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ABSTRAK 

 

Mochammad Rizal Agus Hibatullah, 2022. Manajemen Pembelajaran 

Tahfidzul Qur’an dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-

Qur’an Al-Choliq Jember pada Tahun Ajaran 2021-2022. 

Kata Kunci: Manajemen Pembelajaran, Tahfidzul Qur‟an, Pembentukan 

Karakter  

Manajemen pembelajaran Tahfidzul Qur‟an adalah serangkaian proses 

pengelolaan dan upaya kepemimpinan dari pengajar atau guru dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan menilai atau mengevaluasi suatu pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an kepada siswa dengan berbagai komponen dan sumber daya yang 

ada dalam menunjang proses belajar santri secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Bagaimana perencanaan 

pembelajaran Tahfidzul Qur'an dalam pembentukan karakter santri di Pondok 

Pesantren Al-Qur'an Al-Choliq Jember pada tahun ajaran 2021-2022? 2) 

Bagaimana Pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul Qur'an dalam pembentukan 

karakter santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Choliq Jember pada tahun 

ajaran 2021-2022? 3) Bagaimana Evaluasi pembelajaran Tahfidzul Qur'an dalam 

pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Choliq Jember 

pada tahun ajaran 2021-2022? 

Tujuan penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan 

perencanaan pembelajaran Tahfidzul Qur'an dalam pembentukan karakter santri di 

Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Choliq Jember pada tahun ajaran 2021-2022 2) 

Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul Qur'an dalam 

pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Choliq Jember 

pada tahun ajaran 2021-2022 3) Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran 

Tahfidzul Qur'an dalam pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Al-

Qur'an Al-Choliq Jember pada tahun ajaran 2021-2022. 

Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif 

kualitatif dengan model interaktif Miles Huberman dan Saldana dengan langkah-

langkah : 1) Kondensasi data 2) Penyajian data 3) Penarikan Kesimpulan. Metode 

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangukasi teknik.  

Hasil kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Perencanaan pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan karakter santri dilakukan oleh pimpinan 

dan para asatidz berupa rapat awal semester, awal bulan, rencana pembelajaran 

harian yang dilakukan oleh masih-masing asatidz dan penyusunan program 

pembelajaran ke depan setiap bulannya yang mengacu pada visi dan misi 

pesantren. Serta terdapat metode dan materi ketika hendak melaksanakan 

pembelajarannya dalam satu bulan ke depan. Adanya media pembelajaran, 

meliputi papan tulis, sound system, meja, buku raport hafalan, dan buku penilaian 

hafalan. 2) Pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dipegang dan dibimbing 

langsung oleh ustadznya masing-masing. Dalam pembelajarannya dilaksanakan 

sehari dua kali dengan target satu bulan satu juz dan diadakannya persiapan 

setoran yang dikawal oleh pengurus. Metode yang Tahfidzul Qur‟an berupa 



 
 

x 

metode setoran dan talaqqi yang dilakukan oleh santri di Musholla dan ruang 

serba guna. Dan menggunakan metode tasmi‟ seminggu sekali pada hari Sabtu 

malam Minggu. Dalam pembentukan karakter santri akan dipantau terus menerus, 

serta sesekali pimpinan dan para asatidz memberikan kajian dan nasehat tentang 

karakter yang baik bagi penghafal Al-Qur‟an, serta bagaimana bisa cepat dalam 

menghafal Al-Qur‟an. Upaya pembentukan karakter santri juga ada prosesi 

hukuman pelanggaran kedisiplinan bagi santri yang melanggar dihadapan semua 

santri setiap malam. 3) Evaluasi pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam 

pembentukan karakter santri terdapat 2 bahan evaluasi, yakni evaluasi proses 

terkait dengan kinerja para asatidz dalam mengelola pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an dan evaluasi terkait kendala-kendala santri dalam menghafal. Evaluasi 

hasil terkait target pencaipan para santri berupa hafalan oleh asatidz, diadakannya 

ujian Tahfidz Bulanan dan ujian Tasmi‟ semesteran, serta pembentukan karakter 

dengan melihat jumlah pelanggaran santri setiap harinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Munculnya berbagai lembaga pendidikan Islam dibeberapa tempat di 

setiap daerah memberikan pengaruh positif bagi nilai-nilai keislamaan 

masyarakat khususnya bagi generasi saat ini. Arus Globalisasi yang sangat 

cepat di masyarakat membuat masyarakat semakin resah dengan kondisi 

akhlak dan nilai-nilai karakter keislaman anak-anak terutama usia sekolah. 

Berbagai cara dilakukan oleh para orang tua demi menjaga agar anak-anak 

memiliki dasar agama yang cukup diantaranya adalah dengan memasukkan 

anak-anak ke dalam program sekolah formal Full Day School satu minggu 

penuh kecuali Sabtu dan Minggu dengan sistem pembelajaran yang memiliki 

muatan agama yang cukup padat. Konsep pesantren modern banyak yang 

mengkhususkan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an maupun membaca kitab cukup 

menjanjikan dalam memberikan pengaruh positif bagi nilai-nilai karakter anak 

saat ini. 

Dewasa ini, banyak pondok pesantren yang mengkhususkan 

programnya menyelenggarakan Tahfidzul Qur‟an, salah satunya di Pondok 

Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember. Melalui pelaksanaan pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an di pondok pesantren tersebut, santri akan diajari tentang 

ilmu-ilmu Al-Qur‟an dan ilmu-ilmu agama Islam dari kajian kitab fiqh, aqidah, 

akhlak, tasawuf, sehingga akan mencetak santri yang bisa memahami ajaran-

ajaran agama Islam dan bisa mengamalkan apa yang diperoleh pada 

kehidupannya. Sehingga para santri akan menjadikan Al-Qur‟an sebagai 
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sahabatnya yang selalu mereka cintai, membiasakan berakhlakul karimah, serta 

senantiasa mendekatakan diri kepada Allah SWT. 

Berdasarkan hasil observasi awal di Pondok Pesantren Al-Qur‟an “Al-

Choliq” Jember, karakter santri dimulai dari suatu pembiasaan seperti yang 

diterapkan di pondok pesantren tersebut. Kegiatan menghafal Al-Qur‟an, 

mentadabburinya, serta mengamalkannya dapat membentuk karakter baik pada 

semua santri. Dengan pembiasaan melalui menghafal Al-Qur‟an dan kegiatan 

lain dalam pondok pesantren akan membentuk karakter yang baik bagi santri, 

contohnya mereka dilatih untuk disiplin, pembiasaan puasa sunnah dan sholat 

sunnah, dan ibadah sunnah lainnya, serta belajar menghargai orang lain. 

Karakter akan melekat dalam pribadi santri yang mengikuti program Tahfidzul 

Qur‟an pada dasarnya terbentuk melalui proses pembelajaran yang cukup 

panjang. Karakter manusia bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Lebih 

dari itu, karakter merupakan bentukan atau pun tempaan lingkungan dan juga 

orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Tujuan program tahfidz 

Al-Qur‟an di Pondok Pesantren ini adalah agar santri dapat membaca dan 

menghafal Al-Qur‟an dengan baik secara tartil dan berakhlakul karimah, serta 

meningkatkan wawasan keilmuan lainya melalui sekolah umum. Oleh karena 

itu, dengan menghafal dan mempelajari Al-Qur‟an dapat mendorong, 

membina, dan membimbing santri untuk mencintai Al-Qur‟an dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pondok pesantren ini 

memiliki santri yang masih duduk dibangku sekolah umum di luar pondok 

pesantren, mulai dari SMP dan SMA. Dalam proses pembelajaran Tahfidzul 
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Qur‟an ini, pondok pesantren menargetkan santri bisa menghafal Al-Qur‟an 1 

Juz tiap bulannya. 

Skripsi yang ditulis oleh Neyli Deva Rizkiya pada tahun 2021, Program 

Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN 

Sunan Ampel Yogyakarta, yang berjudul “Pembentukan Karakter melalui 

Program Tahfidzul Qur’an pada santri Ma’had Bahrul Fawaid Lamongan”. 

Dalam penelitian tesebut hanya membahas pembentukan karakter melalui 

program Tahfidzul Qur‟an tanpa juga membahas manajemen pembelajaran, 

kemudian peneliti dalam penelitiannya akan menyempurnakan dari penelitian 

tersebut dalam segi manajemen pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam 

pembentukan karakter. 

Salah satu praktik pendidikan Islam di Indonesia adalah Pondok 

pesantren atau madrasah diniyah. Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang 

Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, 

dan pemberdayaan masyarakat. Dengan melalui undang-undang tentang 

Pesantren ini, penyelenggaraan pendidikan pesantren akan diakui sebagai 

bagian dari penyelenggaraan pendidikan Nasional. Undang-undang No. 18 

tahun 2019 tentang pesantren memberikan landasan hukum bagi penghargaan 

terhadap peran pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan 

menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren juga harus mengelola 

dan menjaga tradisi, nilai, norma, aktivitas, profesionalisme pendidik dan 
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tenaga kependidikan, proses dan metodologi dalam penjaminan mutu pondok 

pesantren.
1
  

UU No. 18 Tahun 2019 ini, yang mengatur tentang pondok pesantren 

adalah sebagai kesepakatan bersama yang mengikutsertakan banyak pihak 

yang mewakili tokoh pondok pesantren di seluruh Indonesia. Masing-masing 

pihak melakukan verifikasi terhadap perumusan norma hukum dengan sebaik-

baiknya berdasarkan karakteristik dan karakteristik pondok pesantren. Pondok 

pesantren merupakan lembaga masyarakat yang didirikan dan dibangun oleh 

perorangan, yayasan, ormas Islam atau komunitas yang menanamkan rasa 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menumbuhkan akhlak terpuji, 

dan menganut ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin, hal tersebut tercermin 

dalam kesatuan kerangka nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pondok pesantren melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan 

pemberdayaan masyarakat, pondok pesantren mengajarkan dan membina 

masyarakat dalam kerendahan hati, toleransi, keseimbangan, kesederhanaan, 

dan nilai-nilai luhur lainnya. Pendidikan pesantren harus diatur dan dikelola 

dengan baik, terutama pengelolaan kurikulum pembelajaran, sarana dan 

prasarana, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan pembiayaan 

pesantren. 

Al-Qur'an merupakan sebagai paradigm atau pola pendidikan Islam 

yang berarti bahwa proses pendidikan memerlukan mekanisme pengajaran dan 

pembelajaran yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk berpikir, 

                                                           
1
Panut, Giyoto, dan Yusuf Rohmadi, “Implementasi Undang-Undang No. 18 tahun 2001 

Tentang Pesantrean Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 

No. 7 (Februari 2021): 824. 
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sehingga setiap orang dapat memahami tentang realitas atau fenomena menurut 

sudut pandang Al-Qur'an. Makna dasar seperti ini penting sekali, agar ilmu 

yang diajarkan oleh lembaga pendidikan Islam dapat membentuk sikap dan 

perilaku peserta didik berdasarkan visi, tujuan, cita-cita, dan pandangan hidup 

Al-Qur'an.
2
 

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk dan 

pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan ini dan mentaati ketentuan 

dan ketetapan Allah SWT. Dan satu-satunya cara untuk memahami aturan 

hidup dan menjadi orang yang paling baik yang dijelaskan dalam Al-Qur'an 

dan Hadits adalah dengan mempelajarinya, seperti membaca, mentadabburi, 

serta mengamalkannya.
3
 Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: dalam kitab 

Shahihnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits shahih dari Hajjaj 

bin Minhal dari Syu‟bah dari Alqamah bin Martsad dari Sa‟ad bin Ubaidah dari 

Abu Abdirrahman As-Sulami dari Utsman bin Affan Radhiyallahu „Anhu, 

bahwa Rasulullah SAW bersabda : 

  َخْيُرُكْم َمْه تَعَلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمهُ 

Artinya : “Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur`an dan 

mengajarkannya.” (HR. Bukhori).
4
 

Dalam hadits ini bisa dijelaswan bahwa mempelajari Al-Qur‟an adalah 

memiliki suatu nilai ibadah yang menjadi pedoman hidup umat Islam, bahkan 

                                                           
2
Suryadharma Ali, Paradigma Al-Quran Reformasi Epistemologi Keilmuan Islam, 

(Malang: Uin-Maliki-Press, 2013), 22-23. 
3
Khoirun Nidhom, “Manajemen Pembelajaran Tahfidz Qur‟an dalam Mencetak Generasi 

Qur‟ani”, Jurnal Tahdzibi, Vol. 3, no. 2, (Oktober 2020), 84. 
4
Imam Bukhari, Maktabah Syamilah: Shahih Bukhari, No. 5027, Juz 6 Bab Khoirukum 

Man Ta‟allamal Qur‟ana Wa „Allamahu, h. 192. 
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sebagian ulama berpendapat bahwa mempelajari Al-Qur‟an adalah wajib. Jika 

ingin menjadi orang terbaik di muka bumi ini mudah sekali dengan cara belajar 

dan mengajarkan Al-Qur‟an. Apabila kita berada di lingkungan pondok 

pesantren yang selalu membaca, mempelajari Al-Qur‟an, mentadabburinya, 

dan mengamalkan isi Al-Qur‟an, maka kita disitu memiliki teman-teman yang 

terbaik dan para asatidz yang terbaik berkat adanya Al-Qur‟an. Dalam 

mempelajari Al-Qur'an minimal kita bisa belajar membaca Al-Qur'an secara 

tartil yang berarti tajwid dan makhorijul hurufnya harus benar serta membaca 

secara perlahan-lahan. Al-Qur'an adalah hak dan kewajiban terpenting anak 

yang harus dipenuhi oleh orang tua. Ditekankannya bahwa anak-anak harus 

diajari Al-Qur'an berdasarkan gagasan bahwa masa kanak-kanak adalah waktu 

untuk pembentukan karakter seorang anak. Disamping anak-anak yang 

biasanya menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang negatif. Pondok 

pesantren  merupakan ladang pahala dalam mencetak generasi Qur‟ani oleh 

karena itu perlu dimanajemen dengan baik seiring perkembanagan zaman. 

Dengan adanya manajemen, tujuan proses pembelajaran Al-Qur‟an bisa lebih 

mudah dan cepat dicapai. 

Adapun pengertian manajemen pembelajaran merupakan proses 

pengelolaan keseluruhan kegiatan pembelajaran, baik yang menunjang secara 

langsung atau tidak, bagaimana guru mengatur dan membelajarkan siswa mulai 

dari perencanaan pembelajaran sampai pada evaluasinya. Pendapat yang lain 

juga menyatakan bahwa manajemen pembelajaran, yaitu bagian dalam strategi 

pengelolaan pembelajaran dengan baik dan bermutu. Dengan berpijak dari 
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pernyataan-pernyataan yang terkait dengan definisi manajemen pembelajaran 

tersebut, maka dapat dibedakan antara pengertian manajemen pembelajaran 

dalam arti luas maupun manajemen pembelajaran dalam arti sempit. Dalam arti 

luas, manajemen pembelajaran adalah serangkaian proses kegiatan mengelola 

pembelajaran, bagaimana membelajarkan siswa dengan diawali dengan 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan 

penilaian. Sedangkan manajemen pembelajaran dalam arti sempit diartikan 

sebagai kegiatan yang perlu dikelola pendidik dengan strategi yang diterapkan 

selama terjadinya interaksi dengan siswa dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran.
5
 

Manajemen merupakan hal yang sangat mendasar dalam bidang 

pendidikan, keberhasilan atau kegagalan program pendidikan terlihat 

bagaimana program tersebut dikelola. Menurut Terry, “Manajemen adalah 

proses seluruh kegiatan, yakni aktivitas yang terdiri dari empat aktivitas yang 

masing-masing merupakan fungsi yang vital sekali dalam mencapai tujuan. 

Keempat aktivitas itu disebut dengan POAC yang berarti adalah planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggiatan), 

controlling (pengawasan)”.
6
 Dengan manajemen yang dikelola dengan baik, 

tujuan dalam pembelajaran yang telah direncanakan pada dasarnya akan 

dicapai dengan baik. Begitu pula dalam kegiatan pembelajaran Tahfidzul 

Qur'an harus dikelola dengan baik, mengelola pembelajaran tahfidzul Al-

                                                           
5
Heri Khoiruddin dan Adjeng Widya Kustiani, “Manajemen Pembelajaran Tahsin Al-

Quran Berbasis Metode Tilawati,” Jurnal Islamic Education Manajemen 5, No. 1 (2020): 56. 
6
H. M. Daryanto, Administrasi dan Manajemen Sekolah. (Jakarta: Rineka Cipta,   2013), 

41. 
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Qur‟an melibatkan beberapa hal, seperti : manajemen kurikulum, metode 

pembelajaran, teknik menghafal Al-Qur‟an dan evaluasi. Ini berkaitan satu 

sama lain lain, antara komponen satu dengan yang lainnya saling mendukung. 

Sukses dalam proses tahfidzul Qur‟an dan mencetak santri-santri berkarakter 

karena adanya kurikulum pembelajaran yang bagus dan dikelola dengan 

maksimal. Langkah-langkah dasar dalam pendekatan Manajemen 

Pembelajaran adalah : 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Mengevaluasi. 

Ketiga fase ini berurutan dan saling terkait. Dengan kata lain, seorang guru 

dalam mengembangkan setiap kegiatan pembelajaran, pertama merencanakan, 

kemudian pelaksanaan rencana tersebut, dan terakhir mengevaluasi 

keberhasilan kegiatan pembelajaran.
7
 

Betapa pentingnya manajemen pembelajaran bagi lembaga pendidikan. 

Manajemen pembelajaran yang sukses selalu dikaitkan dengan mengelola. 

Karena pembelajaran yang direncanakan, terorganisir, dilaksanakan, dan 

dievaluasi pasti akan membawa hasil yang berbeda untuk pembelajaran yang 

berkualitas. Pada dasarnya kegiatan belajar mengajar merupakan inti dan ruh 

proses pendidikan secara keseluruhan, yang dipegang oleh guru sebagai faktor 

penting keberhasilan proses pembelajaran. Begitu juga dengan mananajemen 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an harus dikelola dengan baik agar menghasilkan 

dampak positif pada keefektifan pembelajaran tersebut, membentuk karakter 

individu dan memberi kontribusi pula pada ketuntasan pelajaran lainya 

terkhusus dalam rumpun pembelajaran Islam.  

                                                           
7
David A. Jacobsen, Paul Eggen and Donald Kauchak, Methods for Teaching: Promoting 

Student Learning in K–12 Classrooms, (New York: Pearson Education, 2009), 23. 
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Karakter merupakan nilai-nilai perilaku dan sikap manusia yang 

berhubungan dan berkaitan dengan Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan negara yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, 

budaya, dan adat istiadat. Sedangkan pembentukan karakter adalah suatu 

sistem dalam penanaman nilai-nilai karakter kepada seseorang yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama, 

lingkungan, maupun negara sehingga menjadi manusia insan kamil dan berbudi 

pekerti yang luhur.
8
 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berbasis 

swasta yang didirikan oleh perseorangan/individu, yayasan, atau ormas, serta 

kiai sebagai figur central yang berkuasa menetapkan tujuan pendidikan 

pesantrennya, dan terkadang mempunyai tujuan tidak tertulis yang berbeda-

beda.
9
 Jadi, pondok pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

swasta di Indonesia yang bertujuan untuk mendalami dan mempelajari ilmu 

agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang disebut 

tafaqquh fi addin, dengan menekankan pentingnya moral dan akhlak dalam 

kehidupan bermasyarakat. Pesantren tahfidzul Qur‟an merupakan salah satu 

bentuk lembaga keagamaan yang memiliki karakteristik dalam mengkhususkan 

pembelajarannya pada bidang hafalan Al-Qur‟an. Beratnya program tahfidz 

                                                           
8
Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Iman Dan Taqwa, (Yogyakarta: 

Teras, 2012), 2-3. 
9
M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 

247. 
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yang harus dihadapi oleh para santri, mewajibkan mereka harus mampu untuk 

menjaga kefokusan dan penuh kesabaran dalam mengahafal ayat-ayat Al-

Qu‟ran. 

 

Dewasa ini, banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia baik formal 

maupun non formal yang mendirikan dan menyelenggarakan program 

Tahfidzul Qur‟an. Khususnya pondok pesantren Al-Qur‟an yang secara 

perbedaannya menyediakan dan menyelenggarakan program tahfidzul Qur‟an 

juga mulai tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya seperti di Pondok 

Pesantren Al-Qur‟an “Al-Choliq” yang terletak di Kecamatan Kaliwates, 

Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di Kabupaten Jember sendiri memiliki sekitar 

600-an pondok pesantren dengan ribuan santrinya. Jumlah itu merupakan 

sebuah potensi untuk menjadi teladan bagi masyarakat di Kabupaten Jember.
10

 

Pondok Pesantren Al-Qur‟an “Al-Choliq” adalah lembaga pendidikan 

Tahfidzul Qur'an dan Adab Islam yang memadukan antara kurikulum 

Tahfidzul Qur‟an dengan sekolah umum, yakni SMP dan SMA negeri maupun 

swasta. Pondok pesantren ini memiliki dan menggunakan metode integrated 

dan modern yang mengangkat kurikulum Ma'had Tahfizh Qur'an Timur 

Tengah (Mesir). Pondok pesantren ini memiliki tujuan sebagai wahana dalam 

membentuk generasi muslim yang berkepribadian Qurani. Tentunya tidak 

hanya mampu menghafal Al-Quran saja, melainkan juga mampu memahami 

dan mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur‟an dalam perilaku dan sikap dalam 

                                                           
10

Achmad Syaifuddin, “Santri menjadi Teladan bagi Masyarakat”, Berita Fakta Jember 

Raya, 22 Oktober 2021, https://www.faktajember.com/santri-menjadi-teladan-bagi-

masyarakat/ (Diakses pada 7 Februari 2022) 

https://www.faktajember.com/santri-menjadi-teladan-bagi-masyarakat/
https://www.faktajember.com/santri-menjadi-teladan-bagi-masyarakat/
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kehidupan sehari-hari. Serta memberikan kesempatan kepada santri untuk 

meningkatkan dan menambah wawasan keilmuan lainnya dengan menjadikan 

Al-Quran sebagai sumber pokok inspirasi keilmuannya (pikir, rasa dan sikap 

yang Qur‟ani). Sehingga harapannya adalah para santri menjadi generasi yang 

memiliki kepribadian yang baik dan berintelektual. Kemudian menjadi 

cendekiawan yang hatinya selalu berkiblat pada Al-Qur‟an dan hadits-

haditsnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam.
11

 Peranan asatidz, teman 

sebaya dan orang tua berpengaruh sekali terhadap karakter anak sehingga 

program utama yang telah ditawarkan dan diberikan di Pondok Pesantren Al-

Qur‟an “Al-Choliq” Jember, yaitu Tahfidzul Qur‟an diharapkan dapat 

menjadikan santri terbiasa dalam membaca Al-Qur‟an terutama dalam 

menghafal Al-Qur‟an dan dapat berkarakter yang baik dan Qur‟ani. Dan 

meningkatkan kelimuannya melalui sekolah umum. 

Dengan adanya lembaga pendidikan, seperti Pondok Pesantren Al-

Qur‟an Al-Choliq Jember melalui program Tahfidzul Qur'an dan Adab Islami 

yang telah di manajemen atau dikelola, dengan harapan yang tinggi mampu 

mengurangi fenomena degradasi moral dan akhlak tercela anak bangsa dan 

mampu meminimalisir permasalahan-permasalahan pada santri di Pondok 

Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember serta bisa membentuk karakter baik 

pada santri. Manajemen pembelajaran Tahfidzul Qur‟an yang baik akan 

memberi pengaruh yang baik pula terhadap berjalannya program Tahfidzul 

Qur'an memberikan pengaruh yang baik terhadap pembentukan karakter santri. 

