi adalah:  

1) Camera hp  

2) Buku catatan  

3) Pedoman observasi  

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
42
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Wawancara digunakan sebagi teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit kecil. Teknik pengumpulan 

data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, 

atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.  

Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. Semi 

terstruktur adalah   untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka 

dapat menggunakan cara pada awal wawancara, yang dibicarakan adalah 

hal-hal yang tidak terkait dengan tujuan, dan bila sudah terbuka 

kesempatan untuk menayakan sesuatu yang menjadi tujuan, maka segera 

di tanyakan. 
43

 

Data- data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:  

a. Implementasi program tahfdiz pada aspek rohani dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember tahun pelajaran 2021/2022.   

b. Implementasi program tahfidz pada aspek jiwa dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember tahun pelajaran 2021/2022.  

c. Implementasi program tahfidz pada aspek biologis dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember tahun pelajaran 2021/2022.  
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d. Implementasi program tahfidz pada aspek sosial dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri  2 

Jember tahun pelajaran 2021/2022.  

Adapun alat yang digunakan untuk proses wawancara adalah: 

a. Kamera/hp 

b. Pedoman wawancara 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya 

menumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian sejarah kehidupan (life story) , cerita, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subjek penelitian. 
44

 

Adapun data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi antara lain:  

a. Profil dan sejarah Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

b. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember  

c. Identitas Madrasah  

d. Jumlah Pendidik  

e. Sejarah Pogram Tahfidz Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember  

f. Foto-foto yang berkaitan dengan penelitian  
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E. Analisis Data  

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensistesiskanya , mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
45

  

F. Keabsahan Data  

Pengecekan keabsahan data yang dilakukan agar memperoleh hasil atau 

data yang valid, dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipercaya oleh 

semua pihak. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, maka 

dipakai validitas dan trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain.  

Trigulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data diri berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu denga 

demikian terdapat tringulasi sumber dan tringulasi teknik.  

1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber 

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Misal peneliti dalam 

pengumpulan data menggunakan sumber orang, maka harus mengadakan 

wawancara terhadap beberapa orang yang berbeda. Data dari beberapa 

orang yang berbeda. Jika data yang diperoleh sama maka data tersebut 

sudah kredibel, tetapi jika data tersebut berbeda maka peneliti perlu 
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meminta kesepakatan dengan beberap orang tersebut sehingga 

menghasilkan data yang sama. 
46

 

2. Triangulasi Teknik  

Triangaluasi teknik adalah penggunaan beragam teknik 

pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji 

ungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kreadibilitas 

data dengan triangluasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik ini dapat dilakukan 

dengan menghubungkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

G. Tahap-tahap penelitian  

Untuk mengetahui proses peneltian yang dilakukan oleh peneliti mulai 

awal hingga akhir maka perlu diuraikan tahapan-tahapan penelitian. Dalam 

penelitian ini ada beberapa tahapan yang akan peneliti lakukan yaitu: 

1. Tahap pra lapangan  

Tahap pra lapangan yaitu tahap yang dilakukan sebelum penelitian 

dilaksanakan. Kegiatan tahap pra lapangan yaitu:  

a. Menyusun rancangan peneltian  

Dalam menyusun rencana ini, penelti menetapkan beberapa hal 

seperti: judul peneltian, alasan penlitian, fokus peneltian, tujuan 

peneltian, manfaat peneltian, objek peneltian, dan metode yang 

digunakan.  
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b. Memilih lokasi penelitian  

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti harus terlebih dahulu 

memilih lokasi penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui segala 

keadaan yang akan dilakukan penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih 

yaitu Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember.  

c. Melihat keadaan lapangan  

Pada tahap ini, peneliti mulai menjajaki dan melihat keadaan 

lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian, 

lingkungan sosial, dan pendidiknya. Hal ini memudahkan peneliti 

didalam menggali data.  

d. Perizinan  

Sehubungan dengan penelitian yang berbeda diluar kampus dan 

merupakan lembaga pemerintah, maka penelitian ini memerlukan izin 

dan prosedur sebagai berikut, yaitu permintaan surat pengantar dan 

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN) 

Jember sebagai permohonan izin penelitian yang diajukan kepada 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember.  

Kegiatan dalam menyusun instrumen penelitian ini meliputi 

menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat 

wawancara , membuat lembar observasi, dan mencatat dokumen yang 

diperlukan.  
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2. Tahap Pelaksana  

Pada tahap ini, peneliti mulai mengunjungi tempat penelitian dan 

terjun ke lapangan. Guna untuk mengumpulkan semua data-data yang 

diperlukan melalui metode wawancara, dan dokumentasi untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian, lalu menganalisa data, 

dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh peneliti.  

3. Tahap laporan  

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah 

dianalisis, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu 

membuat laporan peneltian. Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada 

dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan 

kekurangan.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Objek Penelitian  

 

Pada bab ini, peneliti berusaha memberikan gambaran mengenai objek 

penelitian yaitu di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. Dari beberapa data yang 

diperoleh tentang objek penelitian adalah.  

1. Sejarah Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember  

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember adalah alih fungsi dari PGAN 

Jember, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 42 Tahun 1992 

Tanggal : 27 Januari 1992 PGAN Jember terhitung mulai Tanggal 1 Juli 

1992 dialih fungsi berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. 

Sejak berdirinya lembaga di bawah Kementerian Agama ini selalu 

berinovasi dan berimprovisasi sejalan dengan gemuruhnya perkembangan 

dunia pendidikan di tanah air. Dari prasasti dan dokumentasi tua, peta 

perjalanannya
47

.  

Sehingga  menjadi Madrasah Aliyah Negeri  2 ini dapat sebagai 

berikut: 

a. Tahun 1950, Menteri Agama RI, yang saat itu dijabat oleh :KH. 

Muhammad Dahlan, mendirikan sekolah yang diberi nama 

Pendidikan Guru Agama Negeri Jember, dengan SK Menag 

nomor:195/A/C.9/1950, tanggal 27 Desember  1950, tempat 
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belajarnya di gedung SMI ( Sekolah Menengah Islam) berlokasi di 

Jalan KH.Siddiq nomor 200. Talangsari Jember.  

b. Tahun 1951 berubah menjadi PGAP Negeri dan tempatnya pindah 

ke SMPN 1 Jember ( Jl. Kartini) sampai tahun 1954. 

c. Tahun 1954 pindah ke SGB (Sekolah Guru Bawah Negeri, Jalan 

Kartini) sekarang SMK 4 Jember, sampai tahun 1956.  

d. Tahun 1956  pindah ke STN (Sekolah Teknik Negeri, Kreongan, 

dekat Rumah Sakit Paru, sekarang SMPN 10 Jember tapi masuk 

sore sampai tahun 1959 karena paginya digunakan STN sendiri.  

e. Tahun 1959 sampai sekarang, menempati gedung sendiri ( yang 

ditempati sekrang ini). Semula bernama Jalan KH.Agus Salim, 

namun sejak tahun 1978 berubah menjadi Jalan Maggar Jember.  

f. Tahun 1960 PGAPN  berubah menjadi PGAN 4 Tahun Jember.  

g. Tahun Pelajaran 1964/1965 berubah menjadi PGAN 6 Tahun ( 

Masa belajar 6 tahun) atas dasar SK Meng nomor 19 Tahun 1959. 

Sehingga lulusan PGAN 4 tahun tidak lagi melanjutkan ke Malang.  

h. Tahun 1978 berubah menjadi PGAN 3 tahun yang lama belajarnya 

3 tahun tidak lagi 6 tahun. (SK menag nomor 19 tahun 1978). 

Sehingga siswa kelas I,II, dan III nya menjadi MTSN 2 Jember, 

sedangkan kelas IV,V,VI –nya menjadi kelas I,II dan kelas III 

PGAN.  

i. Tahun 1992 berubah menjadi MAN 2 Jember (SK Menag Nomor 

42 Tahun 1992 tanggal 27 Januari ), sampai sekarang ini.  
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j. Sedangkan yang menjabat Kepala Madrasah sejak berdirinya 

sampai sekarang telah  mengalami 13 kali pergantian kepala 

Madrasah. 
48

 

2. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

a. Visi  

Terwujudnya lulusan yang berkualitas dan berakhluk karimah.  

b. Misi  

1. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan tepat waktu, baik memulai 

mengakhiri kegiatan pembelajaran.  

2. Kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada kebutuhan dan 

pengembangan potensi akademik peserta didik.  

3. Siswa dan guru merasa senang dan nyaman terhadap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan.  

4. Guru selalu mencatat dan melakukan pemantauan terhadap 

perkembangan peserta didik.  

5. Guru melakukan kegiatan pembelajaran berlandaskan pada 

kurikulum program semester dan RPP.  

6. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan saintifik.  

7. Pembelajaran dengan mengembangkan PAIKEM (pembelajaran 

aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan).  

8. Pembelajaran dengan mengembangkan startegi, metode dan 

teknik pembelajaran yang bervariatif. 
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9. Pembelajaran menggunakan berbagi media pembelajaran, 

khusunya media elektronik.  