                                                           
11

___, “Al-Choliq Tahfidz Qur‟an Jember”, https://tahfidzquranjember-

alcholiq.com/index.html, terakhir dilihat 15 Desember 2021 

https://tahfidzquranjember-alcholiq.com/index.html
https://tahfidzquranjember-alcholiq.com/index.html
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Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan 

judul “MANAJEMEN PEMBELAJARAN TAHFIDZUL QUR‟AN DALAM 

PEMBENTUKAN KARAKTER SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-

QUR‟AN AL-CHOLIQ JEMBER PADA TAHUN AJARAN 2021-2022”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian, peneliti memfokuskan penelitian 

berdasarkan teori dari Jacobsen, Eggen & Kauchak tentang teori manajemen 

pembelajaran
12

 sehingga ditemukan beberapa fokus penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana Perencanaan Pembelajaran Tahfidzul Qur'an dalam 

Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Choliq 

Jember pada tahun ajaran 2021-2022?  

2. Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Tahfidzul Qur'an dalam 

Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Choliq 

Jember pada tahun ajaran 2021-2022?  

3. Bagaimana Evaluasi Pembelajaran Tahfidzul Qur'an dalam Pembentukan 

Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Choliq Jember pada 

tahun ajaran 2021-2022?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang hendak dituju 

dalam melakukan proses penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada 

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya di fokus penelitian.
13

 

                                                           
12

David A. Jacobsen, Paul Eggen and Donald Kauchak, Methods for Teaching: 

Promoting Student Learning in K–12 Classrooms, (New York: Pearson Education, 2009), 23. 
13

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 

92.  
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Berdasarkan fokus penelitian, adapun tujuan Penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan Perencanaan Pembelajaran Tahfidzul Qur'an 

dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-

Choliq Jember pada tahun ajaran 2021-2022. 

2. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Pembelajaran Tahfidzul Qur'an 

dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-

Choliq Jember pada tahun ajaran 2021-2022. 

3. Untuk mendeskripsikan Evaluasi Pembelajaran Tahfidzul Qur'an dalam 

Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Choliq 

Jember pada tahun ajaran 2021-2022. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang bagaimana kontribusi yang akan 

diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan tersebut dapat 

berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi 

penulis, instansi serta masyarakat pada umumnya secara keseluruhan dan harus 

sesuai kenyataan.
14

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dan meningkatkan wawasan dan khazanah keilmuan terkait 

                                                           
14

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 

93. 
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dengan Manajemen Pembelajaran Tahfidzul Qur'an dalam Pembentukan 

Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Choliq Jember.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

1) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk studi pendahuluan 

yang menggambarkan aktifitas manajemen pembelajaran yang 

dapat dikembangkan dan dievaluasi. 

2) Merupakan meningkatkan keilmuan dan wujud sebuah proses 

belajar dalam perkuliahan terkait menulis sebuah karya ilmiah yang 

benar, sehingga nantinya peneliti benar-benar mampu 

menghasilkan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah 

yang berlaku.  

b. Bagi Lembaga  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah analisis 

dan dokumentasi sehingga kiranya lembaga dapat mengetahui faktor 

apa yang menjadi acuan dan umpan balik dalam merencanakan dan 

mengimplementasikan manajemen pembelajaran untuk tahun-tahun 

selanjutnya. 

c. Bagi Pembaca  

Diharapkan penelitian ini dapat memberi bekal pengetahuan dan 

wawasan bagi pembaca agar dapat memahami dan mengerti terkait 

manajemen pembelajaran Tahfidzul Qur'an dalam pembentukan 

karakter santri serta untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pembaca. 
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E. Definisi Istilah 

1. Manajemen Pembelajaran 

Manajemen pembelajaran adalah serangkaian proses pengelolaan 

dan upaya kepemimpinan dari pengajar atau guru dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan menilai atau mengevaluasi suatu pembelajaran kepada 

peserta didik dengan berbagai komponen dan sumber daya yang ada dalam 

menunjang proses belajar peserta didik secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Tahfidzul Qur’an 

Tahfidzul Qur‟an merupakan kegiatan menghafal Al-Qur‟an dalam 

proses memutqinkan atau menguatkan hafalannya terhadap ayat-ayat Al-

Qur‟an guna menjaga kemurnian Al-Qur‟an dan juga mengkaji isi 

kandungannya yang memudahkan untuk menghindarkannya dari berbagai 

masalah kehidupan manusia, yang dimana Al-Qur‟an sebagai pedoman 

hidupnya sepanjang hayat sehingga memudahkan untuk menerapkan dan 

mengamalkannya.  

3. Pembentukan Karakter 

Pengertian pembentukan karakter dalam penelitian ini adalah 

proses untuk menjadikan seseorang mempunyai rasa tanggungjawab 

terhadap sifat, sikap, perilaku, dan jiwa yang baik, baik itu dengan Tuhan, 

diri sendiri, orang lain, dan negara untuk melakukan semua tugas dan 

berusaha keras untuk mencapai prestasi yang baik, mampu mengontrol diri 

dan mengatasai stress, dan memperlakukan orang lain dengan akhlak yang 
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baik. Peneliti di sini mengambil 3 karakter, meliputi : karakter Religius, 

Toleransi, dan Disiplin. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini berisi tentang gambaran atau pembahasan 

skripsi yang diawali dari bab pendahuluan hingga diakhiri bab penutup, format 

penulisan sistematika pembahasan ini dalam bentuk deskriptif naratif, bukan 

seperti daftar isi.
15

 

Bab Satu, Pendahuluan. Memuat komponen dasar penelitian yaitu 

konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi istilah, serta sistematika pembahasan. 

Bab Dua, Kajian Kepustakaan. Dalam bab ini membahas tentang 

kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian peneliti serta 

memuat kajian teori. 

Bab Tiga, Metode Penelitian. Dalam bab ini memuat tentang metode 

yang digunakan peneliti meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data yang terakhir 

tahap-tahap penelitian. 

Bab Empat, Penyajian Data dan Analisis. Pada bagian ini berisi 

tentang data atau hasil penelitian, yang meliputi gambaran objek penelitian, 

penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan. 

Bab Lima, Penutup. Adalah bab terakhir yang meliputi kesimpulan, 

dan saran. Kesimpulan ini menjelaskan jawaban dari pertanyaan penelitian 

                                                           
15

Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan 

Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Arruz Media, 2013), 48. 
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yang diringkas, untuk saran berisi beberapa saran yang diajukan peneliti untuk 

pihak yang relevan dengan hasil penelitian peneliti. 
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BAB II 

Kajian Kepustakaan 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian penelitian terdahulu, peneliti akan memasukkan dari 

berbagai hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang 

hendak dilakukan oleh peneliti, kemudian peneliti membuat hasil 

ringkasannya, baik penelitian yang telah terpublikasikan ataupun belum 

terpublikasikan (seperti : skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan 

melakukan langkah tersebut, maka akan bisa dilihat oleh semuanya sampai 

sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian peneliti yang dilakukan di 

lapangan.
16

 

Terdapat penelitian-penelitian yang relevan serta berkaitan dengan 

penelitian peneliti yang sudah di amati, diantaranya: 

1) Skripsi yang ditulis oleh Nahla Diani Pramono, Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Manajemen 

Pembelajaran Tahfidzul Qur’an di Asrama Putri Rumah Tahfidzqu 

Deresan Yogyakarta.” Penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif 

dengan mengambil lokasi di Asrama putri Rumah Tahfidz-Qu 

Deresan Yogyakarta. Teknik pengambilan data yang dilakukan 

melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis 

data melalui cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 
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Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 

93-94. 
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Dan pemeriksaan keabsahan data melalui cara trianggulasi sumber dan 

teknik dan serta dikomunikasikan dengan berbagai teori.  

Hasil penelitian tersebut adalah tentang implementasi 

manajemen pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an di asrama putri rumah 

TahfidzQu, serta hasil dari pelaksanaan manajemen pembelajaran 

Tahfidz Al-Qur‟an adalah jumlah hafalan dan prestasi hafalan bagi 

santri yang berasrama dan bagi santri non asrama.
17

 

Ada perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian tersebut, 

perbedaannya dari penelitian tersebut adalah subyek, obyek dan lokasi 

penelitian. Penelitian peneliti akan dilakukan di Pondok Pesantren Al-

Qur‟an “Al-Choliq” Jember di Jalan Melati III No. 1 Lingk. 

Pattimura, Kel. Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten 

Jember. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Nahla Diani 

Pramono yaitu hanya meneliti manajemen pembelajarannya saja, 

sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah 

manajemen dan kegiatan dalam pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di 

pondok pesantren dalam pembentukan karakter santri. Dan 

persamaannya yaitu membahas manajemen pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an. 

2) Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Qomariyah, Program Studi Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan 
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Diani Pramono, “Manajemen Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Asrama Putri Rumah 

Tahfidzqu Deresan Yogyakarta”, Skripsi, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. https://digilib.uin-

suka.ac.id/id/eprint/20779/1/12490097_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf  

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20779/1/12490097_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20779/1/12490097_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
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Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Pembentukan Karakter Relegius 

Siswa Melalui Internalisasi Nilai Program Tahfidz di Boarding 

School MAN Godean Yogyakarta”. Penelitian tersebut adalah 

penelitian kualitatif, dengan mengambil lokasi MAN Godean 

Yogyakarta. Pengumpulan data yang dilaksanakan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan melalui 

memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan, 

dan dari makna tersebut baru ditarik kesimpulan. Pemeriksaan 

keabsahan data dilaksanakan melalui mengadakan triangulasi sumber.  

Hasil penelitiannya yaitu: (1) Ada beberapa aktivitas program 

tahfidznya, yaitu menyetorkan hafalannya secara mandiri, mengulang 

hafalannya/muroja‟ah, setoran bacaan sebelum dihafalkan, 

pembelajaran ilmu tajwid, serta ada pelaksanaan tasmi‟ setiap Ahad 

Pon; (2) Tidak seluruh nilai pada 5 dimensi relegius bias ditanamkan 

melalui acara tahfiz, terdapat empat taktik dipakai pengajar, yaitu 

taktik tradisional, taktik bebas, taktik reflektif, serta taktik 

transinternal; (3) Internalisasi nilai-nilai Al-Qur‟an pada program 

tahfiz bisa membangun karakter religius anak didik.
18

 

Perbedaan dengan penelitian tersebut, yaitu subyek, obyek dan 

lokasi penelitian. Penelitian peneliti akan dilakukan di Pondok 

Pesantren Al-Qur‟an “Al-Choliq” Jember di Jalan Melati III No. 1, 
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Ulfa Qomariyah, “Pembentukan Karakter Relegius Siswa Melalui Internalisasi Nilai 

Program Tahfiz di Boarding School MAN Godean Yogyakarta”, Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 2017. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26921/1/13410080_BAB-I_IV-

atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf 

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26921/1/13410080_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26921/1/13410080_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf


 
 

21 

Lingk. Pattimura, Kel. Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, 

Kabupaten Jember. Dan juga perbedaan dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Ulfa Qomariyah yakni pada penelitiannya tersebut 

hanya saja meneliti internalisasi nilai-nilai dalam program tahfiz 

dalam membentuk karakter relegius, sedangkan penelitian yang 

dilaksanakan oleh peneliti yaitu manajemen dan kegiatan dalam 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di pesantren dalam pembentukan 

karakter santri. Persamaannya yakni membahas pembentukan karakter 

dengan melalui Tahfidzul Qur‟an. 

3) Skripsi yang ditulis oleh Neyli Deva Rizkiya, Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN 

Sunan Ampel Yogyakarta, yang berjudul “Pembentukan Karakter 

melalui Program Tahfidzul Qur’an pada santri Ma’had Bahrul 

Fawaid Lamongan”. Dalam penelitian tersebut menggunakan jenis 

dan pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif. Maksudnya 

yaitu sumber data yang diperoleh berasal dari data primer atau utama 

yaitu dari pihak pesantren langsung, dan sumber data sekunder atau 

pendukung yang berasal dari luar sekolah atau bisa masyarakat 

sekitar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, 

wawancara, dan observasi. Kemudian penelitian ini dianalisis untuk 

mengetahui pembentukan karakter melalui program Tahfidzul Qur‟an 

pada santri di Ma‟had Bahrul Fawaid Lamongan.  
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Hasil kesimpulan penelitian tersebut adalah 1) Masa transisi 

dari SMP menuju ke jenjang selanjutnya, banyaknya santri baru. 

Maka karakter santri masih perlu diperbaiki dengan program 

Tahfidzul Qur‟an. 2) Metode dalam program Tahfidzul Qur‟an 

menggunakan metode talaqqi binnadhor, metode muroja‟ah, dan 

metode ceramah. 3) Setelah mengikuti program Tahfidzul Qur‟an 

maka karakter santri berubah signifikan pada beberapa santri terlebih 

pada karakter nilai-nilai religius, disiplin, serta tanggung jawab.
19

 

Hal yang membedakan dari penelitian tersebut yaitu subyek, 

obyek dan lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Pondok 

Pesantren Al-Qur‟an “Al-Choliq” Jember di Jalan Melati III No. 1 

Lingk. Pattimura, Kel. Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, 

Kabupaten Jember. Perbedaan juga, dalam penelitianya tersebut hanya 

meneliti pembentukan karakter santri melalui program Tahfidzul 

Qur‟an saja, sedangkan penelitian peneliti yaitu manajemen dan 

kegiatan dalam pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di pondok pesantren 

dalam pembentukan karakter santri. Persamaannya yaitu sama 

membahas pembentukan karakter santri melalui program Tahfidzul 

Qur‟an. 

4) Skripsi yang ditulis oleh Khaliza Marwah, Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah 
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Neyli Deva Rizkiya, “Pembentukan Karakter melalui Program Tahfidzul Qur‟an pada 

santri Ma‟had Bahrul Fawaid Lamongan”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021. 

http://digilib.uinsby.ac.id/49024/2/Neyli%20Deva%20Rizkiya_D91217060.pdf  

http://digilib.uinsby.ac.id/49024/2/Neyli%20Deva%20Rizkiya_D91217060.pdf
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Sumatra Utara, yang berjudul “Manajemen Pembelajaran Tahfidzul 

Qur’an Di SMP Rahmat Islamiyah Medan.” Penelitian tersebut 

menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu dengan menggali data 

dari informan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang terkait dengan 

judul. Dan juga menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah 

kepala sekolah, guru tahfidz, dan peserta didik.  

Hasil penelitian tersebut yaitu: 1) Manajemen pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an pada Sekolah Menengah Pertama Rahmat Islamiyah 

Medan. Perencanaan melalui menentukan tujuan, metode yang akan 

digunakan dalam pembelajaran Tahfidzul Qur‟an, memilih materi 

pembelajaran, dan memilih sistem evaluasi pembelajaran. 

Pengorganisasian pembelajaran berdasarkan pengelolaan pendidik dan 

siswa saat pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran memakai metode 

takrir dan sima‟i. Evaluasi yg dilakukan dalam pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an secara formal, namun lebih ditekankan secara 

langsung. 2) Problematikanya, yaitu kurangnya pengajar, kurangnya 

motivasi dan masih sering mengakses gadget sehingga lalai terhadap 

hafalannya.
20

 

Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu subyek, obyek dan 

lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Pondok Pesantren 
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Khaliza Marwah, “ Manajemen Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an  Di SMP Rahmat 

Islamiyah Medan”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. 2021. 

http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/16427/1/SKRIPSI%20KHALIZA%20MAR

WAH.pdf  

http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/16427/1/SKRIPSI%20KHALIZA%20MARWAH.pdf
http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/16427/1/SKRIPSI%20KHALIZA%20MARWAH.pdf
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Al-Qur‟an “Al-Choliq” Jember di Jalan Melati III No. 1, Lingk, 

Pattimura, Kel. Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten 

Jember. Perbedaan juga dalam penelitianya tersebut hanya meneliti 

manajemen saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah manajemen dan kegiatan dalam pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an di pondok pesantren dalam pembentukan karakter. 

Persamaannya yaitu membahas manajemen pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an. 

5) Skripsi yang ditulis oleh Khoirun Ni‟am, Program Studi  Manajemen 

Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, di 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul 

“Manajemen Pembelajaran Tahfidzul Qur’an di Pondok Pesantren 

Tahfidz Zhilalul Qur’an Raguklampitan Batealit Jepara.” Penelitian 

tersebut adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis 

deskriptif. 

Hasil kesimpulannya, yaitu: Menggunakan perencanaan 

pembelajaran yang mencakup penentuan tujuan pembelajaran, baku 

kompetensi tahfidz, merekrut santri, kurikulum tahfidz, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an. Pengorganisasian dengan 

menciptakan job discribtion dalam mengelola pembelajaran. 
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Pelaksanaan pembelajaran, yaitu tugas harian pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an. Terakhir melakukan supervisi menggunakan menilai output 

hafalan santri baik harian, mingguan juga bulanan, baik itu santri 

maupun kinerja asatidz.
21

 

Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu subyek, obyek dan 

lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Pondok Pesantren 

Al-Qur‟an “Al-Choliq” Jember di Jalan Melati III No. 1 Lingk. 

Pattimura, Kel. Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten 

Jember. Perbedaan juga dalam penelitianya tersebut hanya meneliti 

manajemen saja, sedangkan penelitian peneliti adalah manajemen dan 

kegiatan dalam pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di pondok pesantren 

dalam pembentukan karakter. Persamaannya sama-sama membahas 

manajemen pembelajaran Tahfidzul Qur‟an. 

Tabel 1.1  

Persamaan dan Perbedaan Kajian Peneliti 

No 
Nama, tahun 

dan Judul 
Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Nahla Diani 

Pramono, 

2016, 

“Manajemen 

Pembelajaran 

Tahfidzul 

Qur’an di 

Asrama Putri 

Rumah 

Tahfidzqu 

Deresan 

Yogyakarta.” 

Implementasi 

manajemen 

pembelajaran Tahfidz 

Al-Qur‟an di asrama 

putri rumah TahfidzQu, 

serta hasil dari 

pelaksanaan 

manajemen 

pembelajaran Tahfidz 

Al-Qur‟an adalah 

jumlah hafalan dan 

prestasi hafalan bagi 

Persamaann

ya sama-

sama 

membahas 

manajemen 

pembelajara

n Tahfidzul 

Qur‟an. Dan 

sama 

menggunak

an 

penelitian 

Hal yang 

membedaka

n adalah 

subyek, 

obyek dan 

lokasi 

penelitian. 

Dalam 

penelitian 

ini hanya 

meneliti 

manajemen 
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Khoirun Ni‟am, “Manajemen Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Tahfidz Zhilalul Qur‟an Raguklampitan Batealit Jepara”, Skripsi, Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang. 2019.  
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No 
Nama, tahun 

dan Judul 
Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

santri yang berasrama 

dan bagi santri non 

asrama. 

kualitatif, 

teknik 

pengambila

n data 

dilakukan 

dengan cara 

observasi, 

wawancara 

mendalam, 

dan 

dokumentas

i. 

saja, 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh peneliti 

adalah 

manajemen 

dan 

kegiatan 

dalam 

pembelajara

n Tahfidzul 

Qur‟an di 

pondok 

pesantren 

dalam 

pembentuka

n karakter 

santri. 

2. Ulfa 

Qomariyah, 

2017, 

“Pembentukan 

Karakter 

Relegius Siswa 

Melalui 

Internalisasi 

Nilai Program 

Tahfidz di 

Boarding 

School MAN 

Godean 

Yogyakarta”. 

(1) Ada beberapa 

aktivitas program 

tahfidznya, yaitu 

menyetorkan 

hafalannya secara 

mandiri, mengulang 

hafalannya/muroja‟ah, 

setoran bacaan sebelum 

dihafalkan, 

pembelajaran ilmu 

tajwid, serta ada 

pelaksanaan tasmi‟ 

setiap Ahad Pon; (2) 

Tidak seluruh nilai pada 

5 dimensi relegius bias 

ditanamkan melalui 

acara tahfiz, terdapat 

empat taktik dipakai 

pengajar, yaitu taktik 

tradisional, taktik 

bebas, taktik reflektif, 

serta taktik 

transinternal; (3) 

Internalisasi nilai-nilai 

Persamaann

ya sama-

sama 

membahas 

pembentuka

n karakter 

melalui 

Tahfidzul 

Qur‟an. Dan 

sama 

menggunak

an 

penelitian 

kualitatif, 

teknik 

pengambila

n data 

dilakukan 

dengan cara 

observasi, 

wawancara 

mendalam, 

dan 

dokumentas

Hal 

membedaka

n adalah 

subyek, 

obyek dan 

lokasi 

penelitian. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

ini adalah 

dalam 

penelitianya 

tersebut 

hanya 

meneliti 

internalisasi 

nilai dalam 

program 

tahfiz dalam 

membentuk 

karakter 

relegius 

siswa saja, 
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No 
Nama, tahun 

dan Judul 
Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

Al-Qur‟an pada 

program tahfiz bisa 

membangun karakter 

religius anak didik. 

i. sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh peneliti 

adalah 

manajemen 

dan 

kegiatan 

dalam 

pembelajara

n Tahfidzul 

Qur‟an di 

pondok 

pesantren 

dalam 

pembentuka

n karakter 

santri.  

3. Neyli Deva 

Rizkiya, 2021, 

“Pembentukan 

Karakter 

melalui 

Program 

Tahfidzul 

Qur’an pada 

santri Ma’had 

Bahrul Fawaid 

Lamongan”. 

1) Masa transisi dari 

SMP menuju ke jenjang 

selanjutnya, banyaknya 

santri baru. Maka 

karakter santri masih 

perlu diperbaiki dengan 

program Tahfidzul 

Qur‟an. 2) Metode 

dalam program 

Tahfidzul Qur‟an 

menggunakan metode 

talaqqi binnadhor, 

metode muroja‟ah, dan 

metode ceramah. 3) 

Setelah mengikuti 

program Tahfidzul 

Qur‟an maka karakter 

santri berubah 

signifikan pada 

beberapa santri terlebih 

pada karakter nilai-nilai 

religius, disiplin, serta 

tanggung jawab. 

Persamaann

ya sama-

sama 

membahas 

pembentuka

n karakter 

santri 

melalui 

program 

Tahfidzul 

Qur‟an. Dan 

sama 

menggunak

an 

penelitian 

kualitatif, 

teknik 

pengambila

n data 

dilakukan 

dengan cara 

observasi, 

wawancara 

mendalam, 

Hal yang 

membedaka

n adalah 

subyek, 

obyek dan 

lokasi 

penelitian. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

ini adalah 

dalam 

penelitianya 

tersebut 

hanya 

meneliti 

pembentuka

n karakter 

santri 

melalui 

program 

Tahfidzul 

Qur‟an saja, 

sedangkan 
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No 
Nama, tahun 

dan Judul 
Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

dan 

dokumentas

i. 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh peneliti 

adalah 

manajemen 

dan 

kegiatan 

dalam 

pembelajara

n Tahfidzul 

Qur‟an di 

pondok 

pesantren 

dalam 

pembentuka

n karakter 

santri. 

4. Khaliza 

Marwah, 2021, 

“Manajemen 

Pembelajaran 

Tahfidzul 

Qur’an Di 

SMP Rahmat 

Islamiyah 

Medan.” 

1) Manajemen 

pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an pada Sekolah 

Menengah Pertama 

Rahmat Islamiyah 

Medan. Perencanaan 

melalui menentukan 

tujuan, metode yang 

akan digunakan dalam 

pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an, memilih materi 

pembelajaran, dan 

memilih sistem evaluasi 

pembelajaran. 

Pengorganisasian 

pembelajaran 

berdasarkan 

pengelolaan pendidik 

dan siswa saat 

pembelajaran. 

Pelaksanaan 

pembelajaran memakai 

metode takrir dan 

sima‟i. Evaluasi yg 

dilakukan dalam 

pembelajaran Tahfidzul 

Persamaann

ya sama-

sama 

membahas 

manajemen 

pembelajara

n Tahfidzul 

Qur‟an. Dan 

sama 

menggunak

an 

penelitian 

kualitatif, 

teknik 

pengambila

n data 

dilakukan 

dengan cara 

observasi, 

wawancara 

mendalam, 

dan 

dokumentas

i. 

Hal yang 

membedaka

n adalah 

subyek, 

obyek dan 

lokasi 

penelitian. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

ini adalah 

dalam 

penelitianya 

tersebut 

hanya 

meneliti 

manajemen 

saja, 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh peneliti 

adalah 

manajemen 

dan 
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No 
Nama, tahun 

dan Judul 
Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

Qur‟an secara formal, 

namun lebih ditekankan 

secara langsung. 2) 

Problematikanya, yaitu 

kurangnya pengajar, 

kurangnya motivasi dan 

masih sering mengakses 

gadget sehingga lalai 

terhadap hafalannya. 

kegiatan 

dalam 

pembelajara

n Tahfidzul 

Qur‟an di 

pondok 

pesantren 

dalam 

pembentuka

n karakter 

santri.  

5. Khoirun 

Ni‟am, 2019, 

“Manajemen 

Pembelajaran 

Tahfidzul 

Qur’an Di 

Pondok 

Pesantren 

Tahfidz 

Zhilalul 

Qur’an 

Raguklampitan 

Batealit 

Jepara.” 

Menggunakan 

perencanaan 

pembelajaran yang 

mencakup penentuan 

tujuan pembelajaran, 

baku kompetensi 

tahfidz, merekrut santri, 

kurikulum tahfidz, 

materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, 

media pembelajaran 

dan evaluasi 

pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an. 

Pengorganisasian 

dengan menciptakan 

job discribtion dalam 

mengelola 

pembelajaran. 

Pelaksanaan 

pembelajaran, yaitu 

tugas harian 

pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an. Terakhir 

melakukan supervisi 

menggunakan menilai 

output hafalan santri 

baik harian, mingguan 

juga bulanan, baik itu 

santri maupun kinerja 

asatidz. 

Persamaann

ya sama-

sama 

membahas 

manajemen 

pembelajara

n Tahfidzul 

Qur‟an. Dan 

sama 

menggunak

an 

penelitian 

kualitatif, 

teknik 

pengambila

n data 

dilakukan 

dengan cara 

observasi, 

wawancara 

mendalam, 

dan 

dokumentas

i. 

Hal yang 

membedaka

n adalah 

subyek, 

obyek dan 

lokasi 

penelitian. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

ini adalah 

dalam 

penelitianya 

tersebut 

hanya 

meneliti 

manajemen 

saja, 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh peneliti 

adalah 

manajemen 

dan 

kegiatan 

dalam 

pembelajara

n Tahfidzul 

Qur‟an di 

pondok 

pesantren 
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No 
Nama, tahun 

dan Judul 
Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

dalam 

pembentuka

n karakter 

santri.  

Sumber : Oleh Peneliti 

B. Kajian Teori 

1. Manajemen Pembelajaran 

a. Defenisi Manajemen 

Manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata 

manus yang artinya tangan dan agree yang artinya melakukan. 

Kata-kata tersebut digabung menjadi managere yang berarti adalah 

menangani. Managere diterjemahkan ke Bahasa Inggris dalam 

bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda management, dan 

manager atau pemimpin untuk orang yang melakukan kegiatan 

manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam 

Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau disebut pengelolaan.
22

 

Menurut pendapat George Terry, “Manajemen yaitu proses 

serangkaian aktivitas yang terdiri dari empat fungsi yang masing-

masing merupakan fungsi fundamental. Keempat fungsi itu adalah 

planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating 

(penggiatan), controlling (pengontrolan)”.
23

 

Menurut pendapat Ricky W. Griffin, arti manajemen itu 

sendiri adalah sebagai seluruh rangkain kegiatan yang didalamnya 
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Husaini Usman, Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 4. 
23

H. M. Daryanto, Administrasi dan Manajemen Sekolah. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 
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terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengambilan 

keputusan, dan pengendalian yang membutuhkan sumber daya 

yang mencakup manusia, fisik dan informasi untuk mencapai 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
24

 

Hasil dari beberapa para ahli diatas tentang defenisi 

manajemen, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 

manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa orang 

dalam mengelola sumber daya secara aktif dalam melaksanakan 

kegiatan dengan menerapkan fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan secara efektif dan 

efesien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 

dengan membutuhkan sumber daya. 

b. Tujuan Manajemen 

Manajemen sangat penting dalam menentukan kesuksesan 

lembaga pendidikan. Tujuan adanya manajemen bagi lembaga 

pendidikan, sebagai berikut : 

1) Menetapkan strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Efisiensi yaitu menghemat biaya 

dan energi. Kalau efektif, yaitu segi penghematan waktu yang 

bisa dilakukan 

2) Melakukan penataan ulang terhadap fungsi manajemen dari 

kinerja pegawai. 
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3) Hendak melakukan inovasi yang dapat meningkatkan 

efektivitas kinerja pegawai yang berakibat pada tercapainya 

tujuan dan sasaran organisasi. 

4) Dapat memberikan arah pencapaian kinerja secara terukur dan 

sistematis sesuai waktunya.
25

 

Menurut dari S. H Rode dan Voich dalam bukunya 

“Landasan Manajemen Pendidikan” yang dikutip oleh Nanang 

Fatah, tujuan utama dari manajemen, yaitu produktivitas dan 

kepuasan. Ada tiga alasan perlunya manajemen, sebagai berikut: 

1) Untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. 

2) Untuk menjaga keseimbangan dalam pencapaian tujuan. 

3) Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas.
26

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan tujuan manajemen 

adalah proses melaksanakan kegiatan untuk mencapai dan 

meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kepuasan serta 

melakukan inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan organisasi. 

c. Pengertian Pembelajaran 

Menurut pendapat Kunandar, pembelajaran merupakan 

proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya dengan 

diharapkannya ada perubahan tingkah laku siswa ke tujuan yang 

lebih baik.
27

 Sedangkan pendapat Hartini Nara mengutarakan 
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Irham Fahmi, Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2-3. 
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2004), 15. 
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bahwa pembelajaran merupakan strategi-strategi yang dilakukan 

dengan sengaja, terencana, terorganisir, dengan tujuan belajar yang 

telah ditetapkan sebelum proses pembelajaran.
28

 

Belajar menurut pendapat Bloom mencakup tiga ranah 

aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek 

tersebut tujuannya adalah agar guru mudah untuk merumuskan dan 

merancang tujuan-tujuan belajar yang mudah dipahami, dapat 

diukur dan dapat dicapai.
29

  

Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana 

suatu individu berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman 

belajarnya. Belajar pada hakikatnya, yaitu suatu tindakan yang 

mengharapkan perubahan perilaku pada individu yang sedang 

belajar. Dari kata belajar muncul istilah konsep pembelajaran. 

Yang dapat didefinisikan pembelajaran sebagai upaya 

membelajarkan siswa ke ranah lebih baik.
30

 

Dari hasil beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan, defenisi pembelajaran adalah suatu proses usaha dan 

metode yang dilakukan guru ke peserta didik dalam mentransfer 

ilmu untuk mencapai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

peserta didik.  
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82. 
30

Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 74. 



 
 

34 

d. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran 

Adapun tujuan dari pembelajaran, yaitu tercapainya 

perubahan tingkah laku dan kompetensi pada siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran, tujuan tersebut dirumuskan dan 

dirancang dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. 

Hal tersebut mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan 

pembelajaran sebaiknya dibuat secara tertulis (written plan). Upaya 

merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan tujuan dan 

manfaat tertentu. Nana Syaodih Sukmadinata mengidentifikasi 

manfaat dari perumusan tujuan pembelajaran, yaitu: 

1) Memudahkan interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran; 

2) Memudahkan guru menentukan penyusunan materi bahan ajar; 

3) Membantu memudahkan guru merancang kegiatan pembelajaran 

dan media pembelajaran; 

4) Memudahkan guru melakukan evaluasi.
31

 

Agar proses pembelajaran dapat terkonsep dengan baik, 

maka seorang guru dituntut untuk mampu menyusun dan 

merancang tujuan pembelajaran secara jelas. Proses pelaksanaan 

suatu manajemen memiliki tugas-tugas khusus yang harus 

dilakukan secara maksimal guna mencapai ketercapaian sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Tugas-tugas khusus manajemen tak 
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lain yaitu fungsi dari manajemen itu sendiri. Proses implementasi 

manajemen adalah pemanfaatan aktivitas manusia dalam 

bekerjasama sebagai usaha secara efektif dan efesien untuk 

mencapai tujuan dengan menggunakan cara-cara yang tepat agar 

menghasilkan hasil yang terbaik.
32

 

e. Pengertian Manajemen Pembelajaran 

Dalam konsep manajemen dan pembelajaran, maka konsep 

manajemen pembelajaran dapat diartikan proses mengelola yang 

meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengevaluasian kegiatan yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran siswa dan guru dengan mengikutsertakan berbagai 

faktor di dalamnya untuk mencapai tujuan.
33

 

Dalam definisi lain, manajemen pembelajaran merupakan 

berkenaan dengan pemahaman, peningkatan dan pelaksanaan dari 

pengelolaan program pengajaran yang dilaksanakan. Manajemen 

pembelajaran lebih sempit dari administrasi pendidikan, karena 

kegiatan ini menangani satu program yaitu pengajaran atau 

pembelajaran dalam institusi pendidikan.
34

 

Dalam upaya disiplin pengelolaan  pembelajaran berkaitan 

dengan usaha menghasilkan pengetahuan melalui prosedur 

manajemen, kombinasi optimal prosedur-prosedur dan situasi di 

mana model manajemen supaya berjalan optimal. Yang artinya 
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manajemen pembelajaran adalah proses pendayagunaan seluruh 

komponen yang saling berinteraksi dan berhubungan (sumberdaya 

pengajaran) untuk mencapai tujuan program pengajaran yang telah 

ditetapkan.
35

 

Pengertian lain manajemen pembelajaran, sebelum 

kesimpulan ada baiknya kita membaca uraian singkat pengertian 

manajemen pembelajaran menurut pendapat Ibrahim Bafadhal, 

manajemen pembelajaran merupakan segala upaya pengaturan 

proses pembelajaran dalam rangka tercapainya proses pembalajaran 

yang efektif dan efisien. Manajemen pembelajaran juga sering 

disebut dengan manajemen kurikulum.
36

 

Jadi dari hasil pengertian dapat disimpulkan bahwa dapat 

dibedakan pengertian manajemen pembelajaran dalam arti luas dan 

dalam arti sempit. Manajemen pembelajaran dalam arti luas yaitu 

proses kegiatan mengelola sumber daya bagaimana mengajarkan 

dan membelajarkan peserta didik dengan kegiatan yang dimulai 

dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

penilaian untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Sedangkan 

manajemen pembelajaran dalam arti sempit didefinisikan sebagai 

kegiatan yang perlu dikelola oleh guru selama terjadinya proses 

interaksi kegiatan belajar mengajar dengan siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran secara efektif, efisien, dan inovatif. 
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f. Tahapan Manajemen Pembelajaran 

1) Perencanaan Pembelajaran 

Semua pengajaran dimulai dengan perencanaan, di 

mana seorang guru bertanya, Apa yang saya ingin siswa saya 

lakukan? mengetahui, memahami, menghargai, dan mampu 

melakukan? Jawaban atas pertanyaan ini adalah guru tujuan, 

dan langkah pertama dalam fase perencanaan adalah penetapan 

beberapa jenis tujuan. Ini tujuan mungkin sama biasa dengan 

mengajar sejarah atau fakta matematika atau setinggi 

mengembangkan siswa nilai moral atau spiritual. Apa pun 

maksudnya, penetapan beberapa jenis tujuan atau maksud 

menjadi prioritas utama dalam pengajaran.
37

 

Perencanaan merupakan proses merancang dan 

merumuskan tujuan-tujuan yang akan dicapai selama waktu 

nantinya dan apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai 

tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan juga diartikan sebagai 

rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai 

apa yang diharapkan terjadi dalam melakukan program 

kegiatan dan apa yang akan dilakukan (intensifikasi, 

eksistentifikasi, inovasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan 

sebagainya).
38
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Menurut pendapat Purwanto, perencanaan merupakan 

suatu perumusan dan rancangan tentang apa yang diperlukan 

dalam rangka mencapai tujuan. Rangkaian proses kegiatan 

tersebut dilaksanakan agar dapat terwujud menjadi kenyataan 

di masa yang akan datang, yaitu dalam jangka waktu tertentu. 

Dalam menyusun perencanaan pembelajaran komponen siswa 

perlu mendapat perhatian khusus. Agar bahan materi dan cara 

belajar ini sesuai dengan kondisi siswa, maka penyusunan 

skenario program pembelajaran dan keluasan maupun 

kedalaman bahan ajar perlu disesuaikan kelas cepat belajar, 

dan kelompok lambat belajar. Guru dalam menyusun rencana 

pelajaran harus didasarkan pada kriteria siswa yang akan 

menerima pelajaran tersebut. Untuk mengatasi kemampuan 

siswa, guru perlu memakai metode atau bentuk kegiatan 

mengajar yang inovatif.
39

 

Langkah-langkah selanjutnya dalam fase perencanaan 

adalah memilih strategi instruksional, pengorganisasian 

kegiatan belajar, dan mengumpulkan bahan-bahan pendukung. 

Guru menginginkan murid-muridnya untuk memahami 

hubungan antara iklim dan budaya dan berusaha untuk 

mencapai ini dengan menunjukkan gambar dan mengajukan 

pertanyaan yang mendorong siswa untuk menghubungkan 
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budaya dengan iklim. Tujuan pembelajaran dalam tiga domain 

yang berbeda, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Bagi 

yang belum mengajar dan sedang mendekati pengalaman 

dengan pengertian ketakutan, hasil penelitian ini sukses. 

Implikasinya adalah jika Anda merencanakan dengan hati-hati, 

teliti, dan perasaan, pasti Anda dapat hasil secara signifikan 

sebelum Anda memasuki kelas.
40

 

Dalam mengembangkan program perencanaan, 

Menurut pendapat Siswanto mengatakan bahwa ada beberapa 

program yang harus disiapkan guru sebagai proses penggerak 

kurikulum, yakni program penyusunan dalam waktu tertentu, 

program tahunan, program semester, silabus dan program 

harian atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
41

 

Model dalam perencanaan pembelajaran sistemik, 

beberapa langkah yang harus ditempuh, yakni: 

a) Identifikasi tugas-tugas. 

b) Analisis tugas. 

c) Penetapan kemampuan. 

d) Spesifikasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

e) Identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 

f) Perumusan tujuan pembelajaran. 

g) Kriteria dari target keberhasilan program. 
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h) Organisasi sumber-sumber belajar. 

i) Pemilihan strategi dan metode pengajaran. 

j) Uji lapangan program. 

k) Pengukuran reliabiliats program. 

l) Perbaikan dan penyesuaian. 

m) Pelaksanaan program. 

n) Pengawasan dan penilaian program.
42

 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

Setelah menentukan tujuan dan memilih cara yang tepat 

untuk mencapai tujuan itu dalam perencanaan pembelajaran, 

seorang guru kemudian menerapkan strategi itu dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Keberhasilan fase pelaksanaan 

pembelajaran tergantung pada tujuan yang jelas. Menariknya, 

sejumlah guru melakukan kegiatan dengan sedikit memikirkan 

tujuan yang mereka coba mencapai. Perencanaan dan 

pelaksanaan program berorientasi tujuan yang bermakna sering 

kali tidak dilakukan secara sistematis, meskipun tindakan 

tersebut dapat menimbulkan hasil belajar yang positif.
43

 

Pelaksanaan Pembelajaran adalah kegiatan operasional 

dari perencanaan pembelajaran, sehingga mengikuti dari 

perencanaan pembelajaran yang telah dibuat. Oleh karena itu, 

dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada bagaimana 
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perencanaan pembelajaran sebagai operasionalisasi dari 

rancangan kurikulum.
44

 

Proses pembelajaran juga didefinisikan sebagai suatu 

proses terjadinya interaksi antara pelajar, guru dalam upaya 

mewujudkan tujuan pembelajaran, yang berlangsung dalam 

suatu lokasi  dan waktu tertentu.
45

 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran merupakan 

pelaksanaan dari strategi pembelajaran yang sudah 

dipersiapkan pada tahap sebelumnya, dan evaluasi hasil 

pelaksanaan belajar yang dimaksudkan untuk memperoleh 

balikan tentang hasil yang telah direncanakan sehingga dapat 

difahami, kegiatan-kegiatan mana yang perlu direvisi atau 

diperbaiki sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.
46

 

Menurut pendapat Rianto secara umum, dalam proses 

pembelajaran ada 3 tahapan yang harus diperhatikan dan 

diterapkan sebagai berikut: 

a) Tahap pra pembelajaran, adalah 

(1) Persiapan guru dalam materinya. 

(2) Pembelajaran baru dimulai. Dalam tahapan ini 

kegiatan yang dapat dilakukan guru, antara lain: 

(a) Mengecek kehadiran siswa. 

(b) Mereview materi sebelumnya. 
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(c) Mengulang kembali secara singkat materi 

sebelumnya. 

b) Tahap proses poembelajaran, yaitu langkah-langkah yang 

dilakukan wakti proses pembelajaran berlangsung yang 

merupakan tahapan pokok inti dalam proses pembelajaran, 

guru menyajikan materi pelajaran yang telah disiapkan 

sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan guru antara lain: 

(1) Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

(2) Menuliskan pokok-pokok materi yang akan dibahas. 

(3) Membahas pokok-pokok materi yang telah ditulis. 

(4) Menggunakan alat media. 

(5) Menyimpulkan hasil pembahasan materi. 

c) Tahap Evaluasi, ialah penilaian dan tindak lanjut atas hasil 

belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran hal ini bisa 

dilakukan guru dalam cara, antara lain: 

(1) Bertanya pada siswa tentang materi yang telah 

dibahas. 

(2) Mengulas kembali materi yang diajarkan. 

(3) Memberi tugas rumah pada siswa. 

(4) Menginformasikan pokok materi yang akan dibahas 

pada pertemuan berikutnya.
47
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tahapan proses pembelajaran mencakup 

kegiatan pra pembelajaran, kegiatan inti (proses pembelajaran), 

dan kegiatan evaluasi atau tindak lanjut dari hasil 

pembelajaran.. 

3) Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi merupakan serangkaian proses mengumoulkan 

data untuk menentukan sejauh mana ketercapaian tujuan yang 

telah ditetapkan. Evaluasi dari hasil proses pembelajaran yaitu 

rangkaian proses kegiatan yang akan dilakukan dengan sengaja 

untuk menilai seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari 

kegiatan yang telah dicapai.
48

 

Evaluasi juga biasa diartikan sebagai kegiatan untuk 

mengetes dan mengecek tingkat kecakapan seseorang atau 

kelompok orang. Evaluasi adalah hal terpenting dalam 

pembelajaran, sebab dengan evaluasi siswa bisa memahami 

tingkat keberhasilan dalam pembelajaran yang dialaminya.
49

 

Terkait dengan hal itu, Sanjaya akan mengemukakan fungsi 

evaluasi yaitu: 

a) Evaluasi adalah alat penting sebagai umpan balik bagi 

siswa. Melalui evaluasi siswa dapat mendapatkan 

informasi tentang efektifitas pembelajarannya. Dari hasil 
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evaluasi siswa bisa menentukan harus bagaimana proses 

pembelajaran yang perlu diperbaiki dan dilakukannya. 

b) Evaluasi juga sebagai alat untuk melihat ketercapaian 

siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. 

c) Informasi dari hasil evaluasi ini digunakan siswa dalam 

mengambil keputusan, khususnya untuk menentukan 

masa depan
50

 

Tahap ketiga dalam pembelajaran adalah penilaian atau 

evaluasi. Pada fase ini, guru berusaha mengumpulkan 

informasi untuk menentukan apakah dan jenis pembelajaran 

apa yang telah terjadi. Ini bisa dilakukan di banyak cara, 

termasuk memberikan tes atau kuis, menilai pekerjaan rumah, 

atau mencatat reaksi terhadap pertanyaan atau komentar. Guru 

dapat menggunakan masing-masing metode ini untuk membuat 

keputusan mengenai apakah tujuan yang ditetapkan dalam 

tahap perencanaan tercapai.
51

 

Evaluasi pencapaian belajar siswa adalah kegiatan yang 

merupakan kewajiban bagi setiap pendidik. Ada beberapa 

prinsip dasar yang butuh perhatian dalam menyusun tes hasil 

belajar, agar tes tersebut sungguh dapat mengukur tujuan 

pengajaran.
52
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Menyusun evaluasi adalah termasuk tugas guru ketika 

dalam membuat rancangan pembelajaran (instructional 

design). Karena tugas seorang perancang sistem dalam konteks 

pembelajaran adalah mengorganisir orang-orang, material dan 

prosedur-prosedur agar siswa belajar secara efisien. Namun 

guru sebagai perancang tidak hanya saja mempersiapkan 

penyusunan evaluasi, tetapi juga yang melaksanakan evaluasi 

pembelajaran untuk mengetahui hasil ketercapaian 

pembelajaran. Evaluasi menempati posisi yang sangat stategis 

sekali dalam proses pembelajaran. Begitu pentingnya 

kedudukan evaluasi untuk langkah perbaikan selanjutnya.
53

 

Tujuan inti dari evaluasi yaitu untuk menentukan 

peningkatan siswa dalam belajar. Menuru apa yang 

dikemukakan Hamalik berkaitan dengan tujuan dan fungsi 

evaluasi, yaitu: 

a) Untuk menentukan angka peningkatan hasil belajar para 

siswa sebagai laporan. 

b) Untuk pengelompokan siswa sesuai dengan kemampuan, 

bakat, dan minat.  

c) Untuk mengenal psikologi siswa agar guru dapat 

mengetahui strategi pembelajaran yang akan diterapkan. 
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d) Sebagai perbaikan dan tindak lanjut pengajaran antara 

siswa dan guru.
54

 

Aspek penilaian yang dilaksanakan oleh guru adalah 

sebagai berikut: Pertama, Aspek Kognitif. Selain penilaian 

berdasarkan tes yang dilakukan pada saat ujian tengah 

semester dan ujian akhir, guru melakukan penilaian 

berdasarkan tugas individu berupa penugasan untuk menulis 

makalah, ringkasan diskusi dan mencari referensi buku yang 

relevan dengan pengetahuan lingkungan. Kedua, Aspek 

Psikomotor. Penilaian dilakukan oleh guru melalui praktik 

dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, Aspek Afektif. Penilaian 

aspek ini dilakukan  guru dengan mengamati tingkah laku 

siswa khususnya di dalam kelas seperti kepedulian terhadap 

kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas mereka; dan 

dengan mengamati kinerja siswa dalam kehidupan sehari-hari, 

khususnya di lingkungan sekolah, seperti perhatian, partisipasi 

dan semangat kegiatan sekolah yang berhubungan dengan 

lingkungan.
55

 

Jadi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa evaluasi 

pembelajaran adalah suatu proses kegiatan yang di mana guru 

menilai dan melihat keberhasilan dan terwujudnya tujaan 
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pembelajaran dengan menggunakan tes dan memberikan 

pertanyaan ke siswa, untuk proses perbaiakan dan tindak lanjut 

dalam pembelajarannya. 