10. Pembelajaran dengan memanfaatkan dan memberdayakan 

laboratorium secara intensif dan terprogram.  

11. Guru melaksanakan penilaian autentik.  

12. Guru melaksanakan kegiatan remidial dan pengayaan. 

13. Menyiapkan sumber belajar (buku dan sumber lain) yang 

memadai.  

14. Siswa mencapai nilai/hasil belajar lebih besar dari KKM (Kriteria 

Kelulusan Minimal) yang telah ditetapkan.  

15. Laporan hasil kegiatan pembelajaran (berupa nilai rapor) tepat 

waktu. 

16. Mata pelajaran yang diemabn guru sesuai dengan latar belakang 

pendidikan guru.  

17. Nilai UN meningkat. 

18. Siswa dapat diterima di PTN-PTN Favorit.  

19. Jumlah siswa yang di terima melalui SNMPTN meningkat.  

3. Identitas Madrasah  

A. Nama Madrasah  :  Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember (MAN 2 Jember)  

B. NSM           : 131135090002  

C. NPSN                  : 20280292  

D. No.Telp                : 0331-485255 
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E. Status Madrasah      : A  

F. Waktu Belajar         : Pagi (06.45-14.30  

G. Tahun Berdiri          : 1950 (PGAN )  

H. Tahun Penegrian      : 1992 (MAN 2 Jember)  

4. Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan  

A. Guru PNS               : 36 

B. Guru Non PNS        : 20 

C. Struktural/JFU PNS  : 9  

D. Struktural/JFU Non PNS  : 13 

5. Sejarah Program Tahfdiz Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

Program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember yang 

berdiri pada tahun 2017 pada masa kepala sekolah bapak suharno, 

program tahfidz yang dibuka pada penerimaan peseta didik baru, dan 

masuk pada program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

ada tes , dan tes nya yaitu membaca Al-Qur‟an dan menghafal Ayat 

dan di beri waktu 10 menit untuk menghafal. Tekait ada tes untuk 

masuk di program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember di 

karenakan ada kuota maka dari itu ada tes untuk masuk di program 

tahfidz. Sedangkan Peserta didik yang belum memiliki hafalan, 

cukup mengikuti tes membaca Al-Qur‟an dan tes kemampuan 

menghafal. Biasanya tes menghafal sejumlah ayat yang di pilihkan 

oleh tim penguji secara random dalam waktu 15 menit, lalu 

disetorkan ,Beberapa minggu kemudian pihka panitia akan 
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menghubungi seluruh peserta didik untuk menentukan lolos atau 

tidak, dan tim penguji meliputi guru dan ustadzah.  

Terkait penanggung jawab program tahfidz di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember yaitu penanggung jawabnya adalah Bapak 

Joko Purnomo selaku ketua asrama program tahfidz Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember, dan di bantu oleh tiga pengurus program tahfidz 

yaitu ibu Anna, Ibu Dwi, ibu Munadiroh. Terkait pihak yang 

bertanggung jawab di program tahfidz Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember yaitu tentang wali murid yang memberikan saran dan 

komplain terkait program tahfidz dan yang menangani adalah ketua 

asrama tahfidz Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. Dan yang 

membina program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember yaitu 

ibu Anna, ibu Dwi, dan Ibu Munadiroh.  

 Mengenai Metode atau model untuk menghafal Al-Qur‟an 

di Asrama Tahfidz Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember yaitu peserta 

didik menghafal sesuai dengan kemampuan dan diusahakan untuk 

menyetorkan satu halaman sesudah maghrib dan murajaah hafalan 

setelah sholat shubuh, dan ustdazahnya tidak membacakan ayat 

terlebih dahulu , jadi langsung setoran kepada ustadzah dan hanya 

cukup menyimak saja.  

Kegiatan utama di asrama adalah menghafal Al-Qur‟an , target 

minimal tiap semeter peserta didik menghafal 2 juz dengan baik 

bagus bacaan dan lancar. Kegiatan Al-Qur‟an asrama 
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diselenggarakan tiga kali sehari, sore pukul 16.00, malam pukul 

18.30 dan dan pagi pukul 04.30.  

Pada jam 03.00 WIB peserta didik bangun untuk sholat 

tahajjud dan yang sejenisnya, dan sholat tahajjud bersifat wajib dan 

ada presensi sholat tahajjud disetiap pintu kamar. Setiap Hari santri 

harus mengisi kolom untuk tanda tangan. Bila dalam satu minggu 

alpa sebanyak tiga kali bahkan lebih, maka akan di ta‟zir 

membersihan  asrama  pada hari minggu. Setelah sholat tahajjud  

peserta didik bebas untuk kegiatan apa saja.  

Sekitar pukul 04.00 WIB jamaah sholat shubuh diaksanakan 

bersama oleh peserta didik program tahfidz di musholla asrama, 

untuk putera sholat shubuh jamaah di masjid sekolah. Dilanjutkan 

dengan wirid dan membaca al-ma‟tsurat. Selesai sholat berjamaah 

melanjutkan untuk piket kebersihan, dan jadwal disususun oleh 

ustadz dan ustadzahnya. Tugas untuk piket adalah menyapu area 

asrama , area jemuran dan membuang sampah. Sekitar pukul 04.30 

WIB sampai pukul 06.00 WIB Qur‟an time pagi dilaksanakan secara 

berkelompok sesuai ustadzah bertanggung jawab terhadap 7-8 peserta 

didik . Jumlah bisa bertambah bila santri bertambah. Pukul 06.30 

WIB semua peserta didik harus meninggalkan asrama dengan syarat 

kamar dalam keadaan rapi dan bersih.  

Mengenai sholat dhuha menjadi program sekolah 

dilaksanakan secara berjamaah di sekolah sebelum memulai 
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pelajaran. Untuk jamaah dhuhur dilaksanakan di asrama pukul 14.30 

WIB barulah seluruh santri kembali lagi ke asrama . kecuali hari 

jum‟at dan sabtu sekolah usai pukul 14.00 WIB. Setiap pulang 

sekolah terdapat ekskul yang mana semua santri bebas memilih  satu 

ekskul untuk diikuti kecuali pramuka inti, karena pramuka menyita 

banyak waktu dan tidak disarankan bagi para penghafal Al-Qur‟an 

begitu peraturan asrama yang ditetapkan oleh pengurus dan ustadz 

dan ustdazah.  

Pukul 16.00-17.00 WIB peserta didik jamaah sholat ashar 

setelah jamaah sholat ashar baru makan malam, intinya makan malam 

dilakukan sebelum jamaah sholat maghrib tiba. Lanjut jamaah sholat 

maghrib dan pembacaan al-ma‟sturat sekitar pukul 18.00 WIB, 

kembali Qur‟an time pukul 18.30 WIB sampai pukul 20.00 paling 

lama pukul 20.30 WIB. Lanjut jamaah sholat isya. Bila malam jum‟at 

usai maghrib kegiatan tahlil dulu dan Qur‟an time diganti setelah 

jamaah sholat isya‟ sekitar pukul 19.00. Usai Qur‟an time malam 

lanjut belajar.  

Semua kegiatan ini diabsen secara mandiri oleh santri dalam 

buku „Amalal Yaumiah atau buku kegitan harian yang wajib dibawa 

saat Qur‟an time pagi untuk di cek oleh para ustdazah masing-masing 

kelompok. Juga rapor dipegang oleh masing-masing santri. Semua 

kegiatan harus dijalani. Tiap akhir semeter santri asrama juga akan 

menerima rapot sisipan asrama juga akan menerima rapot sisipan 
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terkait pencapaian kegiatan Al-Qur‟an selama satu semester, 

termasuk sikap keseharian, akhlak, kebersihan dan kedisiplinan.  

Banyak sekali peraturan berupa kewajiban dan larangan yang 

paling penting diketahui, perpulangan ke rumah hanya diperbolehkan 

setiap dua bulan sekali, jadwal perpulangan diatur oleh pengurus. 

Terkadang ada bonus libur dan boleh pulang bila terdapat tanggal 

merah. Hari minggu pagi santri boleh dijenguk dan diajak keluar oleh 

orang tua atau pihak keluarga lain yang telah berkomunikasi kepada 

pengurus atau ustadz dan ustdazah. Sebelumnya dengan syarat 

kegiatan kerja bakti usai dilakukan dan wajib kembali ke asrama 

maksimal pukul 17.00 WIB.  

Data peserta didik program tahfidz Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember.  

Tabel 4.1 

Nama Peserta Didik Program Tahfidz  

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

No Nama  Kelas  

1 2 3  

1  Puti Nuriyah Ulfa  XII AGAMA 1  

2  Putri Shabrina Fatiyatul amaniah  XII IPA 1  

3  Rachma Zakiya Ilmi  XII IPA 1  

4  Salisa Rahmawati  XII IPS 5  

5 Tsania Fikri Adelia  XII IPA 1  

6 Taqiyah Adelia Pratiwi  XII IPA 1  

7  Yola Hudiah Wilujeng  XII IPA 1  

8  Zarir Aniqoh R. XII AGAMA 2  

9  Agdacha Syalwa Putri  XII IPA 1  

10  Fabi Ni‟matillah al a‟la  XII IPA 1  

11 Anisa Maulidiyah  XII IPA 1  

12  Zilan Najwa Ala S. XII IPA 5  
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1 2 3  

13  Nadia Nufita Sari  XII IPS 4 

14  Amanda Choirun Nisa XII IPA 1  

15  Alfa Khofidhotur Rizki XII IPS 2  

16  Aiko Sakinah Putri  XII IPA 1  

17  Fatimah Azzahra  XII IPA 1  

18  Hachi Ayu   XII IPA 1  

19  Maulidiyah amta el Lainufar  XII IPA 1  

20  Melfy Alifia Nofianty XII IPA 1  

21  Nailatus Sholehah S. XII IPA 1  

22 Putri aisa Wirdya  XII IPA 1  

23  Abdullah Hasan  XII AGAMA 1  

24  Ahmad rofiko  XII IPA 1  

25 Muhammad Arkan Algholy  XII AGAMA 2  

26  Rifanda Himawan  XII IPA 1  

27  Jessy Firman Maulana  XII IPA 1  

28  Muhammad Afifah Reza  XII AGAMA 2  

29  Aisyah Alfa Marits  XI IPA 1  

30  Afilia Rosita  XI IPA 1  

31  Aaliyah Hisyam Mahendra  XI IPA 1  

32  Anisa Putri Ramadaniya  XI AGAMA  

33 Azkin Najwa H. XI IPA 1  

34  Beauty Aulia Said  XI IPA 1  

35  Dina Putri Aulia  XI IPA 1  

36  Intan Az-zahro  XI IPA 1 

37  Nanda Kirana Herfiandi  XI IPA 1  

38  Norma Ayu Faradila  XI IPA 1  

39  Nufiyah Arzaqi Mayfanda  XI IPA 1  

40  Nur Juni Enjel S. XI IPA 1  

41  Rani Dwi Pertiwi  XI IPA 1 

42  Silfia Dwi Pertiwi XI IPA 1  

43  Venina Khoirun Nisa  XI IPA 1  

44 Wafiq Aazizatul Fitriyah  XI IPA 1  

45  Alfi Nur Fadhilalh X IPA 1  

46  Alfina Maya Safana  X IPA 1  

47  Amanda Dwi Kurnia  X IPA 1  

48  Ananda Dwi Kurnia  X IPA 1  

49  Anggiita Adistia Mahadewi  X IPA 1  

50 Arini Ulfa Najman M. X IPA 1  

51  Diana Puspita Sari  X IPA 1  

52  Fesyta Kidnafa Putri Karomah. X IPA 1  

53  Fitrotus Sonafa Hatiqoh  X IPA 1  
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1 2 3 

54  Hamidatus Zahra  X IPA 1  

55  Lisna Juliani  X IPA 1 

56  Khoirun Nisa‟ X IPA 1 

1 2 3  

57  Tisya Dwi Nur Aini  X IPA 1 

58  Siti Rohmawati  X IPA 1  

59  Lia Fidella Devi  X IPA 1  

60  Konita Putri Mulyanti  X IPA 1  

61  Kartika Hijarotun Farhatin  X IPA 1 

62  Naili Zakiyatun Nufus  X IPA 1  

63  Upik Sahrun Nadifa Hasbi  X IPA 1  

64  Alkindi Haniffatin s.  X AGAMA  2  

65  Anisah Fitrah Dila Amalia X AGAMA 2  

66  Hanan Desianti Suseno  X AGAMA 2  

67  Salbiyatus Sa‟diyah  X AGAMA 2  

68  Nur Aisyatus Salisa  X AGAMA 2  

69  Safana Dewi Masitoh  X AGAMA  2  

70  Siti Raudiya Deanisa S. X AGAMA 2  

71  Yolanda Lilma Cahya N. X AGAMA 2  

72  Zulfa Mazidah  X AGAMA 2  

73  Alya Najwa Azizah  X IPA 5  

74  Cahya Roudlotul Munawaroh  X IPA 5  

75  Nabila Maulidiya  X IPA 5  

76  Nurul Faizatul Fitri  X IPA 5  

77 Yulita Hidatul Khoirun  X IPA 5  

78  Danisha Isdihar Aura X IPS 1  

79  Linda Maisyatur  X IPS 1  

80  Nurus Shofa Septi  X IPS 1  

81  Pugud Isnainiyah Nur  X IPS 1  

82  Mada Heries  X AGAMA 2  

83 Ahmad Roni Raditya  X IPA 1  

84  Arga Mahsa Maulana  X IPA 5 

85  Zulian Hidayat Putra  X IPA 5  

86  Hayyu Tastaftian H. X IPS 1  

87  M.Fadhlilah Ismail  X AGAMA 2  

     Sumber Dokumentasi 25 Oktober 2021  
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Tabel  4.2  

Jumlah Jadwal Setoran Peserta Didik program Tahidz  

No Nama   Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jum‟at  Sabtu  

1  Kartika 

Huritu F 

Al 

Baqoroh 

(127-

132) 

Al 

Baqoroh 

(135-

138)   

Murajaah 

bersama  

Pembaca

an Surat 

Yasin  

Murajaah 

tasmi‟ 1 

lembar  

-  

2  Khoirun 

Nisak  

Al 

Baqoroh 

(70-76)  

Al 

Baqoroh 

(94-97)  

Al 

Baqoroh 

(77-83)  

Pembaca

an Surat 

Yasin 

Murajaah 

Al 

Baqoroh 

(84-88  

Kultu

m 

3  Lia 

Fidella 

Devi  

Murajaah 

tasmi‟  

Murajaa

h tasmi‟  

- Pembaca

an Surat 

Yasin 

Murajaah 

untuk 

tasmi‟ 1 

lembar  

Kajian 

Bahas

a 

Arab  

4  Lisna 

Juliani  

Murajaah 

tasmi‟  

Murajaa

h tasmi‟  

Murajaah  Pembaca

an Surat 

Yasin 

Murajaah 

untuk 

tasmi‟ 1 

lembar  

Kajian 

Bahas

a 

Arab 

5  Naili 

Zakiyyat

un Nufus  

Annaziat  Abbasa  Murajaah  Pembaca

an Surat 

Yasin 

Murajaah 

untuk 

tasmi‟,  

Alinfitar  

Ka

jia

n 

Ba

ha

sa 

Ar

ab 

6  Konita 

Putri 

Mulyanti  

Murajaah 

untuk 

tasmi‟  

Murajaah 

untuk 

tasmi‟  

Murajaah  Pembaca

an Surat 

Yasin 

Murajaah 

untuk 

tasmi‟ 1 

lembar 

Kajian 

Bahas

a 

Arab 

7  Safiratus 

Sholeha 

A 

Murajaah 

untuk 

tasmi‟  

Murajaah 

untuk 

tasmi‟  

Murajaah 

untuk 

tasmi‟  

Pembaca

an Surat 

Yasin 

- Kajian 

Bahas

a 

Arab 

8  Siti 

Rohmaw

ati  

Al 

Baqoroh 

(58-61)  

Al 

Baqoroh 

(70-73)  

Murajaah  Pembaca

an Surat 

Yasin 

Murajaah 

Al 

Baqoroh 

(70-76)  

Kajian 

Bahas

a 

Arab 

9  Tisya 

Dwi 

Nuraini  

Al 

Baqoroh 

(94-101)  

Al 

Baqoroh 

(102-

105)  

Murajaah Pembaca

an Surat 

Yasin 

Ziyadah 

Al 

Baqoroh 

(115-

118)  

Ka

jia

n 

Ba

ha

sa 

Ar
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ab 

10  Upik 

Sahrun 

Nadifa 

Hasbi  

Al 

Baqoroh 

(12-13)  

Al 

Baqoroh 

(14-16)  