2. Tahfidzul Qur’an 

a. Pengertian Tahfidzul Qur’an 

Tahfidz Qur‟an terdapat 2 kata, yakni Tahfidz dan Qur’an. 

Tahfidz yang artinya menghafal. Menghafal dari kata hafal yang 

dari bahasa arab hafidza-yahfadzu-hifdzan, artinya lawan dari lupa, 

yaitu selalu ingat dan sedikit lupa.
56

  

Dalam KBBI pada kata “hafal” berarti telah masuk dalam 

ingatan (tentang pelajaran). Dan bisa mengucapkan kembali diluar 

kepala (tanpa melihat buku). Menghafal (kata kerja) berarti 

berusaha meresapkan ke dalam otak agar selalu ingat.
57

 

Kata Tahfidz adalah bentuk masdar dari haffaza, asal dari 

kata hafiza-yahfazu yang berarti ”menghafal”. Hafidz menurut 

pendapat Quraisy Syihab yaitu terambil dari 3 huruf yang 

mengandung makna yaitu memelihara, dan mengawasi. Dari 

makna tersebut kemudian lahir kata menghafal, karena yang 

menghafal memelihara dengan baik ingatan otaknya. Juga makna 

“tidak lengah”, karena sikap ini mengantar pada terpelihara, dan 
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“menjaga”, karena penjagaan adalah bagian dari pemeliharaan dan 

pengawasan.
58

 

Secara istilah, menurut pendapat Abdul Aziz Abdul Ra‟uf, 

menghafal merupakan proses mengulang sesuatu, baik dengan 

membaca, melihat atau mendengar, pekerjaan bagaimanapun jika 

sering diulang pasti menjadi hafal.
59

 

Sedangkan, kata dari Al-Qur‟an berasal dari kata qa-ra-a 

yang berarti membaca.
60

 Sedangkan secara istilah pengertian Al-

Qur‟an merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad SAW, melalui Malaikat Jibril, mengandung aspek 

mu‟jizat, diriwayatkan secara konsensus, serta digunakan sebagai 

bacaan dalam beberapa kegiatan keagamaan.
61

 

Sedangkan juga pengertian Al-Qur‟an segi istilah, yaitu 

kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui 

perantara malaikat Jilbri as sebagai suatu mukjizat, membacanya 

dianggap ibadah dan sumber utama ajaran Islam. Menurut Imam 

Jalaluddin Asy-Syuyuti, beliau berpendapat juga bahwa Al-Qur‟an 

merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW untuk melemahkan orang-orang yang menentangnya 
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sekalipun dengan surat yang terpendek, dan juga membacanya 

termasuk ibadah.
62

 

Jadi kesimpulannya, Tahfidzul Al-Qur'an adalah upaya 

sadar dan serius untuk mengingat, menghafal, dan menyerap 

bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mengandung mukjizat, 

dengan menggunakan metode tertentu dan juga mengulang-ulang 

hafalannya agar tidak lupa. Proses menghafal Al-Qur'an dilakukan 

dengan menghafal dan membaca secara keseluruhan dengan tartil 

sesuai kaidah tajwid, makhroj huruf yang benar, dan secara 

perlahan-lahan. Intinya adalah bahwa menghafal Al-Qur'an harus 

dengan sungguh-sungguh, keinginan yang besar, focus, tekun dan 

istiqomah. Serta memastika hafalannya harus diperhatikan dan 

dikelola dengan mengulang hafalannya agar hafalannya tidak lupa 

dan hilang. 

b. Syarat Penghafal Al-Qur’an 

Menurut pendapat Sa‟dullah, bagi seorang penghafal 

hendaknya memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

1) Ikhlas 

Hal pertama yakni penghafal Al-Qur‟an harus 

membulatkan niat menghafal Al-Qur‟an hanya mengharap 

ridho Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surat Al-

Bayyinah ayat ke- 5 : 
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ْيَن ەۙ ُحنَفَۤاَء  َ ُمْخِلِصْيَن لَهُ الّذِ ا اَِّلا ِليَْعبُُذوا ّٰللاه َوَمآ اُِمُرْوٓ

ٰكوةَ َوٰرِلَك ِدْيُن اْلقَيَِّمِتِۗ  ٰلوةَ َويُْؤتُوا الزا ٥ -َويُِقْيُموا الصا  

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya 

menyembah kepada Allah dengan memurnikan 

ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama 

yang lurus dan agar mereka mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat; dan yang demikian itu agama 

yang lurus.” 

Jadi ikhlas dalam hati adalah hal yang harus dimiliki 

oleh penghafal sebelum memulai menghafal Al-Qur‟an. Ikhlas 

karena Allah SWT adalah awal dari mendapatkan kemudahan 

menghafal sekaligus untuk mendapatkan keridahaan-Nya. 

2) Memiliki kemauan yang kuat 

Menghafal Al-Qur‟an sebanyak jumlah 30 juz, jumlah 

114 surah, jumlah kurang lebih memuliki 6.236 ayat dan 

membutuhkan waktu yang relatif lama. Menghafal Al-Qur‟an 

tidak seperti menghafal bacaan-bacaan lainnya, apalagi bagi 

orang non arab yang sehari-harinya tidak menggunakan bahasa 

arab dalam berkomunikasi, sehingga kemauan yang kuat dalam 

menghafal harus dimiliki oleh seorang penghafal Al-Qur‟an. 
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3) Disiplin penggunaan waktu dan istiqomah 

Penghafal Al-Qur‟an harus memiliki kedisiplinan dan 

keistiqomahan. Harus ulet, memanfaatkan waktu luang, 

kerajinan, dan menghindari pekerjaan yang kurang bermanfaat. 

4) Talaqqi atau berguru 

Harus memiliki guru yang sudah hafidz Qur‟an. Karena 

hafidz Qur‟an telah memiliki pengalaman belajar yang tinggi. 

5) Berakhlak baik. 

Penghafal Al-Qur‟an harus berakhlak baik. Selain itu 

juga harus menjauhkan diri dari perbuatan maksiat termasuk 

usaha untuk memiliki akhlak baik. Hal tersebut sesuai dengan 

apa yang dikatakan oleh Imam Syafi‟i dalam kitab “I‟anatut 

tholibin” bahwasanya:  

“Aku pernah bertanya kepada Waki' guruku tentang 

buruknya hafalanku. Lalu beliau memerintahkanku untuk 

meninggalkan maksiat. Beliau memberitahuku bahwa ilmu 

adalah cahaya dan cahaya Allah tidak mungkin dikasihkan 

pada ahli maksiat.” 

Oleh karena itu seorang penghafal juga harus memiliki 

akhlak yang terpuji.
63
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Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan diatas, syarat-

syarat menjadi penghafal Al-Qur‟an adalah : 

1) Berakhlak Terpuji 

2) Talaqqi (Berguru kepada yang sudah hafidz) 

3) Disiplin Penggunaan Waktu dan Istiqomah 

4) Mempunyai Kemauan yang Kuat 

5) Ikhlas. 

c. Metode-metode Tahfidzul Qur’an 

Metode merupakan suatu cara yang dilakukan oleh 

seseorang untuk mencapai tujuannya. Dalam proses menghafal 

umumnya menggunakan perpaduan, antara metode jiyadah 

(menambah hafalan) dan metode takrir (mengulang hafalan), 

karena dengan menyeimbangkan hal tersebut, kualitas dan 

kuantitas hafalan akan dapat terpelihara dengan baik.
64

 Berikut ini 

mtode-metode Tahfidzul Qur‟an, antara lain : 

1) Metode Juz‟i 

Metode juz’i merupakan proses menghafal ayat demi 

ayat kemudian dijadikan satu secara berangsur-angsur dan 

kontinyu. Berarti pengabungan waqaf demi waqaf jadikan satu 

ayat, kemudian digabung menjadi satu halaman.
65
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2) Metode Takrir (mengulang) 

Metode mengulang hafalannya agar tidak lupa dengan 

cara diperdengarkan kepada guru atau orang lain.
66

 

3) Metode Setor 

Menyetorkan hafalannya, agar tambahan hafalannya 

bertambah sesuai yang ditargetkan. Yang hafalannya akan 

diperdengarkan kepada guru pembimbingnya.
67

 

4) Metode Tes 

Menguji hafalan siswa dengan cara mengetes lanjut 

ayat dengan melihat kelancaran hafalan dan kualitas bacaan 

yang benar.  

Metode menghafal Al-Qur‟an yang dilakukan oleh 

bimbingan seorang guru tahfidz yaitu : 

1) Talaqi 

Proses memperdengarkan hafalan baru kepada para 

gurunya agar tercapainya target. 

2) Taqrir 

Proses memperdengarkan bacaan hafalan lama kepada 

gurunya, dalam rangka mengingat kembali agar tidak lupa. 
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3) Sima‟an 

Proses memperdengarkan hafalannya kepada orang lain 

selain guru pembimbingnya, baik itu sendiri maupun 

berjama‟ah.
68

 

Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan, metode-metode 

dalam Tahfidul Qur‟an yaitu : 

1) Juz‟I (berangsur-angsur) 

2) Takrir (mengulang) 

3) Setor 

4) Tes (Sambung ayat) 

5) Talaqi (menambah hafalan) 

6) Taqrir (mengulang hafalan) 

7) Sima’an. 

3. Pembentukan Karakter 

a. Pengertian Karakter 

Secara bahasa kata “karakter” berasal dari bahasa Yunani 

yang artinya mengukir. Sebuah pola baik itu pikiran, sikap maupun 

keterampilan yang melekat pada diri manusia dengan sangat kuat 

dan sulit dihilangkan disebut sebagai karakter.
69

 sedangkan dalam 

bahasa Latin mengartikan “kharakter”,”khorsein”, “khorax” dan 

dalam bahasa Inggris “Character”, dalam bahasa Yunani 
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“character” dan “charrasein” yang berarti membuat tajam, 

membuat dalam.
70

  

Menurut KBBI, karakter merupakan sifat-sifat, kejiwaan, 

perilaku, atau budi pekerti yang membedakan seseorang satu dari 

yang lain. Karakter juga bisa dimengerti sebagai tabiat atau watak. 

Jadi, orang berkarakter artinya orang yang memiliki karakter, 

mempunyai kepribadian, atau berwatak.
71

 

Secara istilah, karakter dapat diartikan sebagai sifat manusia 

pada umumnya yang bergantung dari pada faktor kehidupannya 

sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, perilaku, akhlak, atau budi 

pekerti yang menjadi ciri khas seseorang. Dan juga karakter adalah 

nilai-nilai perilaku dan kepribadian manusia yang berkaitan dengan 

Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, 

dan negara, yang terwujud dalam fikiran, sikap, tingkah laku, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata karma, daerah dan adat istiadat.
72

 

Pendidikan karakter pada tingkat satuan pendidikan 

mengarah pada pembentukan budaya baik sekolah, yaitu nilai-nilai 

yang melandasi perilaku, perkataan, kepribadian, tradisi, kebiasaan 

sehari-hari, serta aturan yang dipraktikkan oleh semua warga 
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sekolah dan masyarakat sekitarnya. Budaya sekolah juga  

merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut 

dimata masyarakat.
73

 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa makna karakter dapat 

diartikan sebagai nilai dasar sifat atau watak yang membangun 

pribadi seseorang dan membedan dengan orang lain, terbentuk 

karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan dan 

kepribadian diperlihatkan dalam kehidupan nyata. 

Dan juga peneliti menyimpulkan, pembentukan karakter 

adalah serangkaian proses yang dilakukan pada kegiatan 

pembelajaran di sekolah  untuk membentuk dan membangun nilai-

nilai dasar kepribadian yang melekata pada diri siswa, baik itu nilai 

karakter atau hubungan kepada Tuhannya maupun sesama 

makhluk. Sehingga kita sebagai manusia benar-benar menyadari 

fitrahnya maupun fungsinya dilahirkan di muka bumi untuk 

berkarakter baik dalam kehidupan sehari-hari agar nyaman dan 

tentram. 

b. Nilai-nilai Karakter 

Kementerian Pendidikan Nasional 2013 menetapkan ada 18 

nilai-nilai dalam pendidikan karakter yaitu: 

1) Religius 

2) Jujur 
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3) Toleransi 

4) Disiplin  

5) Kerja Keras 

6) Kreatif 

7) Mandiri 

8) Demokratis 

9) Rasa Ingin Tahu 

10) Semangat Kebangsaan 

11) Cinta Tanah Air 

12) Menghargai Prestasi 

13) Bersahabat atau Komunikatif 

14) Cinta Damai 

15) Gemar Membaca 

16) Peduli Lingkungan 

17) Peduli Sosial 

18) Tanggung Jawab.
74

 

Menurut pendapat Thomas Lickona mengatakan 7 unsur 

karakter yang harus ditanamkan pada peserta didik yang meliputi : 

1) Jujur dan tulus. 

2) Belas kasih 

3) Keberanian 

4) Pengasih atau dermawan. 
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5) Pengontrolan diri. 

6) Tolong menolong dan kerjasama. 

7) Ulet atau kerja keras.
75

 

Sedangkan menurut Ratna Megawangi berpendapat bahwa 

adanya 9 karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu : 

1) Cinta kepada Tuhan, serta segenap ciptaan-Nya. 

2) Mandiri serta tanggung jawab. 

3) Jujur serta amanah. 

4) Selalu hormat dan sopan santun. 

5) Dermawan dan kerja sama. 

6) Percaya diri dan perkerja keras. 

7) Pemimpin yang adail. 

8) Rendah hati. 

9) Toleransi, kedamaian, menghargai dan persatuan.
76

 

Dengan demikian telah di identifikasi sejumlah nilai 

pembentukan karakter yang merupakan hasil kajian empirik Pusat 

Kurikulum yaitu : 1) religius, 2) jujur, 3) toleransi, 4) disiplin, 5) 

kerja keras, 6) kreatif, 7) mandiri, 8) demokratis, 9) rasa ingin tahu, 

10) semangat kebangsaan, 11) cinta tanah air, 12) menghargai 

prestasi, 13) bersahabat/ komunikatif, 14) cinta damai, 15) gemar 
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membaca, 16) peduli lingkungan, 17) peduli sosial, dan 18) 

tanggung jawab. 

c. Proses Pembentukan Karakter 

Pembentukan karakter yang baik kepada anak hendaknya 

dilakukan dengan pembiasaan dalam kehidupan sehari-harinya. 

Dengan adanya hal tersebut anak akan merasa rendah apabila ia 

melakukan karakter buruk yang tidak biasa ia lakukan. Dengan 

demikian dengan adanya pembiasaan-pembiasaan karakter yang 

baik, maka akan melekat ke diri anak tersebut, dan akan merasa tidak 

nyaman apabila melakukan karakter yang tidak sesuai dengannya. 

Oleh karena itu pendidikan karakter sejak dini penting sekali.
77

 

Karakter yang kuat biasanya dibentuk pembiasaan dirumah 

yang menekankan nilai-nilai karakter baik. Nilai karakter baik 

dibentuk melalui perasaan, penghayatan, pengalaman dan 

pembiasaan. Adapun strategi-strategi tentang pembentukan karakter 

anak, yaitu: 

1) Strategi bertahapan, artinya proses perubahan, perbaikan, dan 

pengembangan yng dilakukan secara bertahap. Seorang anak 

tidak akan cepat berubah karakter, perubahan karakter didapat 

tidak secara instan, perlu proses yang lama untuk menanamkan 

karakter baik kepada anak. Dengan cara selalu menasehati dan 

mengingatkan anak tentang karakter baik. 
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2) Strategi kesinambungan, artinya perlu adanya latihan yang 

dilakukan secara terus-menerus. Pembentukan secara kontinyu 

dalam memberi bimbingan kepada anak dalam pembiasaan 

kehidupan sehari-hari. 

3) Strategi momentum, artinya mempergunakan berbagai 

momentum peristiwa untuk latihan karakter baik. Misalnya 

bersedekah di hari Jum‟at. 

4) Strategi motivasi instrinsik, artinya karakter anak terbentuk 

secara kuat jika didorong oleh keinginan sendiri, bukan paksaan 

orang lain. Pendidikan harus menanamkan kepada anak selalu 

untuk bermuhasabah diri sendiri agar selalu bisa memotivasi dan 

berperilaku ke arah yang lebih baik. 

5) Strategi pembimbing, artinya butuhnya bantuan orang lain 

seperti guru dan orang tua untuk selalu membimbing anak untuk 

pembiasaan karakter baik.
78

 

4. Pembentukan Karakter melalui Tahfidzul Qur’an 

Dalam hal ini, sangatlah erat hubungan karakter dengan 

Tahfidzul Qur‟an. Dalam menghafal Al-Qur‟an akan memberi pengaruh 

kepada karakter anak ke yang lebih baik lagi. Seperti yang dapat kita 

ketahui bahwa syarat untuk penghafal Al-Qur‟an yaitu salah satunya 

ikhlas, disiplin waktu, ulet, dan berakhlak terpuji. Hal-hal tersebut 

berkaitan dengan nilai-nilai karakter yang diatur dan dibuat oleh para 
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ahli dan Pendidikan Nasional.  Akhlak terpuji adalah suatu perilaku 

yang pasti diharapkan oleh setiap pendidik agar kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
79

  

Jika dikaitkan dengan nilai-nilai karakter, maka seseorang yang 

menjadi penghafal Al-Qur’an juga akan mempunyai karakter disiplin 

terhadap waktu yang juga sangat relevan dengan nilai-nilai karakter. 

Sesuai dengan Firman Allah Q.S Al-Ashr 1-3, sebagai berikut : 

ْوَساَن لَِفْي ُخْسر ِۙ ١ -َواْلعَْصِرِۙ  َوَعِملُوا اِْلَّ الَِّذْيَه ٰاَمىُْوا  ٢ -اِنَّ اْْلِ

ْبرِ  ِلٰحِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ ەِۙ َوتََواَصْوا بِالصَّ  ٣ - ࣖ الصّٰ

Artinya : “Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan 

kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan 

saling menasehati untuk kesabaran.” (QS. Al-Ashr ayat 1-

3).
80

 

Jadi dengan santri menghafal Al-Qur‟an akan terbentuk dan 

tertanam dengan sendirinya nilai-nilai karakter dalam diri santri. Dalam 

proses menghafal Al-Qur‟an tersebut adanya tanggung jawab, kerja 

keras, keuletan, berkorban, ikhlas, sabar, sungguh-sungguh, disiplin, 

dan kemauan yang kuat agar hafalannya mudah untuk masuk ke otak 

dan mampu menjaga hafalannya agar tidak mudah lupa maupun sampai 
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hilang. Maka dengan setiap harinya ada kewajiban untuk menambah 

dan mengulangi hafalannya, seorang penghafal Al-Qur‟an akan merasa 

mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan setiap harinya sehingga 

nilai-nilai karakter disiplin, religius dan toleransi akan tertanam dalam 

diri penghafal Al-Qur‟an. 
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BAB III 

Metode Penelitian  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan 

penelitian yang hendak dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Yaitu 

suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah.  

Menurut analisis peneliti, pendekatan kualitatif deskriptif sangat 

efektif untuk digunakan dalam menganalisis dan memahami rumusan 

masalah yang akan diteliti yang akan menghasilkan konsep atau teori. 

Penelitian kualitatif ini mengembangkan konsep yang didasarkan atas data 

yang bersifat induktif dan lebih mengutamakan proses dari pada hasil.  

Jadi penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan jenis pendekatan 

yang digunakan peneliti untuk menyelidiki dan memahami sebuah 

kejadian atau masalah yang terjadi dan menghasilkan konsep. Akan tetapi, 

meskipun tidak ada masalah, sesuatu bisa dijadikan masalah karena 

keberhasilan atas keunggulannya.  

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah 

Pondok Pesantren Al-Qur‟an “Al-Choliq” Jember di Jalan Melati III No. 1 

Lingkungan Pattimura, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, 

Kabupaten Jember.  
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Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut, karena di 

Pondok Pesantren Al-Qur‟an “Al-Choliq” Jember merupakan : 

1. Pondok pesantren ini memadukan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 

Tahfidzul Qur‟an dan kurikulum sekolah umum. 

2. Letak geografisnya strategis di pusat Kota Jember. 

3. Pondok pesantren yang menggunkan metode integrated dan modern 

yang mengambil kurikulum Ma'had Tahfizh Qur'an di Timur Tengah 

(Mesir).  

4. Pondok ini memiliki tujuan sebagai wahana dalam membentuk 

generasi muslim yang berkarakter dan berkepribadian Qurani. 

C. Subyek Penelitian 

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif ini, menurut 

lofland adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti 

pengamatan, dokumen dan lain-lain.
81

 Teknik penentuan informan yang 

hendak dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik purposive. 

Menurut Sugiyono, “teknik purposive merupakan teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.
82

 Sebagaimana hal 

tersebut, maka sumber data yang digunakan dan diperlukan dibagi menjadi 

2 macam, yaitu:  

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama yang diperoleh melalui hasil wawancara peneliti 
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dengan para informan di Pondok Pesantren Al-Qur‟an “Al-Choliq” 

Jember, yaitu  

a. Pimpinan pondok, yaitu Ustadz Moh. Abdul Wakhid, Lc. 

b. Tiga Asatidz, yaitu Ustadz Ahmad Farid, Ustadz Zufar Ahnavy, 

dan Ustadz Farhan. 

c. Tiga santri, yaitu Amrul, Audzan dan Nirwan. 

2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh sebagai 

pendukung dan pelengkap dari data primer yang berupa hasil 

observasi serta berbagai referensi, data, buku-buku yang berkaitan 

dengan manajemen pembelajaran Tahfidzul Qur‟an.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu hal yang penting sekali 

dalam penelitian ini merupakan metode untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan dan dibutuhkan.
83

 

1. Metode Observasi  

Observasi merupakan rangakaian proses kegiatan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik dan terstruktur terhadap unsur-unsur 

yang terlihat dalam satu gejala atau beberapa gejala dalam objek 

penelitian. Dalam penelitian ini memakai observasi secara realistis, 

maksudnya penelitian dalam melakukan pengumpulan data 

menyatakan secara fakta kepada sumber data, bahwa ia sedang 

melakukan penelitian untuk mengetahui gejala-gejala objek penelitian 
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dari awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu 

saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam konservasi hal 

ini untuk menjauhkan jika suatu data yang dicari merupakan data yang 

masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus 

terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi 

di lokasi penelitian tersebut.
84

  

Adapun jenis observasi dibagi menjadi dua macam, yaitu : 1) 

Observasi Partisipan adalah peneliti ikut dalam kegiatan-kegiatan 

lokasi yang akan diobservasi. 2) Observasi Non Partisipan, apabila 

peneliti tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan orang yang diobservasi dan 

secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.
85

 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa observasi 

merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilaksanakan 

melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena yang diteliti. Dalam hal ini jenis observasi yang peneliti 

gunakan ialah observasi partisipan (Participant Observation). 

Maksudnya peneliti mengamati secara langsung dan ikut andil dalam 

kegiatan manajemen pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam 

pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-

Choliq Jember.  
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Adapun tujuan dilakukannya metode observasi ini ialah untuk 

mendapatkan data tentang: 

a. Letak geografis Pondok Pesantren Al-Qur‟an “Al-Choliq” 

Jember. 

b. Lingkungan dan kegiatan pembelajaran tahfidzul Qur‟an di 

Pondok Pesantren Al-Qur‟an “Al-Choliq” Jember. 

c. Penerapan manajemen pembelajaran tahfidzul Qur‟an di Pondok 

Pesantren Al-Qur‟an “Al-Choliq” Jember. 

d. Penerapan pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Al-

Qur‟an “Al-Choliq” Jember. 

e. Keadaan para asatidz dan santri di Pondok Pesantren Al-Qur‟an 

“Al-Choliq” Jember. 