Murajaah  Pembaca

an Surat 

Yasin 

Ziyadah 

Al 

Baqoroh 

(23-24)  
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Tabel 4.3  

No Nama BULAN JANUARI 2022 

10 11 12 13 14 15 

1  Hachi Ayu 

Puspita  

Juz 30 

Al-

Infitar 

&Al-

Mutafif

in  

Pembel

ajaran 

Ilmu 

Tajwid 

Makhro

j 

Ghorib  

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Buruj  

Yasin 

Tahlil 

dan 

Simtu

d 

duror  

Evalu

asi  

Juz 30 An-

Naba & Al-

Buruj  

2  Aiko Sakinah 

Putri  

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Mutaffi

fin  

Pembel

ajaran 

Ilmu 

Tajwid 

makhro

j ghorib  

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Buruj  

Tahll 

dan 

Simtu

d 

duror  

Evalu

asi  

Juz 30 An-

Naba‟ & 

Al-Buruj 

3  Alfa 

Khofidatur 

izky  

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Mutaffi

fin  

PembeI

ajaran 

lmu 

tajwid 

makhro

j ghorib  

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Buruj  

Tahlil 

dan 

Simtu

dduro

r  

Evalu

asi  

Juz 30 An-

Naba‟ & 

Al-Buruj  

4  Putri 

Shabrina  

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Mutaffi

fin  

Pembel

ajaran 

ilmu 

tajwid 

makhro

j ghorib  

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Buruj  

Tahlil 

dan 

simtu

d 

duror  

Evalu

asi  

Juz 30 An-

Naba‟ & 

Al-Buruj  

5  Taqiya 

Ardelia  

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Mutaffi

fin 

Pembel

ajaran 

ilmu 

tajwid 

makhro

j ghorib  

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Buruj 

Tahlil 

dan 

simtu

d 

duror  

Evalu

asi  

Juz 30 An-

Naba‟ & 

Al-Buruj 

6  Anggita 

Adistiya 

Mahadewi  

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Mutaffi

fin 

Pembel

ajaran 

ilmu 

tajwid 

makhro

j ghorib 

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Buruj 

Tahlil 

dan 

simtu

d 

duror 

Evalu

asi  

Juz 30 An-

Naba‟ & 

Al-Buruj 

7  Alfina Maya 

Safana  

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Mutaffi

fin 

Pembel

ajaran 

ilmu 

tajwid 

makhro

j ghorib 

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Buruj 

Tahlil 

dan 

simtu

d 

duror 

Evalu

asi  

Juz 30 An-

Naba‟ & 

Al-Buruj 
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8  Naili 

Zakiyyatun 

Nufus  

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Mutaffi

fin 

Pembel

ajaran 

ilmu 

tajwid 

makhro

j ghorib 

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Buruj 

Tahlil 

dan 

simtu

d 

duror 

Evalu

asi  

Juz 30 An-

Naba‟ & 

Al-Buruj 

9  Aisyah Said  Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Mutaffi

fin 

Pembel

ajaran 

ilmu 

tajwid 

makhro

j ghorib 

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Buruj 

Tahlil 

dan 

simtu

d 

duror 

Evalu

asi  

Juz 30 An-

Naba‟ & 

Al-Buruj 

10  Dina  Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Mutaffi

fin 

Pembel

ajaran 

ilmu 

tajwid 

makhro

j ghorib 

Juz 30 

Al-

Infitar 

& Al-

Buruj 

Tahlil 

dan 

simtu

d 

duror 

Evalu

asi  

Juz 30 An-

Naba‟ & 

Al-Buruj 

 

Tabel 4.4 

No Nama BULAN JANUARI 

10 11 12 13 14 15 

1  Hachi Ayu 

Puspita  

Juz 30 Al-

Mutaffifin 

(1-36)  

Juz 30 

Al-

Insyqaq 

(1-25)  

Juz 

30 

Al-

Buruj 

& Al-

A‟la  

Juz 

30 

At-

Thori

q & 

Al-

A‟la  

Membac

a surat 

Al-Kahf  

Juz 30 

Al-

Ghosi

-yah 

(1-26)  

2  Aiko Sakinah 

Putri  

Juz 30 Al-

Mutaffifin 

(1-36)  

Juz 30 

Al-

Insyiqa

q (1-25)  

Juz 

30 

Al-

Buruj 

(1-

22)  

IZIN  Membac

a surat 

Al-Kahfi  

Juz 30 

At-

Tariq 

& Al-

A‟la  

3  Alfa 

Khofidatur 

Rizky  

Juz 30 Al-

Mutaffifin 

(1-36) 

Juz 30 

Al-

Insyiqa

q (1-25) 

Juz 

30 

Al-

Buruj 

(1-

22) 

Juz 

30 

At-

Tariq 

& Al-

A‟la  

Membac

a surat 

Al-Kahfi  

Juz 30 

Al-

Ghosi

-yah 

(1-26)  

4  Putri Shabrina  Juz 30 Al-

Mutaffifin 

(1-36) 

Juz 30 

Al-

Insyiqa

q (1-25 

Juz 

30 

Al-

Buruj 

Juz 

30 

Al=A

‟la & 

Membca 

surat Al-

Kahfi  

Juz 30 

Al-

Ghosi

-yah 
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(1-

22) 

Al-

Ghosi

yah  

(1-26 

5 Taqiya Ardelia  Juz 30 Al-

Mutaffifin 

(1-36 

Juz 30 

Al-

Insyiqa

q & Al-

Buruj  

Juz 

30 

Juz 

30 

At-

Tariq 

& Al-

Ghosi

yah  

Juz 

30 

Al-

Fajr(

1-30)  

Membac

a surat 

Al-Kahfi  

Juz 30 

Al-

Balad

& As-

syams  

6  Anggita 

Adistya 

Mahadewi  

Juz 30 Al-

Mutaffifin 

(1-36)  

Juz 30 

Al-

Mutaffi

fin (1-

36)  

Juz 

30 

Al-

Mutaf

fifin 

(1-

36) 

Juz 

30 

Al-

Muta

ffifin 

(1-

36) 

Membac

a surat 

Al-Kahfi  

Juz 30 

Al-

Mutaf

fifin 

(1-36) 

7  Alfina Maya 

Safana  

Juz 30 Al-

Mutaffifin 

(1-36) 

Juz 30 

Al-

Insyiqa

q (1-25  

Juz 

30 

Al-

buruj 

(1-

22)  

Juz 

30 

At-

Tariq 

(1-

17)  

Membac

a surat 

Al-Kahfi  

Juz 30 

Al-

A‟la 

(1-19)  

8  Naili 

Zakiyyatunnuf

us  

Juz 30  Al-

Mutaffi

fin (1-

36)  

Juz 

30 

Al-

Insyi

qaq 

(1-

25)  

Juz 

30 

At-

Tariq 

(1-

17)  

Membac

a surat 

Al-Kahfi  

SAKI

T  

9 Aisyah Said  Juz 30 An-

Naba‟ (1-

40)  

Juz 30 

An-

Naziat 

(1-38)  

Juz 

30 

An-

Nazia

t (1-

46)  

-  Membac

a surat 

Al-Kahfi  

Juz 30 

Abasa 

(1-42)  

10 Dina  SAKIT  Juz 30 

Al-

Mutaffi

fin (1-

36)  

Juz 

30 

Al-

Buruj

& Al-

A‟la  

Uz 30 

Al-

Ghosi

yah 

(1-

26)  

Membac

a surat 

Al-Kahfi  

Juz 30 

Al-

Fajr 

(1-30)  
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Tabel 4.5  

No NAMA BULAN JANUARI 2022 

10 11 12 13 14 15 CAPAIAN 

1 N.A Mayfanda  Murajaah 

Al-Baqarah 

164-168  

Murajaah 

Al-Baqarah 

177-181  

Murajaah 

Al-Baqarah 

187-190  

Al-Baqarah 

197-202  

Al-Kahfi  Al-Baqarah 

203-210 

 

2 Venna Khoirun  Al-Baqarah 

270-272  

Al-Baqarah 

272-274  

Murajaah 

Al-Baqarah 

260-264 

Al-Baqarah 

270-274  

Al-Kahfi  Al-Baqarah 

270-274 

 

3 Aisya Alfa  Al-Baqarah 

231-232  

Al-Baqarah 

233 

Al-Baqarah 

234-235   

Al-Baqarah 

236-237  

Al-Kahfi  Al-Baqarah 

234-237  

 

4 Tisya Dwi  Al-Baqarah 

159-163  

Al-Baqarah 

164-165  

Al-Baqarah 

166-169  

Al-Baqarah 

170-172  

Al-Kahfi  Al-Baqarah 

184-186  

 

5 Alya Najwa  Al-Baqarah 

234-235  

Al-Baqarah  

234-235  

Al-Baqarah 

236-237  

Al-Baqarah 

238-241  

Al-Kahfi  Al-Baqarah 

238-245  

 

6 U.Sahrun Nadifa  Al-Baqarah 

154-158  

Al-Baqarah 

159-163  

Al-Baqarah 

164-165  

Al-Baqarah 

170-173  

Al-Kahfi  Al-Baqarah 

174-176  

 

7 Aaliyah Hisyam  Al-Baqarah 

164-165  

Al-Baqarah 

164-165  

Al-Baqarah 

166-169  

Al-Baqarah 

170-172  

Al-Kahfi  Al-Baqarah 

170-176  

 

8 Diana Puspitasari  Al-Baqarah 

195-196  

Al-Baqarah 

197-199 

Al-Baqarah 

200-202  

- Al-Kahfi  Al-Baqarah 

164-170  

 

9 Fesyta  Kidnafa  Ali-Imran 

150-153  

Ali-Imran 

154  

Ali-Imran 

155-157  

Ali-Imran 

158-161  

Al-Kahfi  Ali-Imran 

158-161  

 

10 Alkindi  Ali-Imran 

158-161  

Ali-Imran 

158-165  

Ali-Imran 

92-108  

- Al-Kahfi  Ali-Imran 

122-140 

 

11 Khoirun Nisak  Al-Baqarah 

144-145  

Al-Baqarah 

146-149  

Al-Baqarah 

150-153  

Al-Baqarah 

154-158  

Al-Kahfi  Al-Baqarah 

6-37  
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12 Lisna Juliani  Maridhah  Maridhah  Maridhah  Al-Baqarah 

109-115  

Al-Kahfi  Murajaah 

253-264  

 

 