2. Metode Wawancara (Interview)  

Metode wawancara, yaitu kegiatan digunakan sebagai teknik 

metode pengumpulan data, yang biasanya apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan-

permasalahan yang harus diteliti, tujuannya untuk mengetahui hal-hal 

dari responden yang lebih mendalam terhadap fokus penelitian. 

Tehnik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang 

diri peneliti pribadi yang setidak-tidaknya pada pengetahuan dan 

keyakinan pribadi.
86
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Beberapa informasi yang akan berpartisipasi dalam penelitian 

ini antara lain : pimpinan pondok, para asatidz,  dan santri. Dalam 

wawancara yang peneliti ini dilakukan dengan menggunakan 

wawancara semi terstruktur yaitu dengan menyiapkan pertanyaan 

secara mendalam berupa poin-poin mengenai fokus penelitian berupa :  

a. Sejarah berdirinya pondok pesantren. 

b. Profil, visi misi, program pondok pesantren. 

c. Manajemen pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan 

karakter santri yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. 

d. Permasalahan yang terjadi dalam diri santri saat proses 

pembelajaran tahfidzul Qur‟an maupun karakter santri. 

3. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan mencari dan mengumpulkan 

data mengenai banyak hal yang dibutuhkan, meliputi catatan, 

persuratan, arsip-arsip, transkip, surat kabar, majalah, notulen, dan 

lain sebagainya.
87

 Jadi, metode dokumentasi ini adalah metode yang 

digunakan oleh peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data-data 

yang diperlukan yang sudah didokumentasikan yang ada di lapangan. 

Dalam hal demikian peneliti ingin mendapatkan dokumentasi berupa: 

a. Sejarah pondok pesantren. 

b. Profil dan visi misi pondok pesantren. 
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c. Struktur organisasi. 

d. Jumlah Pendidik dan kepengurusan. 

e. Jumlah Santri. 

f. Kegiatan pembelajaran tahfidzul Qur‟an dan kajian keagamaan. 

g. Sarana prasarana pembelajaran tahfidzul Qur‟an. 

h. Data-data yang terkait dengan manajemen pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an. 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah serangkaian proses mengorganisasikan serta 

mengurutkan data ke dalam tahapan, pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga bisa ditemukan tema dan bisa dirancang hipotesis kerja seperti 

yang disarankan dan diajukan oleh data.
88

 

Diperlukannya analisis data sebagai tindak lanjut dalam proses 

pengolahan data, untuk dapat memecahkan masalah yang akan akan diteliti 

berdasarkan data yang diperoleh dan dibutuhkan. Data dianalisis dengan 

memakai lankah-langkah sesuai dengan teori Miles, Huberman dan 

Saldana, yakni menganalisis dan mengkaji data dengan tiga langkah: 

kondensasi data, menyajikan data, dan menarik simpulan atau verifikasi. 

Secara terperinci, langkah-langkah dengan teori Miles, Huberman dan 

Saldana akan diterapkan, yakni:
89
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1. Kondensasi Data  

Menurut Miles, Huberman dan Saldana mengemukakan bahwa 

dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan 

mentransformasikan data yang terdapat pada catatan lapangan maupun 

transkip.
90

 

Adapun data yang ada, peneliti akan mencari data, tema dan 

pola mana yang dianggap penting, sedangkan data yang dianggap 

tidak penting akan dihilangkan. Adapun tahap-tahapnya dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Menyeleksi  

Pada tahap ini peneliti harus dapat menentukan data yang 

penting dan dibutuhkan untuk menunjang penelitian dengan data 

yang tidak penting. Yang mana dalam hal ini peneliti membatasi 

data yang berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, 

yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan 

karakter santri di Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember 

pada tahun ajaran 2021-2022. 

b. Memfokuskan  

Berikutnya yaitu memfokuskan data. Memfokuskan data 

menurut Miles dan Huberman yaitu dengan bentuk sebelum 
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analisis.
91

 Tahap ini adalah lanjutan dari tahap menyeleksi data, 

dimana peneliti menguraikan fokus yang telah ditentukan menjadi 

lebih terperinci, selanjutnya melaksanakan analisis secara 

mendalam.  

c. Mengabstraksikan  

Mengabstraksi merupakan sebuah proses dimana peneliti 

membuat rangkuman inti, dan sekaligus data dan pernyataan yang 

perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Dalam tahap ini, 

data yang telah ada kemudian di nilai khususnya berkaitan dengan 

kualitas dan cakupan data.  

d. Penyederhanaan dan transformasi  

Selanjutnya data-data dalam penelitian peneliti 

disederhanakan dan ditransformasikan dengan berbagai cara, 

yakni melalui seleksi yang ketat, menggolongkan data dalam satu 

pola yang lebih luas, dan lain sebagainya. Sehingga berbentuk 

ringkasan awal. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data adalah tahap dalam merancang dan menyusun 

dengan berkesinambungan baik itu berbentuk deretan, kolom-kolom, 

dan sebuah matrik, serta menemukan dan menentukan jenis serta 

bentuk data yang akan dimasukkan dalam laporannya selama 

memperoleh data penelitian di lapangan.  
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Penelitian kualitatif ini, penyajian datanya dapat dilakukan 

dalam bentuk uraian ringkas, bagan, dan keterkaitan antar kategori.  

3. Penarikan Kesimpulan  

Adapun kesimpulan ini yang dilakukan masih bersifat 

sementara dan bisa berubah apabila tidak ditemukannya data ataupun 

bukti-bukti yang kuat dalam mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya.  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru 

yang sebenarnya belum ada temuan yang lain, yang berupa hasil 

deskripsi atau gambaran awal suatu objek yang sebelumnya masih 

belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas nyatanya. 

F. Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, pengujian keabsahan data yang diperoleh 

peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang hal lainnya 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data.  

Triangulasi yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber dan teknik. Teknik triangulasi sumber adalah teknik 

yang dilakukan oleh peneliti dengan melalui cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber informan, sedangkan yang 

triangulasi teknik untuk memvalidasi data dengan teknik berbeda, yaitu 
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teknik wawancara, divalidasi dengan teknik dokumentasi dan teknik 

observasi. 

Triangulasi sumber disini maksudnya memperoleh satu data dari 

banyak sumber atau informan dengan cara dibandingkan dengan data dari 

hasil observasi dan hasil dokumentasi yang disebut dengan triangulasi 

teknik. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan rencana, rancangan dan 

gambaran awal pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang 

dimulai dari pendahuluan sebelum penelitian, rencana dan gambaran 

penelitian, penelitian langsung atau pelaksanaannya, dan penulisan laporan 

atau skripsi. 

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan  

Pada tahap ini, peneliti sebelum turun langsung ke lapangan, 

peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal 

nantinya ketika penelitian peneliti di lapangan. Dalam tahap pra 

penelitian lapangan terdapat enam tahapan. Tahapan tersebut juga 

akan dilalui oleh peneliti sendiri. Adapun enam tahapan pra penelitian 

lapangan adalah:  

a. Memilih Lapangan Penelitian  

Ketika hendak melakukan penelitian, peneliti harus 

memilih lapangan penelitian terlebih dahulu. Lapangan penelitian 
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yang dipilih adalah Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq di 

Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.  

b. Menyusun Rancangan Penelitian  

Pada tahapan ini, peneliti membuat atau mendesain 

rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengkajian 

judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan akan dilanjutkan 

penyusunan proposal penelitian hingga dapat dipresentasikan. 

Proposal penelitian peneliti dipresentasikan dan diseminarkan 

dihadapan dosen pembimbing dan para audien pada tanggal 16 

Februari 2022.  

c. Mengurus Perizinan  

Sebelum melakukan penelitian tahap selanjutnya, peneliti 

harus mengurus surat perizinan penelitian terlebih dahulu, yakni 

meminta surat permohonan penelitian kepada pihak akademik 

kampus pada tanggal 30 Maret 2022, setelah meminta surat 

perizinan peneliti menyerahkan kepada pimpinan Pondok 

Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember untuk mengetahui apakah 

diizinkan melaksanakan penelitian atau tidak dizinkan, peneliti 

ingin melakukan penelitian satu bulan, yaitu tanggal 1-30 Maret 

2022. 
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d. Menjajakan dan Menilai Lapangan  

Setelah diizinkan meneliti, peneliti mulai melakukan 

penjajakan dan menilai lapangan untuk observasi awal agar lebih 

mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan 

agar mememudahkan peneliti dalam menggali data, yang 

dilakukan pada tanggal 2 Maret 2022. 

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan  

Pada tahapan ini, penelitian mulai memilih informan untuk 

mendapatkan banyak informasi yang dibutuhkan dalam proses 

penelitian. Informan yang dipilih dalam hal ini, yakni pimpinan 

pondok pesantren, tiga asatidz, dan tiga santri.  

f. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing  

Pada tanggal 31 Maret 2022, peneliti melakukan 

konsultasi dengan dosen pembimbing agar adanya bimbingan dan 

arahan ke perbaikan, sehingga peneliti tidak mengalami kesulitan 

dalam proses penyusunan skripsi. 

g. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian  

Pada tanggal 31 Maret 2022, setelah semua selesai mulai 

dari rancangan dan gambaran awal penelitian hingga memilih 

informan maka peneliti menyiapkan perlengkapan lainnya 

sebelum terjun ke lapangan, seperti pedoman penelitian dan 

sebagainya. 
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan  

Pada tahapan ini, pada tanggal 1 sampai 30 Maret 2022 

peneliti mulai melaksanakan kunjungan langsung atau pelaksanaan 

penelitian ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mengumpulkan 

data-data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Namun di samping itu juga peneliti sudah mempersiapkan diri, baik 

fisik maupun mental.  

Pada tahapan ini adalah kegiatan inti dari penelitian, yang di 

dalamnya meliputi beberapa kegiatan seperti:  

a. Memasuki lapangan untuk melakukan penelitian.  

b. Menggali informasi kepada pihak-pihak informan.  

c. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan 

teknk yang sudah ditentukan dalam pengumpulan data.  

d. Mengkaji dokumen berupa fakta-fakta terkait dengan fokus 

penlitian.  

3. Penyusunan dan penyelesaian  

Tahapan ini adalah tahap terakhir dari proses penelitian. Pada 

tahap ini juga peneliti mulai menyusun skripsi dan mempertahankan 

hasil penelitian peneliti di lapangan. Pada tahapan ini peneliti mulai 

menyusun dan mengolah data-data yang diperoleh selama proses 

pelaksanaan penelitian berlangsung, kemudian mengambil kesimpulan 

yang akan disusun dalam bentuk laporan penelitian. Laporan 

penelitian ini sebagai pertanggung jawaban ilmiah dalam penyusunan 
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skripsi. Dalam penyusunan skripsi dan penyelesaian ini butuh waktu 

lama dari tanggal 5 April-20 Mei 2022. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan dan mendeskripsikan data hasil 

penelitian yang telah peneliti teliti di Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq 

Jember. Paparan dan hasil penelitian ini akan disajikan sesuai dengan temuan di 

lapangan dan fokus penelitian, sebagai berikut : 1) Gambaran Obyek Penelitian, 

yakni sejarah dan profil Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Choliq Jember, 2) 

Penyajian Data dan Analisis, meliputi Perencanaan Pembelajaran Tahfidzul 

Qur'an dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-

Choliq Jember, Pelaksanaan Pembelajaran Tahfidzul Qur'an dalam Pembentukan 

Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Choliq Jember, dan Evaluasi 

Pembelajaran Tahfidzul Qur'an dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok 

Pesantren Al-Qur'an Al-Choliq Jember. 3) Pembahasan temuan yang berupa 

gagasan peneliti terhadap Manajemen Pembelajaran Tahfidzul Qur'an dalam 

Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Choliq Jember. 

Adapun data yang di peroleh dari hasil penelitian sebagai berikut : 

A. Gambaran Obyek  

Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember adalah Lembaga 

pendidikan Tahfidz Al-Qur'an dan Adab Islam yang didirikan oleh Bapak 

(Alm) Ir. H. Abdul Choliq di bawah naungan Yayasan Al-Choliq Jember. 

Adapun latar belakang pendirian pondok ini adalah ketika bapak Choliq 

mendapatkan motivasidan inspirasi dari Pondok Pesanteren Tahfidzul Qur‟an 

Ibnu Katsir, yang mana pondok itu merupakan pondok beasiswa untuk 
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penghafal Qur‟an sekaligus beasiswa S1. Adapun yang membiayainya 

pondok tersebut adalah para donator, para muhsinin yang rela menafkahkan 

sebagiann hartanya untuk para penghafal Al-Qur‟an. Bapak Choliq adalah 

salah satu yang menjadi donator di pondok pesantren Ibnu Katsir tersebut dan 

beliau mempunyai keinginan untuk menjadikan rumahnya yang terletak di 

Jember sebagai Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an. Keinginannya itu 

disampaikan kepada para pengurus Ibnu Katsir dan mendapatkan respon yang 

baik dari mereka dengan menjadikan pondok tahfidz yang ia inginkan itu 

sebagai kampus 4 Ibnu Katsir dan ada dalam naungan Yayasan Ibnu Katsir 

Jember. 

Keinginan Bapak (Alm) Ir. H. Abdul Choliq untuk mempunyai 

pondok pesantren tahfidz sendiri tanpa ada dalam naungan Ibnu Katsir sudah 

direncanakan setelah ada seorang hafidz yang rela menagani pondok tersebut 

dan bersedia mengabdikan dirinya untuk menangani para santri, akhirnya 

pondok itu diberi nama al-Choliq dan segera mendirikan yayasan untuk 

menaungi pondok tersebut. Dipilihnya nama “Al-Choliq” ini iyalah karana 

yang mendirikan pondok ini mempunyai nama Abdul Choliq.
92

  

Jadi, nama Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember ini 

dinisbatkan kepada orang yang mendirikan pondok tersebut. Pondok 

pesantren Al-Choliq ini tidak serta merta berdiri dengan tanpa alasan dan 

tujuan yang tidak jelas yang membuat pondok tersebut bagaikan barjalan di 

tempat yang gelap tanpa sinar sedikitpun akan tetapi pondok ini mempunya 
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beberapa tujuan yang bisa mengantarkan para santri sebagai orang yang 

berguna sesuai dengan perkembangan zaman. 

Adapun mengenai kegiatan pembelajaran santri yang mengantarkan 

para santri dalam pembentukan karakter terbagi menjadi empat, di antaranya; 

1. Harian 

a. Setoran hafalan Al-Qur‟an setiap ba‟da Shubuh dan ba‟da Maghrib di 

asrama pondok setiap hari kecuali hari Jum‟at. 

b. Persiapan Setoran dan Muroja‟ah Hafalan Al-Qur‟an setiap hari, ba‟da 

Ashar dan ba‟da Isya‟. 

c. Pembelajaran Fiqih Shirah Nabawi setiap hari Jum‟at sore di asrama. 

d. Pembelajaran Akhlak dan Adab dalam kegiatan keseharian santri. 

e. Bagi santri reguler mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah formal 

dengan waktu yang ditetapkan masing-masing sekolah dari pukul 

07.00 WIB sampai selesai. 

f. Kegiatan pembelajaran bahasa Arab pukul 08.00 – 10.00 WIB setiap 

hari kecuali hari Jum‟at di musholla. 

2. Mingguan 

a. Futsal  

b. Muhadhoroh (Pelatihan Pidato atau Da‟i). 

3. Bulanan 

a. Ujian tahfidz bulanan yang diikuti oleh santri reguler dan takhassus. 

b. Ujian kenaikan jilid pelajaran Bahasa Arab. 
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4. Tahunan 

a. Rihlah. 

b. Gerbyar santri. 

c. Dauroh Qur‟an dan Hadits. 

d. Wisuda Qur‟an.
93

 

Setiap madrasah atau lembaga pendidikan Islam pasti memiliki visi 

misi serta tujuan tersendiri. Visi dari Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-

Choliq Jember yaitu “Membangun Generasi Qur‟ani.”
94

 Pelaksanaan 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an, serta pembelajaran kitab di Pondok 

Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember dapat membantu mewujudkan 

generasi bangsa yang berpengetahuan luas, berilmu yang bermanfaat, 

berakhlakul karimah, dan senang beramal. Karena dengan mengikuti 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an, santri akan memperoleh pengetahuan 

tentang ajaran-ajaran agama Islam yang lebih luas yang bisa diterapkan 

pada kehidupan sehari-hari. Dan Al-Qur‟an sebagai benteng dan meruqyah 

mandiri bagi para santri penghafal Al-Qur‟an untuk tidak terjerumus ke 

dalam kemaksiatan. Dengan begitu santri bisa menjadi pribadi yang 

berakhlak santun serta gemar untuk beribadah dan beramal.  

Sedangkan, misi dari Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember 

adalah membentuk hafidz Al-Qur'an yang berjiwa da'i dan perekat umat, 

mensyi‟arkan dan menanamkan adab-adab Islam dalam keseharian, 

membangun jiwa leadership santri berlandaskan Al-Qur'an, dan membangun 
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jiwa entrepreneurship santri berlandaskan Al-Qur'an.
95

 Melalui pelaksanaan 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dan pembelajaran kitab di pondok pesantren 

tersebut, santri akan diajari tentang ilmu-ilmu Al-Qur‟an dan ilmu-ilmu 

agama Islam dari kajian kitab fiqh, aqidah, akhlak, tasawuf, sehingga akan 

mencetak santri yang bisa memahami ajaran-ajaran agama Islam dan bisa 

mengamalkan apa yang diperoleh pada kehidupannya. Sehingga para santri 

akan menjadikan Al-Qur‟an sebagai sahabatnya yang selalu mereka cintai, 

membiasakan berakhlakul karimah, serta senantiasa mendekatakan diri 

kepada Allah SWT. 

Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember terletak di Jalan 

Melati III No. 1 Lingkungan Pattimura, Kelurahan Jember Kidul, 

Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-

Choliq Jember memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di pusat 

kota Jember, sehingga jalur transportasi masyarakat mudah dan tidak 

terdapat halangan.  

Para santri Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember rata-rata 

berasal dari wilayah Kabupaten Jember maupun sekitarnya. Pada tahun 

2021/2022, jumlah keseluruhan santri adalah 50 santri. Di Pondok Pesantren 

Al-Qur‟an Al-Choliq Jember dalam proses pembelajarannya dibentuk 

menjadi tiga kelas, yaitu kelas Mubtadi‟ atau pemula, kelas Tahsin, dan 

kelas Tahfidz. Tujuannya untuk mempermudah penyerapan ilmu yang 

disampaikan oleh ustadznya sehingga kelas-kelas tersebut disesuaikan 
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dengan kemampuan para santri. Diantaranya yaitu kelas Mubtadi‟ atau 

pemula diduduki oleh 8 santri, kelas Tahsin diduduki oleh 12 santri, dan 

kelas Tahfidz diduduki oleh 30 santri. Proses belajar mengajar di pondok 

pesantren tidak akan berjalan tanpa adanya seorang pendidik atau ustadz. 

Pondok pesantren juga tidak bisa berjalan dengan baik, bila tidak ada yang 

mengasuh. Jumlah seluruh para asatidz di Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-

Choliq Jember sebanyak 5 orang, diantaranya ustadz Abdul Wakhid sebagai 

pimpinan pondok sekaligus penasihat, ustadz Farhan Yusuf dan ustadz 

Zainul Yasir untuk pembimbing kelas Mubtadi‟ dan kelas Tahsin, serta 

pembimbing kelas Tahfidz oleh Ustadz Farid Anam dan Ustadz Zufar 

Ahnavy.
96

 

Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember dalam proses 

pembelajarannya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai. 

Adapun gedung pondok terdiri atas 3 lantai dan satu rumah induk. Lantai 

pertama terdiri atas 1 ruangan kantor, 1 ruang serbaguna, 3 kamar asatidz, 2 

kamar santri, 2 kamar mandi luar, tempat cuci baju, cuci piring, tempat 

wudhu, dapur, jemuran, kantin, dan musholla. Lantai kedua terdiri atas 8 

kamar santri, jemuran, dan 1 ruang serbaguna. Lantai ketiga dalam tahap 

pembangunan dan penyelesaian. Dan disetiap kamar santri dan asatidz 

terdapat kamar mandi dalam semuanya. Adapun satu rumah induk khusus 

untuk rumah pimpinan pondok pesantren dan keluarganya.
97
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Gambar 4.1 

PPA Al-Choliq Jember 
 

 

Gambar 4.2 

Asrama di PPA Al-Choliq Jember 

 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Penyajian data dan analisis merupakan pengungkapan data yang 

diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang sesui dengan fokus penelitian 

yang ada dalam skripsi, sesuai dengan data yang diperoleh penulis. Sesuai 

dengan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, maka 

akan disajikan tiga macam pengumpulan data, yaitu hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Dari keterangan tersebut nantinya kita akan 

mengetahui Manajemen Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam Pembentukan 
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Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember pada 

Tahun Ajaran 2021-2022. 