Tabel 4.6 

No NAMA BULAN JANUARI 2022 

10 11 12 13 14 15 CAPAIAN 

1  N.A 

Mayfanda  

Al-Baqarah 

170-176  

Al-Baqarah  

182-186  

Al-Baqarah 

191-196 

Yasin  Evaluasi  Al-Baqarah 

211-115   

 

2  Venna 

Khoirun  

Al-Baqarah 

253-259   

Al-Baqarah 

260-269  

Al-Baqarah 

265-269   

Yasin Evaluasi Al-Baqarah 

268-274   

 

3  Aisya Alfa  Al-Baqarah 

231-232   

Al-Baqarah 

231-233   

Al-Baqarah 

203-210  

Yasin Evaluasi Al-Baqarah 

216-219    

 

4  Tisya Dwi  Al-Baqarah 

58-61   

Al-Baqarah 

62-69  

Al-Baqarah 

164-169   

Yasin Evaluasi Al-Baqarah 

170-176   

 

5  Alya Najwa  Al-Baqarah 

58-61  

Al-Baqarah 

62-83    

Al-Baqarah 

84-93   

Yasin  Evaluasi Al-Baqarah 

138-145   

 

6  U.Sahrun 

Nadifa  

Al-Baqarah 

58-61   

Al-Baqarah 

154-163   

Al-Baqarah 

164-169   

Yasin Evaluasi Al-Baqarah 

170-176 

 

7  Aaliyah 

Hisyam  

Al-Baqarah 

146-153    

Al-Baqarah 

154-163  

Al-Baqarah  

164-169  

Yasin Evaluasi Al-Baqarah 

170-179    

 

8 Diana 

Puspitasari  

Al-Baqarah 

77-83  

Al-Baqarah 

84-88   

Al-Baqarah 

142-163   

Yasin Evaluasi Al-Baqarah 

177-186   

 

9  Fesyta  

Kidnafa  

Al-Baqarah 

177-181  

Al-Baqarah   

203-210  

 

Al-Baqarah  

203-210  

Yasin Evaluasi Al-Baqarah   

211-215  

 

10  Alkindi  Al-Baqarah 

253-256   

Al-Baqarah 

257-259    

Al-Baqarah 

109-121    

Yasin Evaluasi Al-Baqarah  

135-145   
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11 Khoirun 

Nisak  

Al-Baqarah 

120-126   

Al-Baqarah  

127-134  

Al-Baqarah  

135-141  

Yasin Evaluasi Al-Baqarah 

142-145   

 

12  Lisna Juliani  Maridhah  Maridhah  Maridhah  Yasin Evaluasi Al-Baqarah 

265-269  

 

 Sumber dokumentasi 16 Januari 2022  
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B. Penyajian  Data dan Analisis 

Pada bab in, peneliti akan memaparkan beberapa data yang relevan 

sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan secara moderat selama. 

Penelitian ini dilakukan pada 30 September 2021 sampai 18 November 

2021.  

1. Implementasi Program Tahfidz Pada Aspek Rohani Dalam 

Pembinaan Kecerdasan Spiritual  Peserta Didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran  2021/2022.  

Program tahfidz pada aspek rohani dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, peserta 

didik yang mengikuti program tahfidz mengikuti juga kegiatan yang 

lain seperti kajian kitab tafsir  yang dilaksanakan pada hari minggu dan 

kegiatan membaca asmaul husna dibaca sebelum peserta didik 

berangkat ke sekolah dan  sholat berjamaah wajib peserta didik 

program tahfidz mengikuti sholat berjamaah  dan kegiatan khusus 

untuk peserta didik yang jurusan agama oleh karena itu kegiatan 

tersebut untuk membina peserta didik melanjutkan perguruan tinggi di 

Mesir, maka dari itu kajiannya berbeda dengan peserta didik yang beda 

jurusan.  

Hal tersebut di ungkapkan oleh selaku pembina program 

tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember beliau 

menyatakan sebagai berikut bahwa Program tahfidz pada aspek 

rohani adalah yang membina karakter yakni ustadz-

ustdazahnya dan ketika ada masalah di asrama ustadz-

ustdazahnya yang menyampaikan kepada pembina program 

tahfidz, pembina program tahfidz membuat kurikulum dan 

kurikulum tersebut membuat peserta didik agar lebih 
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berperilaku kepribadian islami, berakhlak islami sesuai dengan 

visi, misi program tahfidz. 
49

 

 

Hasil tersebut dapat dibuktikan dengan hasil dokumentasi sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  

Kegiatan Kajian Kitab   

Program tahfidz pada aspek rohani dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual bagi peserta didik  yaitu pentingnya untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara menghafal Al-

Qur‟an dan kajian kitab tafsir Al-Qur‟anil adzim  oleh karena itu aspek 

rohani sangat penting bagi peserta didik program tahfidz di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember.  

Hal ini juga diperkuat oleh ustadzah Nilam, selaku ustdzah 

program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. 

Mengungkapkan bahwa:  

                                                           
49

 Kodariah Mardiana, Wawancara , Jember, 01 Oktober 2021.  
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Program tahfidz pada aspek rohani dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual  di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember bahwa adab 

dan akhlak peserta didik dari menghafal Al-Qur‟an peserta didik dapat 

mengambil nilai-nilai penting yang akan peserta didik terapkan di 

lingkungan sekitar, contohnya adab kepada yang lebih tua, adab 

makan,.
50

 

Hasil wawancara tersebut dapat dibuktikan dengan 

dokumentasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Wawancara dengan ustadzah Nilam  

Program tahfidz pada aspek rohani dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual yaitu bagaimana peserta didik dapat mengetahui 

pentingnya mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan menerapkan 

sesuatu yang baik dilakukan menghindari sesuatu yang tidak baik 

untuk dilakukan, oleh karena peserta didik yang mengikuti program 

tahfidz harus benar-benar mendekatkan diri kepada Allah SWT.  

Hal ini juga diperkuat oleh Fidella kelas X  peserta didik yang 

mengikuti program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember.  

                                                           
50

 Nilam, Wawancara , Jember 03 November 2021.  
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Peserta didik program tahfidz melaksanakan kegiatan setiap 

hari pada jam 06.30 kegiatannya membaca asmaul husna, selesai 

membaca asmaul husna bersama peserta didik melaksanakan kegiatan 

sholat dhuha berjama‟ah, dan kegiatan yang lain yaitu kajian kitab 

tafsir Al-Qur‟aniladzim yang dilaksanakan minggu pagi. Dan kegiatan 

pada malam minggu diisi dengan belajar bahasa Arab bersama ustadz 

dari Mesir, dan setiap dua minggu sekali ada kegiatan kuliah tamu 

,kuliah tamu kegaiatan belajar bahasa arab bersama , dan dilaksanakan 

di masjid dan pada hari minggu setelah kegiatan bersih-bersih asrama. 
51

 

 

Kesimpulan dari aspek rohani  adalah bahwa peserta didik 

program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember yaitu kegiatan 

kajian kitab tafsir, sholat berjamaah dan membaca asmaul husna.   

Mengenai aspek rohani dalam pembinaan kecerdasan spiritual 

bagi peserta didik adalah peserta didik program tahfidz meluangkan 

waktu di asrama untuk menghafal  Al-Qur‟an dan murajaah dan 

peserta didik yang tidak ada jadwal masuk untuk sekolah maka waktu 

luang di buat untuk mengerjakan tugas dari sekolah. 
52

 

 

2. Implementasi Program Tahfidz Pada Aspek Jiwa Dalam Pembinaan 

Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember Tahun Pelajaran 2021/2022.  

Program tahfidz pada aspek jiwa dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember yaitu peserta didik yang 

masuk di program tahfidz ada beberapa peserta didik yang memang ingin 

masuk pada program tahfidz tersebut, tetapi sebelum masuk di program 

tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember peserta didik sudah 

mempunyai hafalan, dan dilanjutkan lagi untuk masuk di program tahfidz 

                                                           
51

 Fidella, Wawancara, Jember, 05 November 2021.  
52

 Observasi, di Asrama Rumah Tahfidz, MAN 2 Jember, 18 November 2021.  
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di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember dan kegiatan yang terkait pada aspek 

jiwa adalah kegiatan tasmi‟ kegiatan tersbebut membacakahn hafalan di 

depan ustadzah , kegiatan tersebut untuk melatih jiwa peserta didik saat 

melaksanakan kegiatan tersebut.  

Hal tersebut diungkapkan oleh ustadzah Nilam selaku ustadzah di 

program tahfidz Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember beliau menyatakan 

sebagai berikut Program tahfidz pada aspek jiwa yaitu peserta didik yang 

masuk di porgram tahfidz ada yang dipaksa oleh orang tua dan ada juga 

peserta didik yang tertekan masuk di program tahfidz, dan ada juga peserta 

didik yang masuk di program tahfidz karena motivasi orang lain. Beda 

dengan peserta didik yang dipaksa oleh orang tua dan peserta didik yang 

masuk di program tahfidz karena motivasi. 
53

 

Program tahfidz pada aspek jiwa  dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember yaitu peserta didik   yang 

masuk di program tahfidz ada yang tertekan, peserta didik program tahfidz 

tujuan utamanya yaitu mengahal Al-Qur‟an, mengenai peraturan yang 

sudah ditetapkan di asrama peserta didik tidak tertekan dengan peraturan 

yang sudah ditetapkan tersebut.  

Program tahfidz pada aspek jiwa dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember yaitu ada 

peserta didik yang masuk di program tahfidz karena  dorongan orang tua, 

peserta didik tidak tertekan masuk program tahfidz  dari dorongan orang 

tua. Peserta didik juga merasa nyaman masuk di program tahfidz. 
54

 

 

Program tahfidz pada aspek jiwa dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember yaitu dari 

program itu anak-anak bisa menerapkan dalam keseharian mereka , anak- 

anak masih batas menghafal Al-Qur‟an, anak-anak tau makna dari 

menghafal Al-Qur‟an, tapi pemaknaan itu amat sangat sedikit. 

 

Kesimpulan dari aspek Jiwa bahwa peserta didik program tahfidz 

yang masuk pada program tahfidz ada yang dari keinginan diri sendiri dan 

                                                           
53

 Nilam, Wawancara, Jember , 03 November 2021.  
54

 Beauty, Wawancara,  Jember 05 November 2021.  
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ada juga yang dari motivasi orang tua dan peserta didik program tahfidz 

tidak tertekan masuk pada program tahfidz.  

Mengenai aspek jiwa dalam pembinaan kecerdasan spiritual bagi 

peserta didik adalah peserta didik program tahfidz mengikuti kegiatan 

tasmi‟ yaitu kegiatan peserta didik mengulang hafalan di depan semua 

peserta didik dan yang menyimak  hafalan semua peserta didik program 

tahfidz, Melalui kegiatan ini pada aspek jiwa, peserta didik dilatih untuk 

dapat mengontrol diri dan berkonsentrasi terhadap hafalannya. Sehingga 

dapat dilafalkan dengan lancar.  
55

 

Hasil tersebut dapat dibuktikan dengan dokumentasi  sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Kegiatan Tasmi’  

  

                                                           
55

 Observasi, di Asrama Rumah Tahfidz, Man 2 Jember , 18 November 2021.  
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3. Implementasi Program Tahfidz Pada Aspek Biologis Dalam 

Pembinaan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 2021/2022.  

Program tahfidz pada aspek biologis dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember yaitu ada  

Program tahfidz pada aspek biologis bagi  peserta didik di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember yaitu tujuan utama menghafal Al-

Qur‟an tetapi ada kegiatan yang lain yaitu ada kegiatan senam, dengan 

adanya kegiatan senam peserta didik lebih senang karena untuk menjaga 

kesehatan peserta didik dan tidak merasa bosan jika tidak ada kegiatan 

senam, di asrama program tahfidz ada jatah makanan untuk peserta ddik 

program tahfidz, jatah makan tiga kali sehari pagi, siang, sore, namun pada 

hari senin dan kamis hanya di jatah dua kali saja karena peserta didik 

melaksanakan puasa. 

Program tahfidz pada aspek biologis dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual yaitu untuk menjaga kesehatan peserta didik dengan menjaga 

kesehatan peserta didik maka ada kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta 

didik di asrama yaitu kegiatan roan pada hari minggu, kegiatan 

membersihkan asrama, kegiatan membersihkan masjid  yang dilaksanakan 

peserta didik program tahfidz.   

Hal tersebut diungkapkan oleh ustadzah Nilam selaku ustadzah di 

program tahfidz Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember beliau menyatakan 

sebagai berikut Program tahfidz pada aspek biologis  bagi peserta didik di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember yaitu peserta didik saat menyetorkan 

hafalan selesai sholat shubuh berjamaah dengan terbiasa bangun pagi 

peserta didik  dapat  menjaga kesahatan, agar pada saat menghafal Al-
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Qur‟an lebih fokus. Dan menjaga kesehatan sangat penting karena ada 

beberapa kegiatan yang dilaksanakan di asrama oleh karena itu peserta 

didik harus menjaga kesehatan.
56

  

 

Hal ini juga diperkuat oleh Fidella kelas X peserta didik yang 

mengikuti program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember.  

Program tahfidz pada aspek biologis dalam pembinaan kecerdasan 

spirtual bagi Peserta didik  di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember program 

tahfidz melaksanakan kegiatan senam pada pukul 07.30 Wib , dan 

kegiatan roan setelah kegiatan sholat dhuha, dan ada jatah makan tiga kali 

pagi, siang dan malam, tetapi pada hari senin dan kamis jatah makan 

hanya dua kali saja dikarenakan puasa. Hari senin sama kamis biasanya di 

kasih takjil kadang buah, dan  kolak. 
57

 

 

Hal ini juga diperkuat oleh Bu Anna selaku pembina program 

tahfidz Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember  

Program Tahfidz pada aspek biologis dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual bagi Peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember program 

tahfidz sekedar tidak menghafal saja  tapi mereka ada kegiatan lain pagi 

selesai sholat shubuh ada senam, bangun jam 03.00 WIB untuk sholat 

malam, habis itu dzikir pagi setelah itu senam, setiap hari ahad ada 

kegiatan kerja bakti untuk melatih fisik ada juga kegiatan bersih-bersih 

kamar. 
58

 

.  

 Kesimpulan dari aspek biologis adalah peserta didik program 

tahfidz melaksanakan kegiatan senam pada hari minggu jam 07.30 WIB 

dan dilanjutkan kegiatan roan dan kerja bakti . Peserta didik ada jadwal  

makan tiga kali sehari  dan pada hari senin dan kamis hanya dijadwal dua 

kali makan dikarenakan puasa sunnah  dan diberi  takjil buah dan kolak.  

Mengenai aspek biologis dalam pembinaan kecerdasan spiritual 

bagi peserta didik adalah peserta didik program tahfidz ada jadwal piket 

untuk memasak di asrama, jadwal tersebut dilakukan secara bergantian 

                                                           
56

 Nilam, Wawancara, Jember, 03 November 2021.  
57

 Fidella, Wawancara, Jember 05 November 2021.  
58

 Kodariah Wawancara , Jember 01 Oktober 2021.  
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karena sebagian dari peserta didik  ada yang masuk sekolah dikarenakan 

masuk sekolah dibagi dan sesuai dengan nomer absen jadi yang piket 

peserta didik yang tidak masuk sekolah.
59

  

Hasil tersebut dapat dibuktikan dengan dokumentasi sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

                           Gambar 4.4 

Kegiatan membersihkan masjid  

 

4. Implementasi Program Tahfidz Pada Aspek Sosial Dalam Pembinaan 

Kecerdasan Spiritual Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember Tahun pelajaran 2021/2022.  

Progam tahfidz pada aspek sosial dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember tahun 

pelajaran 2021/2022  yaitu bersosialisasi dengan teman sangat penting di 

lingkungan asrama maupun di lingkungan sekolah oleh karena itu peserta 

didik program tahfidz membutuhkan teman untuk saling membantu jika 

ada teman yang membutuhkan bantuan.  

Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Kodariah Mardiana selaku 

pembina program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember beliau 

maenyatakan sebagai berikut  Program tahfidz pada aspek sosial dalam 

pembinaan kecerdasan spiritual bagi peserta didik di Madrasah Aliyah 

                                                           
59

 Observasi di Asrama Rumah Tahfidz Man 2 Jember,18 November 2021.  
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Negeri 2 Jember peserta didik bersosialasi dengan teman asrama dan 

teman sekolah, bersosialisasi dengan teman yang tidak mengikuti program 

tahfidz juga baik tidak membedakan dengan teman yang tidak mengikuti 

program tahfidz dan bersosialisasi dengan baik. Pada saat pandemi peserta 

didik tidak di izinkan keluar asrama karena takut membawa dampak dari 

luar, dan penjengukan tidak diizinkan kecuali ada keluhan sakit maka 

boleh untuk pulang. 
60

 

Program tahfidz pada  aspek sosial  dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember tahun 

2021 yaitu bersosialisasi dengan teman itu sangat penting karena perlu 

bantuan juga dan kita harus saling tolong menolong dengan teman sebaya.  

Program tahfidz pada aspek sosial dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember tahun 

2021interaksi dengan teman yang di sekolah bagus tetapi ada juga yang 

memilih untuk berteman, tetapi sosialisasi dengan teman yang di asrama 

baik jika ada teman yang sakit saling tolong menolong. dan pada saat 

untuk menyimakkan hafalan teman sebaya bersedia untuk menyimakkan 

hafalannya dan tidak ada yang membedakan. 
61

 

 

Program tahfidz pada aspek sosial dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember tahun 

2021 peserta didik sebelum menyetorkan hafalan peserta didik meminta 

tolong untuk menyimakkan hafalan sama ada peserta didik yang hafalan 

nya lebih unggul dan teman nya meminta tips agar hafalan nya cepat.
62

  

 

Kesimpulan dari aspek sosial dalam  pembinaan kecerdasan 

spiritual bagi peserta didik adalah sosialisasinya baik dengan teman sebaya 

jika ada teman yang minta tolong untuk menyimakkan hafalan maka 

dibantu dan sosialisasi dengan teman sekolah juga baik dan tidak 

membedakan.  