Manajemen Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam Pembentukan 

Karakter Santri sangatlah penting dalam merancang dan membangun kegiatan 

belajar mengajar yang berkualitas. KBM merupakan ruh bagi semua lembaga 

pendidikan, jika KBM dikelola dengan baik maka akan mengeluarkan peserta 

didik yang berkualitas. Begitu pula di Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq 

Jember, dengan adanya pengelolaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an maka 

akan mudah terwujud apa saja yang menjadi visi misi pondok pesantren yang 

salah satunya ingin menjadikan para santrinya menjadi santri yang 

berkarakter yang baik sesuai dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

Adanya tahapan-tahapan dalam Manajemen Pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur‟an 

Al-Choliq Jember pada Tahun Ajaran 2021-2022 di skripsi penulis dimulai 

dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Berikut ini 

adalah penyajian data dan analisis, sesuai dengan fokus penelitian dalam 

penelitian ini, maka akan disajikan hasil penelitian lapangan Manajemen 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam Pembentukan Karakter Santri di 

Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember pada Tahun Ajaran 2021-

2022, data diperoleh dari pengumpulan data, melalui hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 
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1. Perencanaan Pembelajaran Tahfidzul Qur’an dalam Pembentukan 

Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Choliq Jember 

Pada Tahun Ajaran 2021-2022 

Perencanaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an adalah rencana yang 

digunakan untuk merealisasikan rancangan yang telah disusun kemudian 

dilaksanakan dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren 

Al-Qur‟an Al-Choliq Jember untuk mewujudkan visi misi pesantren 

tersebut. Visi pesantren, yaitu membangun generasi Qur‟ani. Sedangkan 

misi pesantren, yaitu membentuk hafidz Al-Qur'an yang berjiwa da'i dan 

perekat umat, mensyi‟arkan dan menanamkan adab-adab Islam dalam 

keseharian, membangun jiwa leadership santri berlandaskan Al-Qur'an, 

membangun jiwa entrepreneurship santri berlandaskan Al-Qur'an, sukses 

akademik maupun non akademik, dan mengembangkan pusat kajian 

keilmuan berbasis Al-Qur'an.
98

 Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi 

dibawah ini : 
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Gambar 4.3 

Visi Misi Pesantren 
 

Dalam persiapan sebuah lembaga untuk menjalankan program 

adalah butuh yang namanya perencanaan. Begitu pula dengan Manajemen 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam Pembentukan Karakter Santri di 

Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember. Perencanaan 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq 

Jember harus direncanakan dengan baik agar mengeluarkan santri yang 

berkualitas. Menurut hasil wawancara dengan Ustadz Abdul Wakhid, Lc 

selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember, 

menyatakan : 

“Yaaaa….. Pada awalnya memang ma‟had (pondok pesantren) ini 

merupakan amanah yang besar, harus dipertanggungjawabkan, dan 

harus dikelola, baik itu KBM, usaha pesantren, kebersihan, sarpras, 

dll agar semua santri nyaman dan santri disini kami harus layani 

dengan baik. Betul sekali, jika kita memiliki suatu program perlu 

dan butuh sekali yang namanya rencana untuk kedepannya 

melaksanakan program. Ma‟had ini didirikan untuk mencetak 
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generasi Qur‟ani khusus untuk anak SMP dan SMA, sekolahnya 

boleh ke mana saja yang ada di Jember dan juga ada santri yang 

takhosus/tidak sekolah, sekolahnya home scholling.  Jadi diluar 

sana banyak orang pintar tapi tidak beradab/berakhlak, banyak 

korupsi dimana-mana. Dengan adanya Al-Qur‟an maka sebagai 

benteng dan tameng untuk anak-anak. Yahh.. kembali lagi.. 

perencanaan pembelajaran Tahfidz kita mulai setiap bulan sekali 

dengan mengumpulkan para asatidz yang membimbing tahfidznya 

anak-anak untuk rapat dan musyawarah terkait pencapaian dan 

permasalahan para santri dalam mencapai tujuan, target tahfidz dan 

standarisasinya. Rencana perlu adanya tujuan pembelajaran dan 

target standartnya : 1) Agar santri mampu menghafal 30 juz, 

dengan perbulannya 1 juz, 2) Berjiwa Da‟i, 3) Berperilaku baik 

sesuai dengan Al-Qur‟an dan Sunnah, 4) Mampu Sima‟an dengan 

menambah satu juz tiap bulan dari hafalannya.
99

 

 

Hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama dikemukaan oleh ustadz 

Zufar selaku pembimbing Tahfidz, menyatakan bahwa : 

“Hmm.. Seperti tujuan dan visi misi pesantren yakni mencetak 

generasi Qur‟ani, berakhlakul karimah, hafal 30 juz dan berjiwa 

da‟i. Kami sudah menyiapkan kebutuhan apa saja yang diperlukan 

untuk membantu proses pembelajaran Tahfidzul Qur‟an. Yaaa… 

dengan menyiapkan raport setoran hafalan Qur‟an para santri yang 

akan menyetorkan hafalannya tiap hari satu lembar dua halaman 

dan menetapkan target hafalan santri dengan melihat kemampuan 

santri juga. Membuat evaluasi harian yang akan digrup walisantri, 

disana orangtua akan mengetahui anaknya setoran atau tidak, setor 

nambah atau muroja‟ah berapa halaman, disana orangtuanya akan 

mengetahui. Kita juga menyiapkan papan tulis untuk memberitau 

mereka tentang metode hafalan bagi anak-anak yang sulit 

menghafal dan juga bisa dibutuhkan untuk mentadabburi Al-

Qur‟an, yang dimana Al-Qur‟an bukan hanya dihafal akan tetapi 

juga dilaksanakan. Kita juga memiliki 3 sound untuk proses 

sima‟an santri nantinya. Kita juga ada rapat bersama pimpinan juga 

setiap awal bulan setelah diadakan acara ujian Tahfidz bulanan.
100

 

 

Kemudian juga hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama 

dikemukaan oleh ustadz Farid Anam selaku pembimbing Tahfidz, 

menyatakan bahwa : 
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“Setiap awal bulan dan semester kami berkumpul untuk rapat untuk 

merancang lagi target dan kesulitan apa yang ditemui saat KBM 

Tahfidz. Selain kita melihat tujuan dari ma‟had ini untuk 

rencananya. Sebelum mulai pembelajaran tahfidzul Qur‟an, kita 

perlu wawancara dan menyeleksi santri baru, apakah layak 

dimasukkan ke kelas Tahfidz. Jika bacaan Al-Qur‟annya masih 

belum layak maka perlu masuk kelas Tahsin terlebih dahulu untuk 

memperbaiki bacaanya dengan metode Talaqi. Oleh karena itu 

dikelompokkan sesuai kemampuan, misalkan Mubtadi bagi anak 

yang belum bisa sama sekali baca Qur‟an, Tahsin dan Tahfidz. 

Untuk target di kelas tahfidz kita melihat kemampuan menghafal 

para santri disini. Ma‟had ini tidak memandang siapa pun, apabila 

ada anak SMP-SMA mau menghafal dengan tekad tinggi maka 

akan kami masukkan. Jika tidak mampu secara ekonomi kami akan 

beri beasiswa bersyarat. Insya Allah begitu…”
101

 

 

Kemudian juga hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama 

dikemukaan oleh Amrul selaku santri, menyatakan bahwa : 

“Untuk merencanakan halaqoh tahfidz, para asatidz disini akan 

nimbrung bareng membicarakan tahfidz kami. Terus juga 

merencanakan program kegiatan, misalkan tasmi‟ dan target para 

santri. Dan juga memikirkan kebutuhan KBM juga.”
102

 

 

Dengan demikian dari hasil wawancara tersebut yang saling 

berkaitan antara pimpinan, 2 asatidz dan santri, maka dapat disimpulkan 

Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember ini sebelum memulai 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an tiap bulan atau awal bulan diadakan rapat 

dan musyawarah untuk merencanakan dan melihat permasalahan santri 

dan ustadz dalam pembelajarannya dan juga dengan selalu melihat tujuan 

dan visi misi dari pondok pesantren itu sendiri yang berkaitan juga dengan 

pembentukan karakter santri yang Qur‟ani atau mulia. Selain itu, 

pembelajarannya pun sudah disediakan raport hafalan dan evaluasi harian 
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santri yang akan dikirimkan ke grup WA wali santri. Kemudian sebelum 

memulai pembelajaran pun diseleksi terlebih dahulu apakah layak masuk 

di kelas tahfidz dengan disesuaikan standart bacaannya. Ada 3 kelas, yakni 

Mubtadi‟/pemula, Tahsin dan Tahfidz. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa dalam 

merencanakan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an secara umum, pimpinan 

pondok pesantren bersama para asatidz membahas pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an satu bulan ke depan. Peneliti melihat bahwa para asatidz sangat 

kompak dalam rapat untuk membahas program pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an. Tujuannya tak lain untuk mencapai visi dan misi pondok 

pesantren dan tidak ada kendala dalam pembelajarannya. Dalam rapat juga 

membahas santri yang lemah dalam bacaan dan hafalannya, baik dikelas 

Tahfidz, Tahsin dan pemula.
103

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Kegiatan Rapat Para Asatidz 
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    Gambar 4.5    Gambar 4.6 

      Buku Evaluasi Setoran            Buku Raport Santri 
 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran Tahfidzul Qur‟an 

maka diperlukan adanya metode pembelajaran agar pembelajarannya tidak 

menoton dan menyenangkan. Adapun metode Tahfidzul Qur‟an di 

penelitian ini, yaitu Metode Juz‟I, Takrir (mengulang), Setor, Tes, Talaqi 

dan Sima‟an. Dan selain itu Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq 

Jember ini adalah sebuah pondok yang berbasis pesantren dengan metode 

integrated dan modern yang mengadopsi kurikulum Ma'had Tahfizh 

Qur'an Timur Tengah (Mesir). Berdasarkan hasil wawancara dengan 

ustadz Farid selaku pembimbing Tahfidz mengatakan : 

“Hmmm.. Begini mas… Metode dalam menghafal Qur‟an disini 

santri selalu menyiapkan hafalannya setiap sore dan malam karena 

paginya santri sekolah. Menghafalnya… Ada yang memakai 

terjemah dahulu baru dihafalkan dan ada juga yang mengulang-

ulang  baca ayat per ayat sampai hafal satu halaman baru 

disetorkan. Dalam pembelajarannya ada program setoran, 

muroja‟ah bareng, muroja‟ah mandiri, sema‟an dan tes sambung 

ayat. Untuk yang masih pemula atau tahsin dengan menggunakan 

metode talaqi yaitu guru membaca bacaan Al-Qur‟an secara benar 

kemudian diikuti para santri. Untuk yang mengadopsi kurikulum 
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Tahfidz Qur‟an dari Timur Tengah, ini maksudnya jika santri yang 

udah memiliki bacaan yang benar dan membaca secara Tartil 

sesuai kaidah tajwid dan makhroj yang bener membaca secara 

perlahan-lahan maka akan dimasukkan dari kelas tahsin dengan 

menggunakan metode talaqqi ke kelas tahfidz.”
104

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Navy selaku pembimbing 

tahidz dengan pertanyaan yang sama mengatakan : 

“Kalau metodenya disini, pastinya ada setoran dua kali sehari, 

yakni ba‟da Shubuh dan ba‟da Maghrib. Terus kemudian ada 

sema‟an tiap seminggu sekali. Muroja‟ah mandiri dengan target 

minimal 3 juz sehari. Dan setiap akhir bulan ada Ujian Tahfidz 

Bulanan dengan cara di Tes sambung ayat. Dan ada ceramah atau 

wejangan jika terdapat permasalahan santri baik dari menghafal 

atau tingkah laku. Untuk adopsi kurikulum tahfidz dari Mesir,, 

hmmm.. yang saya ketahui itu, jika ada santri membaca Al-Qur‟an 

dengan fasih dan benar maka akan bisa menghafal.”
105

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amrul kelas 1 di MAN 2 Jember 

selaku santri dengan pertanyaan yang sama mengatakan : 

“Disini saya mas ada di kelas tahsin. Pembimbing saya disini 

ustadz Farhan. Di metodenya sendiri ustadz Farhan mengajarkan 

saya dengan Talaqqi. Dengan cara menirukan bacaan Al-Qur‟an 

beliau, ayat demi ayat. Untuk yang kelas Tahfidz beda lagi, ada 

setoran, muroja‟ah, sema‟an, dan tes nerusin ayat. Untuk yang 

timur tengah-timur tengah saya gak tau mas. Hehehe..”
106

 

 

Dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan terdapat kesamaan 

jawaban antara dua ustadz dan santri, yaitu di kelas tahsin menggunakan 

metode talaqqi dan kelas tahfidz dengan menggunakan metode setor, 

takrir, tes dan sima‟an. Untuk kurikulum tahfidz yang mengadopsi 

kurikulum tahfidz dari Timur Tengah (Mesir), yaitu mengajarkan dengan 
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metode Talaqi bagi pemula dan kelas Tahsin, kemudian jika sudah standart 

bisa masuk ke kelas Tahfidz. 

Dari hasil observasi oleh peneliti, peneliti mengamati bahwa 

memang metode-metode pembelajaran Tahfidzul Qur‟an akan digunakan 

dalam program mingguan, program bulanan maupun program harian. Para 

asatidz ketika rapat juga membahas penentuan tanggal yang akan 

dilaksanakannya metode Sima‟an, metode tes, maupun metode talaqi.
107

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Rencana Pembelajaran Halaqoh 
 

Dalam Perencanaan Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an butuh adanya 

buku pedoman pengembangan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an baik dari 

pondok pesantren itu sendiri atau kementerian agama yang komprehensif. 

Sehingga perencanaanya dapat lebih terukur dan program yang disusun 

lebih efektif dan terarah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz 

Navy selaku pembimbing tahidz mengatakan : 

“Untuk buku pedomannya sendiri udah ada dan selesai tinggal 

dirapatkan lagi, saya lupa untuk membahas buku pedoman 

kurikulum tahfidz kepada pimpinan dan para asatidz. Terimakasih 
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mas udah mengingatkan. Nanti akan kami tinjau lagi terkait buku 

pedoman pengembangan tahfidz di pondok ini.”
108

 

 

Hasil wawancara dengan Ustadz Farid selaku pembimbing tahidz dengan 

pertanyaan yang sama mengatakan : 

“Di pondok ini masih belum ada buku pedoman pengembangan 

tahfidznya.”
109

 

 

Hasil wawancara dengan Amrul selaku santri dengan pertanyaan yang 

sama mengatakan : 

“Saya kurang tau buku pedomannya, saya disini baru 5 bulan 

menetap di pondok sini.”
110

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan jawaban dan berbanding terbalik tentang adanya buku pedoman 

pengembangan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di pondo pesantren ini. 

Dengan tidak adanya buku pedoman tersebut maka pembelajaran Tahfizul 

Qur‟an kurang terukur dan program yang telah disusun menjadi kurang 

efektif dan terarah. 

Pada hasil observasi yang peneliti laksanakan dalam perencanaan 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan karakter santri, ketika 

hendak melaksanakan pembelajarannya sudah ada persiapan materi yang 

akan dihafalkan kemudian disetorkan, dan juga ada media pembelajarnnya 

juga, seperti buku raport setoran, buku evaluasi harian santri, sound 

system, meja, tempat yang bersih, dan papan tulis.
111

 Adapun untuk 
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pembagian tugas dan tanggung jawab dalam kepengurusan sudah terbagi 

dan terstruktur, hal ini untuk memudahkan dalam kepengasuhan santri. Hal 

ini divalidkan dengan hasil dokumentasi, sebagai berikut : 

 

Gambar 4.8 

Susunan Pengurus di PPA Al-Choliq Jember 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Tahfidzul Qur’an dalam Pembentukan 

Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Choliq Jember 

Pada Tahun Ajaran 2021-2022 

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an ini, 

memang benar sekali jika tahfidzul Qur‟an ini berkaitan dengan 

pembentukan karakter santri. Karena dalam pembelajarannya bagaimana 

kita bisa memasukkan dan menanamkan nilai-nilai Al-Qur‟an kepada 

santri, yang dimana karakter dan akhlak Rasulullah itu sendiri terdapat di 
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dalam Al-Qur‟an. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelaksanaan 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan karakter santri dengan 

Ustadz Wakhid selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq 

Jember, beliau mengemukakan : 

“Gini mas.. Dalam pelakasanaan KBM Tahfidz disini saya terus 

memberi semangat dan arahan kepada para asatidz agar bekerja 

sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan dari rencana tadi. Dengan 

adanya KBM tahfidz ini, maka dapat dipastikan bahwa setiap ayat 

demi ayat yang kita baca, surat demi surat yang kita baca. Pasti 

akan meruqyah diri pribadi masing-masing, agar menjauhi dari 

kemaksiatan. Dengan kita selalu belajar Al-Qur‟an, yang kita 

inginkan bersama, yakni kita tidak sekedar hafal saja dan 

menanamkan nilai Al-Qur‟an, kita harus juga mengamalkan isi Al-

Qur‟an di kehidupan sehari-hari kita. Dengan kita menghafal dan 

mengamalkan Al-Qur‟an maka karakter kita akan terbentuk. Para 

asatidz juga memberi wejangan dan pesan mengenai karakter atau 

akhlak yang baik dan membicarakan permasalahan santri sesekali 

dalam KBM tahfidz agar anak-anak tidak jenuh.”
112

 

 

Dari hasil wawancara dengan ustadz Navy selaku pembimbing tahfidz 

dengan pertanyaan sama, beliau mengutarakan bahwa : 

“Rasulullah yang merupakan tauladan bagi kita semua. Bahwa 

semua karakter Rasulullah terdapat di Al-Qur‟an. Dengan para 

santri disini selalu mempelajari dan menghafal Al-Qur‟an, santri 

juga dituntut untuk selalu berkarakter baik kepada siapun dan 

dimanapun. Karena isi Al-Qur‟an ini wajib diamalkan bagi para 

santri penghafal Al-Qur‟an. Dengan adanya tuntutan santri untuk 

selalu menghafal dan muroja‟ah, maka meminimalisir bagi mereka 

untuk berbuat maksiat. Jika ada santri yang berbuat kesalahan 

akhlak maka akan kami bicarakan dan memberikan wejangan baik 

secara face to face maupun dipublik kepada para santri, agar santri 

tau karakter yang baik itu seperti apa.”
113

 

 

Dari hasil wawancara dengan Audzan selaku santri hafalan 15 Juz dengan 

pertanyaan sama, beliau mengutarakan bahwa : 
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“Ya Alhamdulillah.. mas.. Dengan saya selalu dengan Al-Qur‟an 

maka maksiat kita akan dikit, mas. Saya juga ingin menolong  dan 

menghadiahkan ortu saya nanti di akhirat, yaitu mahkota. Dan para 

asatidz disini juga selalu memberi nasihat dan bimbingan kepada 

kami.”
114

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan terdapat 

jawaban yang sama bahwa dalam pembelajaran Tahfidzul Qur‟an santri 

dituntut untuk selalu berkarakter yang baik. Dan jika terdapat pelanggaran 

karakter atau akhlak maka langsung diberi wejangan baik secara face to 

face dan dipublik kepada semua santri. 

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa peneliti mengamati 

terkadang para asatidz di masing-masing kelas, meliburkan setorannya, 

dengan diganti oleh asatidz memberi arahan dan nasihat kepada para santri 

untuk selalu semangat dalam menghafal dan berakhlakul karimah. Tidak 

dapat dipungkiri juga dalam menghafal Al-Qur‟an dituntut untuk 

bersungguh-sungguh dan menghindarkan diri dari perilaku tidak terpuji. 

Dan setiap hari Jum‟at yaitu hari libur setoran, pada malam harinya 

terdapat program untuk mentadabburi isi Al-Qur‟an, baik itu berkaitan 

dengan Akhlak, Tauhid dan Fiqih.
115
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Gambar 4.9 

Kajian di PPA Al-Choliq Jember 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam 

pembentukan karakter ini, harus sesuai prosedur dan mekanisme 

pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan karakter 

santri. Dari hasil wawancara dengan ustadz Navy, beliau menyatakan 

bahwa : 

“Untuk KBM mengajar 2 kali sehari yakni ba‟da Shubuh sampai 

jam setengah 7 pagi dan ba‟da Maghrib sampai jam setengah 8 

dilanjutkan sholat Isya‟. Untuk mempersiapkan setoran hafalannya, 

santri mempersiapkan ba‟da Ashar dan jam setelah makan malam 

kira-kira jam setengah sembilan. Untuk jam 07.00-15.00 mereka 

sekolah di sekolah masing-masing. Tepat waktu jam 4 sore, kami 

bel untuk persiapan setoran atau muroja‟ah hafalan bagi semua 

santri baik yang kelas Tahfidz maupun tahsin. Dan selesai jam 5 

sore. Setelah maghrib dimulailah KBM Tahfidz, santri yang sudah 

siap hafalannya maka mereka lansung mengantri untuk 

mensetorkan hafalannya yang sudah disiapkan di sore hari, setelah 

mereka setoran dilanjutkan dengan muroja‟ah mandiri.  Begitupun 

untuk persiapan hafalan malam hari dari setelah makan malam 

sampai jam setengah 10 untuk KBM Tahfidz ba‟da Shubuh dan 

mekanismenya sama. Dan sesekali dalam KBM Tahfidz setiap 

halaqoh atau kelas diliburkan setoran, karena mungkin ada 

wejangan untuk pembentukan karakter dan permasalahan bagi 

santri baik dari segi hafalannya, sekolahnya maupun pelanggaran 
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akhlak dan disiplin. Yang paling sering dari segi hafalan dan 

akhlak.”
116

 

 

Menurut hasil wawancara dengan ustadz Farid dengan pertanyaan yang 

sama, beliau mengatakan : 

“Pada pembelajaran Tahfidzul Qur‟an ini mas… Keberhasilan 

pencapaian target terletak pada santri. Santri yang banyak ngaji, 

istiqomah pasti akan mendapatkan hafalan yang banyak. Jadi 

persiapan santri sebelum setoran perlu digaungkan. Karena 

persiapan ini ibarat ruh dari pembelajaran tahfidzul Qur‟an. Tahap 

awal dalam pembelajaran ini, kita mulai dengan membaca do‟a dan 

kemudian santri mempersiapkan hafalannya dengan durasi sebentar 

di dalam satu ruangan sehingga dapat dipantau, kemudian santri 

yang sudah siap, bisa antri, kemudian menyetorkan hafalannnya 

kepada ustadznya. Ustadz menyima‟ hafalan santri, kemudian 

ustadz memberi arahan dan menulis di buku raport santri dan buku 

evaluasi harian, disana ada penilaiannya terhadap kelancaran 

hafalan. Setelah itu, yang sudah setoran, mereka muroja‟ah mandiri 

sesuai arahan ustadznya sampai semuanya selesai. Kemudian sholat 

Isya‟ berjama‟ah. Memang setiap asatidz beda mekanisme 

pembelajarannya, sesuai dengan pengalamannya saja. Untuk target 

setiap setor satu halaman, dengan target satu bulan satu juz dengan 

kelancarannya. 10-15 hari pertama setoran menambah hafalan, 10-

15 hari kedua setoran muroja‟ah.”
117

 

 

Menurut hasil wawancara dengan Nirwan selaku santri hafal 5 Juz dengan 

pertanyaan yang sama, beliau mengatakan : 

“Setorannya disini setelah Shubuh dan Maghrib mas, disini enak 

mas. Apa-apa didampingi. Persiapan setoran pun bersama-sama 

dan didampingi.”
118

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan dalam segi mekanisme pembelajarannya terkait awal 

pembelajarannya yakni do‟a. Karena tidak adanya buku pedoman 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam pondok ini. 
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Gambar 4.10 

Persiapan Setoran 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 

KBM Tahfidzul Qur’an 
 

 

Pada pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam 

pembentukan karakter santri ini, seperti religius, disiplin, dan toleransi 

perlu adanya metode pembelajaran yang tepat duntuk membentuk karakter 

santri agar tidak bosan dan menoton dalam pembelajarannya dan harus 

adanya tahapan pembentukkan karakter santri. Hal ini dari hasil 

wawancara yang dijawab oleh ustadz Navy, beliau mengemukakan bahwa: 
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“Untuk metode pembelajarannya sendiri kami harus inovatif, kami 

membuat program pembelajaran tambahan, seperti adanya metode 

tasmi‟, takriran/muroja‟ah bareng, tes sambung ayat dan olahraga 

bersama melalui futsal dan renang agar tetap sehat dalam 

menghafal. Untuk pembentukan karakter sendiri, dalam menghafal 

Qur‟an disini sudah tertancap budaya disiplin santri sendiri, dimana 

ia harus menyiapkan setoran, muroja‟ah, belajar untuk sekolahnya. 

Intinya harus disiplin waktu dan diri. Dalam proses menghafal 

Qur‟an juga kita harus membarengi dengan ibadah sunnah selain 

yang wajib, seperti Sholat Rawatib, Dhuha, Tahajjud, puasa Senin 

Kamis, dan ibadah sunnah lainnya. Untuk toleransi sendiri budaya 

antri sudah biasa, menghargai temannya, menghormati yang lebih 

tua, menyayangi yang lebih muda. Apalagi di pondok pesantren 

nilai karakter disiplin, religius, dan toleransi itu sudah biasa. Kami 

sebagai ustadz disini harus selalu membimbing dan menasehati 

selalu dalam proses pembentukan karakter dan perlu yang namanya 

hukuman bagi santri yang tidak disiplin dan melanggar aturan.”
119

 

 

Hasil wawancara dengan ustadz Farid dengan pertanyaan yang sama, 

beliau menjawab : 

“Metode pembelajaran selain setoran, yang sudah saya katakan 

sebelumnya, ada sema‟an perminggu, adanya muroja‟ah tiap hari, 

tes ujian tahfidz bulanan. Untuk pembentukan karakter disini, kita 

harus selalu memberi pesan, nasehat untuk selalu menjaga yang 

namanya akhlak atau karakter baik. Kami akan menegur bagi anak 

yang melanggar aturan adab dan kedisiplinan dalam pembelajaran. 

Pembentukan karakter santri disini perlu proses, karena anak itu 

masih memiliki karakter yang labil.”
120

 

 

Hasil wawancara dengan Amrul selaku santri, beliau mengatakan : 

“Ya kalau disini kegiatannya, selain setoran. Ada kajian Islam, 

sema‟an, ujian tahfidz, muroja‟ah jama‟I dan setiap minggu juga 

refresing,main futsal atau renang.”
121
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Gambar 4.12 

Sima’an Al-Qur’an 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam 

pembentukan karakter santri ini pasti ada yang namanya permasalahan 

baik dari pembelajaran Tahfidzul Qur‟an maupun proses pembentukan 

karakter. Menurut ustadz Navy dari hasil wawancara beliau menjawab : 

“Yang namanya permasalahan pasti ada, karena setiap individu itu 

juga memiliki karakter yang berbeda-beda dan tidak selalu kami 

pantau terus. Ada yang rajin, ada yang malas. Ada yang 

kemampuannya standar, ada yang belum mampu. Yang namanya 

menghafal Qur‟an perlu adanya kesungguhan, keinginan yang kuat, 

dan istiqomah. Untuk karakter, permasalahannya ketika anak-anak 

berada di sekolahnya. Kita tidak bisa memantau.”
122

 

 

Hasil wawancara dengan ustadz Farid dengan pertanyaan yang sama, 

beliau menjawab : 

“Kalau di Tahfidz sendiri kesuksesan santri dirumuskan dengan 

banyak ngaji, cepat hafal, cepat lancar. Jadi siapa yang disiplin, 
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banyak ngaji dan muroja‟ah, istiqomah, jadi akan memudahkan 

kami. Untuk santri yang bermasalah pasti kami akan selalu 

memotivasi, membimbing, dan menegurnya. Untuk permasalahan 

santri dari pembentukan karakter sendiri, harus selalu kita ingatkan, 

karena anak-anak ini masih labil, jika santri ini salah akan kami 

tegur dan beri hukuman. Kami selalu mengumumkan bagi siap saja 

yang melanggar adab atau karakter sendiri ke semua santri. Dan 

insya Allah ini ngefek sekali. Jika perlu juga diberi hukuman 

didepan santri. Kemarin juga ada santri yang melanggar aturan 

pondok membawa HP akan kami hukum gundul dan HPnya 

dihancurkan. Semua santri akan tau bahwa membawa HP dipondok 

itu haram.”
123

 

 

Hasil wawancara dengan Audzan, beliau mengatakan bahwa : 

“Saya yang masih usia segini mas, perilakunya masih labil. Ya 

kadang rajin, kadang malas. Kadang baik, kadang buruk. Kadang 

patuh, kadang ngelanggar. Jadi itu mungkin permasalahan disini 

anak-anak yang tidak patuh.”
124

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk 

permasalahan dalam pembelajaran Tahfidzul Qur‟an, yakni kemalasan 

para santri, kurangnya niat, dan kurang sungguh-sungguh. Untuk 

permasalahan dalam proses pembentukan karakter adalah jika para santri 

tidak dalam pantauan seperti ketika para santri di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 

Kajian Adab bersama Pimpinan 
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Dari hasil observasi, pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an 

dalam pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-

Choliq Jember ini sudah berjalan dengan baik dan terencana, sudah ada 

persiapan setoran sebelum adanya pembelajaran Tahfidzul Qur‟an, dalam 

setoran para santri juga antusias dalam menyetorkan hafalannya, inovatif 

dalam pembelajarannya, dan para asatidz sudah selalu memberikan 

nasehat, motivasi agar para santri tetap menjaga hafalannya dan selalu 

mengamalkan isi Al-Qur‟an sehingga terbentuk karakter yang baik.
125

 

3. Evaluasi Pembelajaran Tahfidzul Qur’an dalam Pembentukan 

Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Choliq Jember 

Pada Tahun Ajaran 2021-2022 

Setelah adanya pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam 

pembentukan karakter ini perlu adanya evaluasi, baik dalam pembelajaran 

berlangsung maupun sesudah pembelajaran. Peneliti menanyakan, “apakah 

ada evaluasi pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan karakter 

santri ?” Hasil wawancara dengan ustadz Abdul Wakhid selaku pimpinan, 

beliau menjawab : 

“Tentunya ada mas. Tapi tidak sering. Walaupun tidak sering, saya 

bisa ngecek dari hasil evaluasi setoran yang dikirim oleh para 

asatidz di grup WA wali santri. Dan biasanya saya juga langsung 

melihat pembelajarannya juga. Dan juga saya bisa mengecek dari 

buku raport setoran santri, kalau santri yang bermasalah pasti 

setoran hafalannya sering tidak setor maupun lemah dalam 

menghafal. Terkadang saya juga menegur ketika anak itu tidak 
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setoran karena saya mengetahui setelah melihat evaluasi harian 

yang dikirim ke grup WA tersebut.”
126

 

 

Hasil wawancara dengan ustadz Farid dengan pertanyaan yang sama, 

beliau menjawab : 

“Pasti ada. Terkadang ustadz Wakhid jalan-jalan melihat KBM 

Tahfidz di setiap halaqoh. Kondisional mas pokoknya. Beliau kan 

juga sibuk.”
127

 

 

Sedangkan hasil wawancara dengan ustadz Navy dengan pertanyaan yang 

sama, beliau menjawab : 

“Ada dong mas. Tapi terkadang sih. Untuk pembelajarannya 

langsung, kalau santri tidak setoran maka akan kami tegur dan 

dikasih hukuman, karena setoran disini sifatnya wajib.”
128

 

 

Hasil wawancara dengan Audzan, beliau mengatakan bahwa : 

 

“Ya kalau ketemu Ustadz Abdul Wakhid, sering ditanyaai hafalan. 

Dan juga para pembimbing sering juga menghukum kami kalau 

kami lalai atau tidak setoran.”
129

 

 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa adanya 

evaluasi dalam pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan 

karakter santri. Dalam hal ini evaluasi dari segi proses, bahwa pimpinan 

pondok pesantren melihat kinerja asatidz dalam mengelola 

pembelajarannya serta evaluasi para asatidz terkait kendala santri di 

kelasnya masing-masing. Dan evaluasi hasil dengan dilakukanya 

pengecekkan buku evaluasi santri dan hasil ujian Tahfidz Bulanan.
130
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 Gambar 4.14 

Hasil Evaluasi Setoran Harian KBM Tahfidz 
 

Dalam evaluasi pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam 

pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq 

Jember. Peneliti menanyakan “Bagaimana cara pimpinan pondok dan para 

asatidz mengevaluasi pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan 

karakter santri?” Ustadz Wakhid menjawab selaku pimpinan, beliau 

mengatakan : 



 
 

107 

“Yang saya sudah katakan tadi mas. Bahwa saya mengevaluasi dan 

memantau bisa secara langsung melihat interaksi para asatidz dan 

santri. Juga dengan cara melihat buku evaluasi harian yang difoto 

oleh asatidz kemudian dikirim di grup WA. Dan juga melihat buku 

raportnya anak-anak. Kalau ada yang tidak setor maka akan saya 

tanyai, kenapa tidak setoran.”
131

 

 

Hasil wawancara dengan ustadz Farid dengan pertanyaan yang sama, 

beliau menjawab : 

“Kalau biasanya evaluasinya tidak langsung mas, yaa paling ustadz 

Wakhid hanya sekedar lewat-lewat saja, tapi kadang-kadang eee 

beliau tanya sama saya juga gitu, terkadang juga sama santri-santri 

ya. Kalau evaluasi bulanan dan targetnya terpenuhi atau tidak, kami 

ada program tes ujian Tahfidz bulanan. Kalau persemester kita 

punya program ujian Tasmi‟, santri menyetorkan hafalannya, 

minimal satu juz dari hafalannya, mereka setor yang telah 

dihafalkan dengan waktu yang telah ditentukan.”
132

 

 

Sedangkan hasil wawancara dengan ustadz Navy dengan pertanyaan yang 

sama, beliau menjawab : 

“Eee.. kalau pemantauan dan evaluasi dari pimpinan itu biasanya 

beliau melihat-lihat bagaimana ee proses kegiatan tahfidz, dan 

beliau juga ada bertanya-tanya sama saya dan kadang-kadang 

sering tanya ke anak-anak juga tentang tahfidz gitu.”
133

 

 

Hasil wawancara dengan Nirwan, beliau mengatakan bahwa : 

“Evaluasinya mungkin dengan hukuman mas, hehehe.”
134

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti peroleh 

dilapangan, dapat disimpulkan bahwa pimpinan pondok mengawasi dan 

mengevaluasi langsung terhadap kinerja para asatidz dalam proses 

                                                           
131

Abdul Wakhid, diwawancarai oleh Penulis, Jember,  9 Maret 2022 
132

Farid Anam, diwawancarai oleh Penulis, Jember,  12 Maret 2022 
133

Zufar Ahnavy, diwawancarai oleh Penulis, Jember,  12 Maret 2022 
134

Nirwan, diwawancarai oleh Penulis, Jember,  13 Maret 2022 



 
 

108 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dan juga pimpinan bertanya kepada para 

asatidz dan santri-santri yang berkaitan dengan ketahfidzan.
135

 

Wawancara selanjutnya dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-

Qur‟an Al-Choliq Jember, peneliti menanyakan “Bagaimana karakter 

santri setelah mengikuti pembelajaran Tahfidzul Qur‟an yang dilaksanakan 

di pondok ini ?” Beliau mengatakan bahwa: 

“Alhamdulillah sekali mas…. karakter santri setelah mengikuti 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an ini lebih terkendali ya, mungkin 

karena mereka meruqyah diri mereka sendiri mas.. Eeeee… Dan 

mereka juga sering mendengarkan wejangan dan nasihat dari para 

asatidz. Dengan mereka belajar Al-Qur‟an maka mereka akan 

mengetahui mana perbuatan yang baik dan buruk. Dengan mereka 

selalu membaca Al-Qur‟an maka akan meminamlisir mereka untuk 

berbuat maksiat. dan mereka juga kami biasakan sebelum pegang 

Al-Qur‟an itu harus ada wudhu ya, sehingga mereka terjaga dan 

lebih tenang.”
136

 

 

Pertanyaan yang sama diajukan kepada ustadz Farid, Beliau 

mengemukakan: 

“Alhamdulillah ada perubahan, kadang ada santri yang dari 

rumahnya bawa yang karakter rumahan, dengan makan masih 

disuapin orang tuanya, suka main game, makan minum sambil 

berdiri, dan lain-lain. Alhamdulillah ya 1 bulan sudah berubah tapi 

kitanya harus tegas dan selalu mengasih nasihat. Ada juga kemarin 

anak dari kota yang kemudian dia bawa gaya-gaya kota dan 

Alhamdulillah dia sekarang hafal 3 juz namanya Fahri.”
137

 

 

Hasil wawancara selanjutnya dengan ustadz Navy, beliau menjawab : 

“Memang ada lah perubahannya, kita liat ya bahwa santri karakter 

dari rumahnya sudah berbeda, tapi ketika di pondok sudah bisa 

mandiri, disiplin, dan mengikuti program pondok. Kami sebagai 

pembimbing sudah berusaha untuk menciptakan generasi yang 

berakhlakul karimah berdasarkan Al-Qur‟an dan Sunnah, dan tidak 
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semua santri yang berhasil, ya akan tetapi sudah berproses untuk 

menjadi generasi Qur‟ani.”
138

 

 

Pertanyaan yang sama diajukan kepada Audzan hafal 15 Juz dalam waktu 

hampir 13 bulan salah satu santri Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq 

Jember, santri tersebut mengemukakan: 

“Kalau saya sendiri. Insya Allah ada perubahan mas. Alhamdulillah 

selain saya diajarkan Al-Qur‟an, saya dilatih untuk disiplin gitu 

mas, dan ketika liburan di rumah, program pondok seperti sholat 

Dluha, Tahajjud, sholat sunnah rawatib, puasa sunnah Senin-Kamis 

saya lakukan seperti di pondok. Dan Alhamdulillah waktu dirumah 

saya sudah bisa nyapu-nyapu dan cuci piring karena udah terbiasa 

di pondok.”
139

 

Pertanyaan yang sama diajukan kepada Nirwan selaku santri berasal di 

Jogja, hafal 5 juz dalam setahun di Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq 

Jember, Santri tersebut mengemukakan: 

“Untuk perubahannya sih tidak terlalu mas, hehe.. yang saya 

rasakan itu dulu ketika sebelum saya pondok disini saya orangnya 

agak sedikit bandel gitu mas, tapi ketika saya masuk ke Pondok ini, 

saya sudah bisa lah menghafal Al-Qur‟an, karena disini kami harus 

bisa menghafal Al-Qur‟an. Jadi menurut saya perubahannya 

terletak pada hafalannya semakin bertambah dan juga belajar saling 

menghargai orang lain.”
140
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Gambar 4.15 

Buku Evaluasi Pelanggaran Kedisiplinan 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 

Ujian Tahfidz Bulanan 
 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, evaluasi 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan karakter sudah 

berjalan dengan baik. Dalam evaluasi ini, pondok sudah melakukan 

pengawasan dan penilaian harian, bulanan, dan akhir semester hasil dari 
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pembelajaran Tahfidzul Qur‟an. Namun belum ada kriteria penilaian yang 

mencakup kompetensi karakter yang akan dinilai.
141

 

Tabel 4.1 

Hasil Temuan Peneliti 

No. Fokus penelitian Hasil temuan 

1 Perencanaan pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an dalam 

pembentukan karakter 

santri di Pondok Pesantren 

Al-Qur‟an Al-Choliq 

Jember pada Tahun 

Ajaran 2021-2022 

Ditemukan perencanaan pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan 

karakter santri di Pondok Pesantren Al-

Qur‟an Al-Choliq Jember diantaranya: 

a. Menentukan dan menetapkan 

tujuan, visi dan misi pondok 

pesantren yang akan diwujudkan 

dalam pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an. 

b. Menyusun target santri, program  

serta metode harian, bulanan dan 

semesteran dalam pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an. 

c. Menganalisis kebutuhan dan media 

dalam pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an. 

d. Terdapat media pembelajaran, 

seperti papan tulis, sound system, 

meja, buku raport hafalan, dan 

buku penilaian hafalan. 

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti 

juga menemukan Pengorganisasian, 

yaitu dengan pembagaian tugas 

kepimpinanan dalam kegiatan sehari-

harinya. 

2 Pelaksanan pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an dalam 

pembentukan karakter 

santri di Pondok Pesantren 

Al-Qur‟an Al-Choliq 

Jember pada Tahun 

Ajaran 2021-2022 

Ditemukan pelaksanaan pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan 

karakter santri di Pondok Pesantren Al-

Qur‟an Al-Choliq Jember diantaranya: 

a. Wajib mempersiapkan setoran oleh 

semua santri dan didampingi 

pengurus. 

b. Implementasi kegiatan 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an 

yang terprogram dan sesuai 

kemampuan santri. 

c. Kajian Islam, meliputi kajian 
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No. Fokus penelitian Hasil temuan 

Tauhid, Fiqih dan Adab. 

d. Pelaksanaan hukuman bagi santri 

yang melanggar kedisiplinan dalam 

semua bidang pada malam hari. 

3 Evaluasi pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an dalam 

pembentukan karakter 

santri di Pondok Pesantren 

Al-Qur‟an Al-Choliq 

Jember pada Tahun 

Ajaran 2021-2022 

Ditemukan evaluasi pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan 

karakter santri di Pondok Pesantren Al-

Qur‟an Al-Choliq Jember diantaranya: 

a. Pimpinan pondok pesantren 

terkadang mengontrol dan 

mengawasi langsung dalam proses 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an. 

b. Evaluasi langsung oleh para 

Asatidznya masing-masing. 

c. Terdapat buku Evaluasi Setoran 

Hafalan Santri yang akan di kirim 

di grup WA wali santri. 

d. Terdapat Ujian Tahfidz Bulanan 

dan Ujian Tasmi‟. 

e. Terdapat data buku Pelanggaran 

Kedisiplinan Santri. 

 

 

C. Pembahasan Temuan 

Pada bagian ini akan membahas keterkaitan antara data yang telah 

ditemukan di lapangan dengan teori yang relevan. Data yang diperoleh 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis melalui 

pembahasan temuan yang berkaitan dengan teori. Pembahasan dirinci sesuai 

dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sehingga mampu menjawab 

permasalahan yang ada di lapangan terkait manajemen pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren 

Al-Qur‟an Al-Choliq Jember pada Tahun Ajaran 2021-2022. Adapun 

pembahasan temuannya sebagai berikut : 
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1. Perencanaan Pembelajaran Tahfidzul Qur’an dalam Pembentukan 

Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Choliq Jember 

Pada Tahun Ajaran 2021-2022 

Dalam perencanaan ini bukanlah tugas yang ringan. Berbagai 

aspek seringkali menyebabkan munculnya kerumitan, baik itu aspek 

dalam (intern) dan aspek luar (ekstern). Perencanaan yang sembarangan 

dan asal-asalan, jelas tidak dapat menghasilkan proses pembelajaran yang 

bermutu, akan tetapi secara kenyataan dapat menghasilkan proses 

pembelajaran yang kurang baik. Perencanaan akan berjalan sesuai 

keinginan, manakala ustadz memiliki keahlian dan kemampuam dalam 

mengatur dan mengarahkan perencanaan dalam Pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-

Qur‟an Al-Choliq Jember.  

Menurut analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dan hasil 

observasi temuan dilapangan, perencanaan pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-

Qur‟an Al-Choliq Jember sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam 

mengawali pembelajaran bulanan dan semeseteran penuh, pimpinan dan 

para asatidz berkumpul untuk membahas perencanaan, target 

pembelajaran, dan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an. Dalam tahap perencanaan ini, para asatidz sudah merumuskan 

sedemikian rupa agar tercapainya tujuan, visi dan misi pondok pesantren 

dalam waktu yang telah ditetapkan. Tujuan dengan didirikannya Pondok 
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Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember, yaitu mencetak generasi Qur‟ani, 

berakhlakul karimah, hafal 30 juz dan berjiwa da‟i. 

Hal ini senada dengan teori menurut Purwanto, perencanaan 

adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka 

mencapai tujuan dan bernilai. Rangkaian proses kegiatan itu 

dilaksanakan agar harapan tersebut dapat terwujud menjadi kenyataan di 

masa yang akan datang, yaitu dalam jangka waktu tertentu.
142

 

Pada saat perencanaan pembelajaran tahfidzul Qur‟an dalam 

pembentukan karakter santri sudah disiapkan alokasi persiapan setoran 

dan KBM Tahfidz, buku raport setoran, buku evaluasi harian santri, 

metode tahfidzul Qur‟an, dan juga sudah disiapkan media 

pembelajarannya, seperti sound, meja untuk mengaji, tempat yang bersih, 

dan papan tulis. Perekrutan santri sebelum diadakannya pembelajaran 

pun sudah diatur pengelompokan kelasnya. Sebelum memulai 

pembelajaran diseleksi terlebih dahulu apakah layak masuk di kelas 

tahfidz dengan disesuaikan standart bacaannya. Ada 3 kelas, yakni 

Mubtadi/pemula, Tahsin dan Tahfidz. Seleksinya meliputi dari tes bacaan 

Al-Qur‟an, tes kepribadian dan  tes wawancara. 

Hal ini sama dalam teori Jacobsen dkk, dalam fase perencanaan 

adalah memilih strategi instruksional, pengorganisasian kegiatan belajar, 

dan mengumpulkan bahan-bahan pendukung. Guru menginginkan murid-

muridnya untuk memahami hubungan antara iklim dan budaya dan 
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berusaha untuk mencapai ini dengan menunjukkan gambar dan 

mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk menghubungkan 

budaya dengan iklim. Tujuan pembelajaran dalam tiga domain yang 

berbeda, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Bagi yang belum 

mengajar dan sedang mendekati pengalaman dengan pengertian 

ketakutan, hasil penelitian ini sukses. Implikasinya adalah jika Anda 

merencanakan dengan hati-hati, teliti, dan perasaan, pasti Anda dapat 

hasil secara signifikan sebelum Anda memasuki kelas.
143

 

Dalam mengembangkan pembelajarannya, Pondok Pesantren Al-

Qur‟an Al-Choliq Jember sudah membuat banyak program yang 

direncanakan, meliputi program harian, program mingguan, program 

bulanan, dan program semesteran. Dan juga untuk menunjang 

pembelajarannya, metode Tahfidzul Qur‟an diterapkan, yakni metode 

setoran, metode muroja‟ah, metode talaqi, metode takriran, metode 

sima‟an dan metode tes sambung ayat. Namun buku pedoman 

pembelajaran dan kurikulum untuk kalangan internal di Pondok 

Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember masih dalam proses rencana 

pembuatan, sehingga kurang terukur dan kurang terarah dengan baik. 

Hal ini berkaitan dengan teori Siwanto dalam mengembangkan 

program perencanaan, menurut Siswanto mengatakan bahwa ada 

beberapa program yang harus dipersiapkan guru sebagai proses 

penerjemahan kurikulum, yakni program penyusun alokasi waktu, 
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program tahunan, program semester, silabus dan program harian atau 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
144

 

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Perencanaan Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam Pembentukan 

Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember sudah 

berjalan dengan cukup baik. Dalam perencanaan pembelajarannya 

tersebut, pimpinan dan para asatidz melakukan rapat tiap awal bulan dan 

awal tahun ajaran baru untuk merencanakan dan membahas target 

pencapaian hafalan santri, program-program, dan permasalahan dalam 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an. Dalam Perencanaan Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok 

Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember keinginan dalam tercapai tujuan, 

visi, dan misi pondok pesantren sesuai waktu yang telah ditetapkan. 

Dalam mengembangkan pembelajarannya, Pondok Pesantren Al-Qur‟an 

Al-Choliq Jember sudah membuat banyak program yang direncanakan, 

meliputi program harian, program mingguan, program bulanan, dan 

program semesteran. Dan juga sudah menyiapkan segala sesuatu untuk 

menunjang pembelajarannya dan metode Tahfidzul Qur‟an diterapkan. 

Perekrutan santri telah diatur juga dalam proses penyeleksian, melalui tes 

bacaan Al-Qur‟an, tes kepribadian, dan tes wawancara untuk 

ditempatkan ke kelas sesuai kemampuannya.  
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2. Pelaksanaan Pembelajaran Tahfidzul Qur’an dalam Pembentukan 

Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Choliq Jember 

Pada Tahun Ajaran 2021-2022 

Setelah menentukan tujuan, visi, misi dan memilih strategi yang 

tepat dalam perencanaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an. Tahap 

selanjutnya adalah pelakasanaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam 

pembentukan karakter santri. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an ini, memang benar sekali jika tahfidzul Qur‟an ini 

berkaitan dengan pembentukan karakter santri. Karena dalam 

pembelajarannya bagaimana kita bisa memasukkan dan menanamkan 

nilai-nilai Al-Qur‟an kepada santri, yang dimana karakter dan akhlak 

Rasulullah itu sendiri terdapat di dalam Al-Qur‟an. 

Menurut analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dan hasil 

observasi temuan dilapangan, dalam pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an dalam pembentukan karakter santri alokasi waktu dan mekanisme 

pembelajarannya telah diterapkan dengan baik dan kontinyu. Untuk 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan karakter santri 2 kali 

sehari yakni ba‟da Shubuh sampai jam setengah 7 pagi dan ba‟da 

Maghrib sampai jam setengah 8 dilanjutkan sholat Isya‟. Dan alokasi 

waktu dalam mempersiapkan setoran hafalannya sudah diatur dengan 

baik dan disediakan pengurus untuk mengawal, santri mempersiapkan 

ba‟da Ashar dan jam setelah makan malam kira-kira jam setengah 

sembilan. Untuk jam 07.00-15.00 mereka sekolah di sekolah masing-
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masing. Tepat waktu jam 4 sore, kami bel untuk persiapan setoran atau 

muroja‟ah hafalan bagi semua santri baik yang kelas Tahfidz maupun 

tahsin. Dan selesai jam 5 sore. Setelah maghrib dimulailah pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an, santri yang sudah siap hafalannya maka mereka 

lansung mengantri untuk mensetorkan hafalannya yang sudah disiapkan 

di sore hari, setelah mereka setoran dilanjutkan dengan muroja‟ah 

mandiri.  Begitupun untuk persiapan hafalan malam hari dari setelah 

makan malam sampai jam setengah 10 untuk pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an ba‟da Shubuh dan mekanismenya sama.  