Mengenai aspek sosial dalam pembinaan kecerdasan spiritual bagi 

peserta didik sosialisasi peserta didik yang sosialisasinya sangat baik dan 
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ketika sosialisasi pada saat di asrama peserta didik jika tidak masuk 

sekolah peserta didik meluangkan waktu hanya di kamar saja dan wakunya 

untuk mengerjakan tugas sekolah dan untuk menghafal Al-Qur‟an. 
63

 

Hasil tersebut dapat dibuktikan dengan dokumentasi sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 Gambar 4.5 

          menyimakkan hafalan teman  

 

C. Pembahasan dan Temuan  

Pembahasan dan temuan hal ini berdasarkan hasil data yang diperoleh 

di lapangan selama penelitian yaitu di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

mengenai Implementasi Program Tahfidz Dalam Pembinaan Kecerdasan 

Spiritual Bagi Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember tahun 2021. 

Berikut pemaparan pembahasan temuan:  
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1. Implementasi Program Tahfidz Pada Aspek Rohani Dalam 

Pembinaan Kecerdasan Spiritual  Peserta Didik di  Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 2021/2022.  

Berdasarkan observasi yang saya lakukan aspek rohani peserta didik 

yang fokus untuk menghafal Al-Qur‟an, dan ada juga kegiatan yang lain di 

asrama yaitu kegiatan sholat  berjamaah, membaca asmaul husna, dan 

kajian kitab tafsir  pada hari minggu. Setiap dua minggu sekali ada 

kegiatan kuliah tamu yaitu kegiatan kajian tafsir dan yang mengisi 

kegiatan tersebut adalah ustadz Hasbi dan Ustadz Maiumun.   

 Menurut teori Tarmizi, dalam jurnal yang berjudul Pendidikan 

Rohani Dalam Al-Qur‟an bahwa aspek rohani adalah suatu yang dikaitkan 

dengan roh yang bermakna susunan ,unsur-unsur halus atau gaib yang 

keberadaanya merupakan syarat utama bagi proses hayati, lebih-lebih yang 

berhubungan dengan kesaadaran, pikiran dan kemaunnya, Unsur-unsur 

halus tersebut mencakup jiwa, akal, hati, dan nafsu. Jadi aspek rohani 

membahas hablum minallah atau  ibadah yang bersifat vertikal. Ibadah 

vertikal yang terhubung kepada Allah SWT seperti zikir, shalat, puasa,dan 

haji. 
64

 

Istilah rohani di dalam konteks tradisi Islam menurut Hossein Nasr, 

dapat ditemukan dalam istilah ruhiyah atau ruhaniyah dan ma‟nawiyah 

atau berbagai turunannya. Islam mempunyai sistem pendidikan rohani 

sendiri pada sistem ini, seseorang mesti bekerja dengan hati dan rohnya. 
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Ketika upaya secara konsisten dan kontinu telah dilaksanakan melalui hati 

dan roh sebagai prinsif fundamental, aturan-aturan dan disiplin dan para 

ahli rohani Islam, maka kemampuan kapabalitas dan potensi hati dan roh 

akan dapat dihidupkan, dipersiapkan dan diaktifkan melalui pendidikan 

rohani, akan dikenal sebagai seorang rohanis. Hasil keuntungan dari 

pendidikan rohani tanpa batas. Dampaknya akan dapat diterima dan 

dirasakan di dunia dan di akhirat nanti. 
65

 

Dalam pendidikan Islam pendidikan rohani merupakan aspek 

penting. Pendidikan ini memungkinkan potensi rohani untuk berkembang 

dan mempunyai pengalaman-pengalaman transendental yang 

menjadikannya terus menyempurnakan diri sejalan dengan totalitas 

potensi yang dimiliki, dengan tetap bersandar pada kaidah-kaidah yang 

kuat dan dasar-dasar agama yang kokoh, yang berperan sebagai penguat 

dan pengokoh relasi seorag muslim dengan ALLAH SWT.  

Pendidikan rohani merupakan pendidikan mengasah pikiran, hati, 

dan tubuh dalam menapaki pengalaman-pengalaman sebagai usaha untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan (Marifatullah). Pendidikan spiritual juga 

dikenal sebagai pendidikan kepribadian yang didasarkan kepada 

kecerdasan emosional dan spiritual (ruhaniah) yang bertempu pada 

masalah diri. 
66
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2. Implementasi Program Tahfidz Pada Aspek Jiwa Dalam Pembinaan 

Kecerdasan Spiritual Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember Tahun Pelajaran 2021/2022.  

Berdasarkan observasi yang saya lakukan  aspek jiwa bagi peserta 

didik yang mengikuti program tahfidz bahwa ada peserta didik yang 

masuk pada program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember ada 

yang kemauan diri sendiri dan ada juga peserta didik yang masuk program 

tahfidz karena motivasi orang tua dan peserta didik yang masuk karena 

kemauan diri sendiri dan tidak ada tekanan bagi peserta didik masuk pada 

program tahfidz.  

Penjelasan tersebut menurut teori Ary Ginanjar Agustian bahwa 

aspek jiwa yaitu jujur terhadap jiwa, tidak iri dengki dan benci , dan 

menerima jati diri sendiri dan mampu mengatasi depresi, mampu 

mengatasi perasaan gelisah menjauhi sesuatu yang menakuti jiwa . 

memegang prinsip-prinsip syariat, kesimbangaan emosi, lapang dada, 

sopan santun, dan mampu menguasai dan mengontrol diri. 
67

 

Di dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa jiwa adalah 

ruh yang ada di kehidupan batin manusia, atau kesseutuhan yang terjadi 

dari perasaan batin, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Di dalam 

bahasa Arab, jiwa diartikan sebagai Nafs, yang di dalam Al-Qur‟an 

merupakan salah satu lafadz mustaraq (lafadz yang memiliki banyak 

makna).  
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An-Nafs menunjukkan arti keluaranya angin lembut bagaimanapun 

adanya. Al-nafs juga diartikan darah, karena seseorang apabaila 

kehilangan darah makan ia kehilangan jiwanya, atau hati (qalb) dan 

sanubari yang ada padanya ada rahasia yang tersembunyi.
68

  

Jiwa manusia adalah sesuatu yang berdiri sendiri, Namun jiwa 

memiliki keterkaitan  anatara sesuatu yang bersifat immateri yaitu al 

‘uqullakal dan mempunyai keterkaitan dengan sesuatu yang bersifat materi 

yaitu al ajsaml badan. Jiwa manusia merupakan penghubung antara 

sesuatu yang bersifat materi dan immateri dalam mengaktualisasikan 

potensinya. 
69

 

3. Implementasi Program Tahfidz Pada Aspek Biologis Dalam 

Pembinaan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 2021/2022. .  

Berdasarkan observasi yang saya lakukan aspek biologis bagi 

peserta didik yang mengikuti program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Jember bahwa peserta didik yang fokus menghafal Al-Qur‟an, ada juga 

kegiatan yang lain untuk menjaga kesehatan peserta didik, kegiatan 

tersebut yaitu kegiatan senam bersama yang dilaksanakan pada hari 

minggu , dan ada juga kegiatan yang lainnya yaitu kegiatan membersihkan 

asrama tahfidz, membersihkan  masjid dan sekitarnya agar peserta didik 

tidak merasa jenuh dan menjaga kesehatan.  
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Penjelasan tersebut menurut teori Ari Ginanjar Agustian bahwa 

aspek biologis yaitu yang berkaitan dengan kesehatan seseorang , atau 

terbebas dari penyakit, membentuk konsep positif terhadap fisik, menjaga 

kesehatan dan tidak membebai fisik kecuali batas kemampuannya. 
70

 

4. Implementasi Program Tahfidz Pada Aspek Sosial Dalam Pembinaan 

Kecerdasan Spiritual Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember Tahun Pelajaran  2021/2022.  

Berdasarkan observasi yang saya lakukan aspek sosial yang 

ditunjukkan pada kegiatan di asrama terdapat interaksi antara individu satu 

dengan individu yang lainnya. Mereka menunjukkan kecerdasan sosial 

dengan berinteraksi satu sama lain, peka terhadap perasaan orang lain 

saling bersosialisasi sesama teman ataupun dengan lingkungan sekitar, dan 

peserta didi program tahfidz saling membantu misalnya membantu teman 

untuk menyimak hafalan.  

Penjelasan tersebut menurut teori Ari Ginanjar Agustian bahwa 

aspek sosial yaitu berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia. 

Mencintai kedua orang tua, mencintai anak, membantu orang yang 

membutuhkan. Menjauhi hal-hal yang menyakiti orang lain, jujur terhadap 

orang lain, mencintai pekerjaan , mempunyai tanggung jawab sosial. 

Manusia adalah makhluk sosial hidup dalam masyarakat yang individu-

individunya diikata dalam masyarakat.
71
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Kecerdasan sosial diartikan sebagai segala sesuatu yang 

berlangsung antar dua pribadi, mencirikan proses-proses yang timbul 

sebagai suatu hasil dari interaksi individu dengan individu lainnya. 