Tahap awal dalam pembelajaran ini, dimulai dengan membaca 

do‟a dan kemudian santri mempersiapkan hafalannya dengan durasi 

sebentar di dalam satu ruangan sehingga dapat dipantau, kemudian santri 

yang sudah siap, bisa antri, kemudian menyetorkan hafalannnya kepada 

ustadznya. Ustadz menyima‟ hafalan santri, kemudian ustadz memberi 

arahan dan menulis di buku raport santri dan buku evaluasi harian, disana 

ada penilaiannya terhadap kelancaran hafalan. Setelah itu, yang sudah 

setoran, mereka muroja‟ah mandiri sesuai arahan ustadznya sampai 

semuanya selesai. Untuk targetnya sehari setor dua halaman, dengan 

target satu bulan satu juz dengan kelancarannya. 10-15 hari pertama 

setoran menambah hafalan, 10-15 hari kedua setoran muroja‟ah. 

Hal ini selaras dengan teori Jacobsen, setelah menentukan tujuan 

dan memilih cara yang tepat untuk mencapai tujuan itu dalam 

perencanaan pembelajaran, seorang guru kemudian menerapkan strategi 
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itu dalam pelaksanaan pembelajaran. Keberhasilan fase pelaksanaan 

pembelajaran tergantung pada tujuan yang jelas. Menariknya, sejumlah 

guru melakukan kegiatan dengan sedikit memikirkan tujuan yang mereka 

coba mencapai. Perencanaan dan pelaksanaan program berorientasi 

tujuan yang bermakna sering kali tidak dilakukan secara sistematis, 

meskipun tindakan tersebut dapat menimbulkan hasil belajar yang 

positif.
145

 Dan selarasa juga dengan teori Griffin, Pelaksanaan 

Pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, 

sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran/pembelajaran yang 

sudah dibuat. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya akan sangat 

tergantung pada bagaimana perencanaan pengajaran sebagai 

operasionalisasi dari sebuah kurikulum.
146

 

Untuk metode pembelajarannya sendiri sudah inovatif, sehingga 

tidak menoton setoran aja. Dalam pembelajarannya juga membuat 

program dan metode Tahfidzul Qur‟an dalam pembelajaran 

tambahannya, seperti adanya metode tasmi‟, takriran/muroja‟ah bareng, 

tes sambung ayat dan olahraga bersama melalui futsal dan renang agar 

tetap sehat dalam menghafal. 

Hal ini senada dengan teori metode menghafal Al-Qur‟an yang 

dilakukan oleh bimbingan seorang guru tahfidz yaitu : 

a. Talaqi 
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Proses menyetorkan atau memperdengarkan hafalan baru para 

penghafal kepada seorang guru tahfidz. Proses talaqi ini dilakukan 

untuk mengetahui keadaan hafalan para penghafal dan untuk 

mendapatkan bimbingan seperlunya. 

b. Taqrir 

Proses mengulang yang pernah dihafalkan kepada seorang 

guru tahfidz. Taqrir ini bertujuan untuk menjaga hafalan yang 

sebelumnya sudah dihafal dengan baik sehingga tidak muda lupa. 

c. Tasmi’ 

Proses memperdengarkan hafalan kepada orang lain selain 

guru tahfidz baik itu kepada perseorangan maupun berjamaah.
147

 

Dalam pembentukan karakter santri, pada pembelajarannya yang 

dimana interaksi santri dengan Al-Qur‟an secara tidak langsung akan 

meruqyah diri. Dan dalam pembelajaran Tahfidzul Qur‟an ini sesekali 

setiap halaqoh atau kelas diliburkan setoran, karena ada wejangan dan 

ceramah untuk pembentukan karakter dan permasalahan bagi santri baik 

dari segi hafalannya, sekolahnya maupun pelanggaran akhlak dan 

disiplin. Yang paling sering dari segi hafalan dan akhlak. Dan seringkali 

ustadz Abdul Wakhid selaku pimpinan ma‟had memberikan kajian yang 

berkaitan dengan syari‟at agama dan adab-adab para penghafal Al-

Qur‟an. Para asatidz sudah selalu sabar dan telaten dalam memberikan 

nasehat dan motivasi kepada para santri, agar para santri tetap menjaga 
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hafalannya dan selalu mengamalkan isi Al-Qur‟an sehingga terbentuk 

karakter yang baik. 

Di dalam penelitian ini, terdapat 3 karakter yang diteliti dalam 

pembentukan karakter melalui pembelajaran Tahfidzul Qur‟an, yaitu 

karakter religius, disiplin, dan toleransi. Dalam karakter religius ini, 

selain yang ibadah wajib santri telah dilatih dan dibiasakan  ibadah 

sunnah, seperti Sholat Rawatib, Dhuha, Tahajjud, puasa Senin Kamis, 

dan ibadah sunnah lainnya. Dalam karakter disiplin ini, para santri sudah 

dilatih dalam membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar, mengikuti 

jadawal harian program pondok pesantren sesuai waktu yang telah 

ditetapkan, dan sebagainya. Untuk karakter toleransi sendiri, para santri 

dilatih untuk mengantri santri satu dengan santri lainnya baik dari 

setoran, mandi, mengambil makan, dan lain-lain. Dan juga dilatih untuk 

menghargai pendapat orang lain. 

Sebagaimana teori Griffin dalam proses pembelajaran juga 

diartikan sebagai suatu proses terjadinya interaksi antara pelajar, pengajar 

dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran, yang berlangsung dalam 

suatu lokasi tertentu dalam jangka satuan waktu tertentu pula.
148

 

Kegiatan pembelajaran mencakup persiapan pembelajaran, pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran merupakan pelaksanaan strategi pembelajaran 

yang telah dipersiapkan pada tahap sebelumnya, dan evaluasi hasil 

program belajar yang dimaksudkan untuk memperoleh balikan tentang 
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hasil yang telah direncanakan sehingga dapat diketahui tahap-tahap 

kegiatan mana yang perlu direvisi atau diperbaiki sebelum melanjutkan 

ke bahasan berikutnya.
149

 

Di dalam pembentukan karakter santri sendiri, para asatidz sering 

menegur, menghukum, dan memberi nasehat kepada para santri agar 

selalu berakhlak yang baik. Artinya para asatidz selalu memiliki 

kesabaran dan ketelatenan dalam membimbing para santri dari segi 

karakter. Setiap harinya diumumkan pelanggaran-pelanggaran santri 

yang melanggar kepada semua santri, baik dari segi akhlak, kedisiplinan, 

ibadah, dan sebagainya. Namun karena keterbatasan dan kesibukkan, 

masalah para asatidz belum bisa memantau 24 jam dalam pembentukan 

karakter santri.   

Kaidah pembimbing, artinya perlunya bantuan orang lain untuk 

mencapai hasil yang lebih baik daripada dilakukan seorang diri. Karakter 

ini tidak bisa dilakukan tanpa seorang guru atau pembimbing.
150

 

3. Evaluasi Pembelajaran Tahfidzul Qur’an dalam Pembentukan 

Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Choliq Jember 

Pada Tahun Ajaran 2021-2022 

Kegiatan evaluasi ini mengukur keberhasilan pelaksanaan 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan karakter santri. 

Evaluasi pembelajaran Tahfidzul Qur‟an merupakan proses pengumpulan 

informasi dan data untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana tujuan 
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pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai. Dalam melaksanakan 

Evaluasi hendaknya tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran, 

namun dari awal hingga akhir pembelajaran Tahfidzul Qur‟an. 

Di Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember, evaluasi 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dilaksanakan secara kondisional dan 

berkala, setiap seminggu sekali, sebulan sekali dan semesteran, dengan 

melibatkan pimpinan, para asatidz dan para pengurus untuk mengetahui 

keberhasilan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dan proses pembentukan 

karakter santri di Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq Jember. 

Hali ini selaras dengan teori Jacobsen dkk, pada tahap ketiga 

dalam pembelajaran adalah penilaian atau evaluasi. Pada fase ini, guru 

berusaha mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah dan jenis 

pembelajaran apa yang telah terjadi. Ini bisa dilakukan di banyak cara, 

termasuk memberikan tes atau kuis, menilai pekerjaan rumah, atau 

mencatat reaksi terhadap pertanyaan atau komentar. Guru dapat 

menggunakan masing-masing metode ini untuk membuat keputusan 

mengenai apakah tujuan yang ditetapkan dalam tahap perencanaan 

tercapai.
151

 

Menurut analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dan hasil 

observasi temuan dilapangan sudah baik, dalam evaluasi pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan karakter santri terdapat bahan 

yang dievaluasi adalah kinerja asatidz Tahfidzul Qur‟an, target hafalan 
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yang mampu dicapai oleh santri, dan pembentukan karakter. Untuk 

evaluasi yang dilakukan oleh guru Tahfidzul Qur‟an kepada siswa yaitu 

pada akhir dan awal semester, setiap sebulan sekali, setiap satu hari 

sekali berupa hasil setoran hafalan santri dan kondisional berupa rapat 

mendadak. 

Evaluasi harian pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dilihat dari buku 

Evaluasi Harian Setoran di Pondok Pesantren Al-Qur‟an Al-Choliq 

Jember. Untuk pencapaian setorannya yakni sehari minimal 2 halaman. 

Para asatidz akan menghukum apabila tidak memenuhi target dan tidak 

setoran. Dan para asatidz selalu siap semangat dalam mendampingi dan 

membimbing setoran santri untuk mencapai targetnya. 

Untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan 

santri dalam pembentukan karakter dan menguasai materi hafalan santri 

yang sudah dihafal sesuai jumlah hafalannya, maka diadakan ujian 

Tahfidzul Qur‟an Bulanan berupa dengan Tes sambung ayat dan analisi 

ayat dan Ujian Tasmi‟ tiap semester berupa menyetorkan hafalannya 

minimal 1 juz dalam waktu yang telah ditentukan. Bagi santri yang tidak 

lulus maka akan diadakan remedial, bahkan hukuman yang telah 

ditetapkan. Untuk evaluasi pembentukan karakter sendiri dilihat dari 

Buku Pelanggaran Kedisiplinan Santri, semakin sedikit yang melanggar 

maka pembentukan karakter santri berhasil. 

Penilaian dalam pembelajaran tahfidz sangatlah penting dilakukan 

dengan baik. Hasil evaluasi pembelajaran digunakan untuk perbaikan dan 
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pengembangan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an untuk periode 

selanjutnya. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak pondok untuk 

Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an adalah dengan melakukan pembinaan 

hafalan intens untuk santri yang belum mampu mencapai target hafalan, 

mencari solusi bersama pada saat rapat untuk hambatan-hambatan yang 

dialami santri baik dari segi hafalan dan pembentukan karakter santri, 

serta terus memberikan motivasi dan dukungan. 

Hal ini senada dengan teori Sanjaya, yang mengemukakan fungsi 

evaluasi sebagai berikut: 

a. Evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi 

siswa. Melalui evaluasi siswa akan dapat mendapatkan informasi 

tentang efektifitas pembelajaran yang dilakukannya. Dari hasil 

evaluasi siswa akan dapat menentukan haru bagaimana proses 

pembelajaran yang perlu dilakukannya. 

b. Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui 

bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah 

ditentukan. 

c. Informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan oleh siswa secara 

individual dalam mengambil keputusan, khususnya untuk 

menentukan masa depan.
152
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian dan analisis data dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka Manajemen Pembelajaran 

Tahfidzul Qur‟an dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren 

Al-Qur‟an Al-Choliq Jember pada Tahun Ajaran 2021-2022 dapat ditarik 

kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan 

karakter santri dilakukan oleh pimpinan dan para asatidz berupa rapat 

awal semester, awal bulan, rencana pembelajaran harian yang dilakukan 

oleh masih-masing asatidz dan penyusunan program pembelajaran ke 

depan setiap bulannya yang mengacu pada visi dan misi pesantren. 

Serta terdapat metode dan materi ketika hendak melaksanakan 

pembelajarannya dalam satu bulan ke depan. Adanya media 

pembelajaran, meliputi papan tulis, sound system, meja, buku raport 

hafalan, dan buku penilaian hafalan.  

2. Pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dipegang dan dibimbing 

langsung oleh ustadznya masing-masing. Dalam pembelajarannya 

dilaksanakan sehari dua kali dengan target satu bulan satu juz dan 

diadakannya persiapan setoran yang dikawal oleh pengurus. Metode 

yang Tahfidzul Qur‟an berupa metode setoran dan talaqqi yang 

dilakukan oleh santri di Musholla dan ruang serba guna. Dan 
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menggunakan metode tasmi‟ seminggu sekali pada hari Sabtu malam 

Minggu. Dalam pembentukan karakter santri akan dipantau terus 

menerus, serta sesekali pimpinan dan para asatidz memberikan kajian 

dan nasehat tentang karakter yang baik bagi penghafal Al-Qur‟an, serta 

bagaimana bisa cepat dalam menghafal Al-Qur‟an. Upaya pembentukan 

karakter santri juga ada prosesi hukuman pelanggaran kedisiplinan bagi 

santri yang melanggar dihadapan semua santri setiap malam.  

3. Evaluasi pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam pembentukan karakter 

santri terdapat 2 bahan evaluasi, yakni evaluasi proses terkait dengan 

kinerja para asatidz dalam mengelola pembelajaran Tahfidzul Qur‟an 

dan evaluasi terkait kendala-kendala santri dalam menghafal. Evaluasi 

hasil terkait target pencaipan para santri berupa hafalan oleh asatidz, 

diadakannya ujian Tahfidz Bulanan dan ujian Tasmi‟ semesteran, serta 

pembentukan karakter dengan melihat jumlah pelanggaran santri setiap 

harinya. 

B. Saran 

Dalam berdasarkan kesimpulan di atas peneliti dapat mengemukakan 

beberapa saran sekiranya akan dapat membangun dan berguna : 

1. Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an dalam Pembentukan Karakter Santri 

sudah memiliki manajemen dengan baik. Namun alangkah baiknya 

membuat buku pedoman tentang Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an baik 

yang akan disahkan baik oleh Pimpinan Pondok Pesantren dan 

Kementerian Agama, sehingga program pembelajarannya lebih terarah 
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dan tersrtuktur. Dan melakukan pelatihan bagi para asatidz tentang 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an agar keilmuannya bertambah. 

2. Bagi pimpinan pondok pesantren hendaknya mempertahankan apa yang 

telah dicapai dan tetap semangat dalam menumbuhkembangkan pondok 

pesantren, agar nantinya lembaga ini lebih terkenal namanya oleh 

masyarakat se-Indonesia, serta nantinya menjadi lembaga pendidikan 

Islam yang besar dan berguna bagi seluruh masyarakat di Indonesia 

maupun dunia. 

3. Bagi para asatidz agar tetap selalu sabar dan semangat dalam mendidik 

dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada semua santri, agar kelak dapat 

menjadi  muslim yang kuat dan kokoh yang akan menjadi contoh yang 

diinginkan oleh bangsa, nusa dan agama. 

4. Bagi semua santri, jangan pernah menyerah dalam menggapai cita-

citamu. Tetap semangat dalam menghafal Al-Qur‟an yang 

mengantarkanmu kea rah yang lebih baik. Dan patuhilah semua arahan 

para asatidz yang akan juga mengantarkanmu ke ranah keberhasilan 

menggapai cita-cita, yang kelak nantinya akan menjadi penerus agama. 

5. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya memiliki pedoman dan panduan 

secara sistematis ketika melakukan penelitian terkait manajemen 

pembelajaran Tahfidzul Qur‟an, serta mampu mengembangkan, 

mengkaji, dan menyempurnakan penelitian terdahulu. 
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b. Penyajian Data 

c. Verifikasi atau 
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Kesimpulan 

 

6. Keabsahan Data: 
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Pembelajaran 

Tahfidzul Qur'an 
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Lampiran 2 

Instrumen Wawancara 

1. Instrumen Wawancara kepada Pimpinan Pondok Pesantren 

a. Bagaiamana gambaran singkat tentang latar belakang Pondok Pesantren Qur‟an 

Al-Choliq Jember? 

- Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Qur‟an Al-Choliq Jember. 

- Letak geografis Pondok Pesantren Qur‟an Al-Choliq Jember. 

- Visi dan misi Pondok Pesantren Qur‟an Al-Choliq Jember . 

- Latar belakang santri Pondok Pesantren Qur‟an Al-Choliq Jember. 

- Struktur organisasi Pondok Pesantren Qur‟an Al-Choliq Jember. 

- Keadaan pengajar atau para asatidz  Pondok Pesantren Qur‟an Al-Choliq 

Jember. 

- Kurikulum Pondok Pesantren Qur‟an Al-Choliq Jember . 

b. Ada berapa dan apa saja program yang ada di pondok pesantren ini? 

c. Apa saja kegiatan dari program tahfidz dan pondok pesantren? 

d. Apakah yang dimaksud dengan tahfidz Qur‟an? 

e. Menurut ustadz apa tujuan dari tahfidz Qur‟an? 

f. Ustadz-ustadzah yang mengampu program tahfidz? 

g. Bagaimana pembagian kelas dalam pembelajaran tahfidz dan pembagianya itu 

didasarkan pada apa? 

h. Menurut ustadz apakah yang di maksud dengan manajemen? 

i. Bagaimana perencanaan manajemen pembelajaran tahfidz Qur‟an di Pondok 

Pesantren Qur‟an Al-Choliq Jember? Sebelum adanya pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an persiapan apa saja yang dilakukuan? 

j. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembelajaran tahfidz Qur‟an di Pondok 

Pesantren Qur‟an Al-Choliq Jember? 

- Cara mengajar 

- Waktu 

- Metodenya yang digunakan 

k. Bagaimana evaluasi manajemen pembelajaran tahfidz Qur‟an di Pondok 

Pesantren Qur‟an Al-Choliq Jember? Model evaluasi yang digunakan? 

l. Apa saja kendala yang dialami ketika melaksanakan manajemen? 

m. Adakah bagian atau tahap manajemen yang sulit di terapkan atau mengalami 

kendala? 
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n. Menurut ustadz apa tujuan dari manajemen? 

o. Menurut ustadz apa yang dimaksud dengan karakter? 

p. Menurut ustadz apakah semua santri harus memiliki karakter baik? 

q. Apakah semua santri di sini sudah berkarakter baik? 

r. Upaya apa saja yang dilakukan pondok pesantren untuk membentuk santri yang 

berkarakter Religius, Disiplin, dan Toleransi? apa kegiatan tahfidzul Qur‟an yang 

dilakukan pondok pesantren mempengaruhi pembentukan karakter santri? 

s. Permasalahan apa saja yang ditemukan pada pembentukan karakter santri dan 

bagaimana mengatasinya? 

- Religius 

- Disiplin 

- Toleransi 

t. Menurut ustadz, apa motivasi orang tua dalam memondokkan anaknya di pondok 

pesantren ini? 

u. Adakah perubahan pada santri sebelum dan setelah mondok di pesantren ini? 

v. Faktor penghambat dan pendukung program tahfidz? 

2. Instrumen Wawancara kepada Para Asatidz Pembimbing Tahfidz 

a. Menurut ustadz, apakah yang di maksud dengan tahfidz Qur‟an? 

b. Apa tujuan dari tahfidz Qur‟an? 

c. Metode apa yang digunakan dalam tahfidz Qur‟an? 

d. Apakah santri sudah baik dalam menghafal Al-Qur‟an? 

e. Menurut ustadz apakah yang di maksud dengan manajemen? 

f. Bagaimana perencanaan manajemen dari pembelajaran tahfidz Qur‟an di Pondok 

Pesantren Qur‟an Al-Choliq Jember? Sebelum adanya pembelajaran Tahfidzul 

Qur‟an persiapan apa saja yang dilakukuan, bagaimana mengkonsepnya? 

g. Bagaimana pelaksanaan manajemen dari pembelajaran tahfidz Qur‟an di Pondok 

Pesantren Qur‟an Al-Choliq Jember? 

- Cara mengajar 

- Waktu 

- Metodenya yang digunakan 

h. Bagaimana maksud dari mengambil kurikulum pwmbelajaran Tahfidz dari Timur 

Tengah (Mesir)? 

i. Bagaimana evaluasi manajemen dari pembelajaran tahfidz Qur‟an di Pondok 

Pesantren Qur‟an Al-Choliq Jember? Model evaluasi yang digunakan? 
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j. Apa saja kendala yang dialami ketika melaksanakan manajemen? 

k. Adakah bagian atau tahap manajemen yang sulit di terapkan atau mengalami 

kendala? 

l. Menurut ustadz apa tujuan dari manajemen? 

m. Menurut ustadz apa yang dimaksud dengan karakter? 

n. Menurut ustadz apakah semua santri harus memiliki karakter baik? 

o. Apakah semua santri di sini sudah berkarakter baik? 

p. Upaya apa saja yang dilakukan pondok pesantren untuk membentuk santri yang 

berkarakter, seperti Religius, Disiplin, dan Toleransi? apa kegiatan tahfidzul 

Qur‟an yang dilakukan pondok pesantren mempengaruhi pembentukan karakter 

santri? 

q. Permasalahan apa saja yang ditemukan pada pembentukan karakter santri dan 

bagaimana mengatasinya? 

- Religius 

- Disiplin 

- Toleransi 

r. Menurut ustadz, apa motivasi orang tua dalam memondokkan anaknya di pondok 

pesantren ini? 

3. Instrumen Wawancara kepada santri 

a. Apa motivasi anda untuk mondok di pesantren ini? 

b. Apa saja kegiatan di pondok pesantren ini? 

c. Menurut anda apakah kegiatan yang ada di pondok pesantren ini bagus? 

d. Adakah kesulitan di saat menghafal Al-Qur‟an? 

e. Bagaimana perasaan anda ketika membaca dan menghafal Al-Qur‟an? 

f. Adakah permasalahan sesama teman ketika di pondok? apa contohnya? 

g. Apakah anda merasakan perubahan setelah mondok dan menghafal Al- 

Qur‟an ? perubahanya apa saja dari segi apa saja? 

h. Merasa semangat dan senang mengaji? mengikuti kegiatan pondok? membaca 

kitab? ataupun mengahadiri semacam majlis ta‟lim/ pengajian? 

i. Apakah sholatnya sudah tepat waktu ? tidak bolong2? 

j. Sering berpuasa sunnah kah? 

k. Selain menghafal Al-Qur‟an, adakah kegiatan keagamaan yang lain? 

l. Bagaimana anda mengatur waktu setiap harinya, waktu menghafal dan sekolah?  
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m. Apakah upaya program pembelajaran tahfidzul Qur‟an meningkatkan kedisiplinan 

anda? Kenapa? 

n. Bagaimana contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari? 

o. Apakah upaya program pembelajaran tahfidzul Qur‟an menumbuhkan rasa 

toleransi ke orang lain termasuk ketika disekolah? Kenapa? 

p. Bagaimana contoh sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari? 

q. Apakah kegiatan keseharian di pondok itu dibawa dan dikerjakan di rumah? 

Seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, cuci piring, cuci baju, sholat 

Dhuha, Sholat Tahajjud, Sholat fardu berjama‟ah, Muroja‟ah atau mengaji, 

disiplin waktu, toleransi dan sebagainya. 
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Dokumentasi Penelitian 
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Jurnal Kegiatan Penelitian 
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Surat Permohonan Izin Penelitian 
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Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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Pernyataan Keaslian Penelitian 
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