Kecerdasan sosial menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka 

terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung untuk memahami dan 

berinteraksi dengan orang lain sehingga mudah bersosialisasi dengan 

lingkungan di sekelilingya. 
72

 

Setiap orang memiliki intelegensi sosial maka orang yang 

bersangkutan dapat berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya. 

Intelegensi sosial merupakan hal yang paling penting dalam intelek 

manusia dimana kegunaan kreatif dari pikiran manusia yang paling besar 

adalah mengadakan cara untuk mempertahankan sosial manusia secara 

efektif.  

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. 

Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa manusia merupakan 

perpaduan antara aspek individu sebagai perwujudan dirinya sendiri, dan 

makhluk sosial sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Manusia 

sebagai makhluk individu dan sosial akan menampilkan tingkah laku 

tertentu. hHasil tingkah laku yang muncul merupakan peristiwa saling 

mempengaruhi, sehingga menimbulkan sikap sosial tertentu yang akan 

mewarnai pola interaksi tingkah laku setiap individu. 
73
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Sikap sosial dalam hal ini yang muncul pada siswa, sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Lingkungan tersebut berupa 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apabila lingkungan sosial 

yang dimaksud memfasilitasi atau memberikan peluang terhadap 

perkembangan anak secara positif, maka anak akan dapat mencapai 

perkembangan sosial secara matang, Namun sebaliknya apabila lingungan 

sosia itu kurang kondusif, maka sikap sosia anak cenderung menampilkan 

perilaku yang menyimpang. Untuk itu pengembangan sikap sosial anak di 

sekolah sangat penting dilakukan untuk mematangkan mereka.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil yang di lakukan di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember  implementasi program tahfidz dalam pembinaan kecerdasan spiritual 

bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember tahun pelajaran 

2021/2022 , maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan jawaban dari fokus 

penelitian sebagai berikut:  

1. Implementasi program tahfidz pada aspek rohani dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember tahun 2021/2022, mengenai kegiatan pada aspek rohani yaitu 

kegiatan kajian kitab tafsir , sholat berjamaah dan membaca asmaul husna.  

2. Implementasi program tahfidz pada aspek jiwa dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember tahun pelajaran 2021/2022 , mengenai pada aspek jiwa peserta 

didik yang masuk pada program tahfidz ada yang kemauan diri sendiri dan 

ada keinginan orang tua.  

3. Implementasi program tahfidz pada aspek biologis dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember tahun pelajaran 2021/2022 , mengenai pada aspek biologis bahwa 

peserta didik melaksanakan kegiatan senam pada hari minggu dan ada 

kegiatan membersihkan asrama,membersihkan masjid dan ada jatah 

makan tiga kali sehari.   
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4. Impelementasi program tahfidz pada aspek sosial dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember tahun pelajaran 2021/2022, mengenai pada aspek sosial bahwa 

sosialisasi peserta didik program tahfidz dengan teman yang tidak 

mengikuti program tahfidz baik dan jika teman membutuhkan bantuan 

juga dibantu.  

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada :  

1. Guru Tahfidz  

Impementasi program tahfidz dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual peserta didik di Madrasah Negeri Aliyah 2 Jember  tahun 

pelajaran 2021/2022, bahwa guru tahfidz lebih baik untuk memantau dan 

mengecek  seluruh kegiatan di asrama  peserta didik program tahfidz, agar 

mengetahui peserta didik program tahifdz yang tidak melaksanakan 

kegiatan.  

2. Peserta Didik  

Mengingat banyaknya manfaat yang di peroleh peserta didik 

melalui program tahfidz, sebaiknya peserta didik menerapkan dengan baik 

dan mengkorelasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti interkasi 

dengan teman dan saling tolong menolong. 
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pada aspek rohani 

dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual 

peserta didik di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember 

tahun pelajaran 

2021 /2022? 

2. Bagaimana 

implementasi 

program tahfidz 

pada aspek jiwa 

dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual 

peserta didik di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember  

tahun pelajaran 

2021 /2022? 

3. Bagaimana 

implementasi 

1. Untuk 

mengidentifikasi   

implementasi 

program tahfidz 

dalam pembinaan 

kecerdasan 

spiritual pada 

aspek rohani 

peserta didik di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember  

tahun pelajaran 

2021/2022  

2. Untuk 

mengidentifikasi  

implementasi 

program tahfidz 

pada aspek jiwa 

peserta didik di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember 

tahun pelajaran 

2021/2022  

3. Untuk 



 

 

  program tahfidz 

pada aspek biologis 

dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual 

peserta didik di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember 

tahun pelajaran 

2021/2022? 

4. Bagaimana 

implementasi 

program tahfidz 

pada aspek sosial 

dalam pembinaan 

kecerdasan spiritual 

peserta didik di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember 

tahun pelajaran  

2021/2022?  

mengidentifikasi  

implementasi 

program tahfidz 

pada aspek 

biologis 

pesertadidik di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember 

tahun pelajran  

2021/2022   

4. Untuk 

mengidentifikasi  

implementasi 

program tahfidz 

pada aspek sosial 

peserta didik di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember 

tahun  pelajran 

2021/2022  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

PEDOMAN PENELITIAN 

A. Pedoman Observasi  

1. Letak Geografis Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

2. Keadaan Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember  

B. Kisi-Kisi Pertanyaan Kepada Kepala Madrasah  

1. Apakah program tahfidz di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

termasuk mulok atau ekstrakulikuler?  

2. Apakah peserta didik yang mengikuti program tahfidz reguler ada 

kelas khusus?  

3. Bagaimana cara peserta didik program tahfidz  menyetorkan 

hafalan pada saat pandemi? 

C. Kisi-Kisi Pertanyaan Kepada Waka Kesiswaan  

1. Bagaimana awal sejarah program tahfidz di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember?  

2. Apakah ada tes untuk masuk program tahfidz?  

3. Apakah ada kuota untuk masuk program tahfidz?  

4. Apakah ada kegiatan lain untuk peserta didik program tahfidz?  

5. Berdiri tahun berapa program tahfidz?  

6. Apakah ada kelas khusus untuk program tahfidz?  

D. Kisi-Kisi Pertanyaan Kepada Guru Tahfidz  

1. Bagaimana implementasi progam tahfidz pada aspek rohani dalam 

pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember tahun  pelajaran 2021/2022? 



 

 

2. Bagaimana implementasi program tahfidz pada aspek jiwa dalam 

pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember tahun pelajaran  2021/2022?  

3. Bagaiamana implementasi program tahfidz pada aspek biologis 

dalam pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2021/2022?  

4. Bagaimana implementasi program tahfidz pada aspek sosial dalam 

pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember tahun  pelajaran 2021/2022?  

5. Apakah ustadz dan ustadzah bertempat tinggal di asrama. 

6. Bagaimana cara peserta didik program tahfidz menyetorkan 

hafalan. 

7. Apakah ada kegiatan lain di asrama. 

8. Apakah ada target untuk menyetorkan hafalan.  

E. Kisi-Kisi Pertanyaan Kepada Ustadzah 

1. Bagaimana implementasi program tahfidz pada aspek rohani dalam 

pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember tahun  pelajaran 2021/2022?  

2. Bagaimana implementasi program tahfidz pada aspek jiwa dalam 

pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember tahun  pelajaran 2021/2022?  



 

 

3. Bagaimana implementasi program tahfidz pada aspek biologis 

dalam pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember tahun  pelajaran 2021/2022?  

4. Bagaimana implementasi program tahfidz pada aspek sosial dalam 

pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember tahun  pelajaran 2021-/022?  

5. Apakah ada target untuk menyetorkan hafalan.  

6. Apakah setoran kepada ustadzah. 

7. Ada berapa santri program tahfidz. 

8. Apa ada kegiatan hari minggu. 

9. Menggunakan mushaf apa. 

10. Kegiatan di mulai jam berapa.  

F. Kisi-Kisi Pertanyaa Kepada Peserta didik  

1. Bagaimana impelementasi program tahfidz pada aspek rohani 

dalam pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di  

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember tahun  pelajaran 2021-/022?  

2. Bagaimana implementasi program tahfidz pada aspek jiwa dalam 

pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember tahun  pelajaran 2021/2022?  

3. Bagaiamana impelementasi program tahfidz pada aspek biologis 

dalam pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember tahun  pelajaran 2021/2022?  



 

 

4. Bagaimana implementasi program tahfidz pada aspek sosial dalam 

pembinaan kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember tahun  pelajaran 2021/2022?  

5. Bagaimana cara mengetahui peserta didik program tahfidz dan 

yang tidak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan kegiatan sholat berjamaah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan kegiatan tasmi‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan membersihkan masjid



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan menyimak hafalan teman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan bapak Riduwan sebagai kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan bapak  Joko Purnomo sebagai waka kesiswaan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan bu Kodariah Mardiana sebagai pembina program tahfidz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Fidella peserta didik program tahfidz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Beauty peserta didik program tahfidz 
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