
KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah SWT. Zat yang telah menurunkan Al-Qur’an sebagai 
pedoman dan petunjuk bagi ummat manusia. Shalawat dan salam semoga 
tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. kepada keluarga, para 
sahabat dan para pengikutnya. 
 
Buku profil ini kami tulis untuk memberikan gambaran sekilas tentang 
sejarah berdirinya, latar belakang, visi misi dan panduan  akademik sebagai 
acuan serta pedoman bagi Pengurus, guru dan santri Ma’had Daarut 
Tahfizh Al-Ikhlas. Dan buku profil ini juga kami sajikan sebagai referensi 
bagi orang tua/wali santri dan mereka yang ingin mengetahui informasi 
tentang Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas. 
 
Dengan berpedoman pada  buku profil ini, diharapkan pengurus, guru dan 
santri dapat lebih fokus dan terarah dalam pencapaian tujuan pembelajaran 
dan dapat menyelesaikan studi dengan baik di Ma’had Daarut Tahfizh Al-
Ikhlas. 
 
Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut 
berpartisipasi dalam penulisan buku profil ini. Semoga buku ini bermanfaat 
bagi seluruh civitas Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas dan para pembaca 
semuanya. Saran dan kritik untuk perbaikan buku ini sangat kami harapkan. 
 

Banda Aceh, 
21 Desember 2018 M.  

13 Rabi’ul Akhir 1440 H. 

                  Pendiri Ma’had, 
 
                        H. Zulfikar M. Jamil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMBUTAN  
KA.KANWIL KEMENAG ACEH 

 
puji serta syukur ke hadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan al-Qur’an, 
mengajarkannya, sekaligus membuatnya mudah dipelajari. Shalawat dan salam 
semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul mulia Nabi besar Muhammad 
SAW. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. 
 
Salah satu media yang dijadikan Allah dalam menjaga keutuhan dan kemurnian 
al-Qur’an adalah munculnya beberapa kelompok penghafal al-Qur’an di berbagai 
negara dengan berbagai macam usia. Merekalah yang akan selalu membaca dan 
mengulanginya setiap hari sehingga ayat-ayat suci al-Qur’an akan tetap hidup 
dalam hati manusia. 
 
Menghafal al-Qur’an bukanlah pekerjaan mudah, tetapi bukanlah suatu hal yang 
tidak mungkin. Buktinya telah banyak orang yang hafal al-Qur’an baik di negara 
kita Indonesia maupun negara-negara  lainnya. Dan kita akan terus berusaha 
meningkatkan jumlah para penghafal al-Qur’an. Sebab dengan meningkatnya 
jumlah penghafal al-Qur’an, maka jaminan terhadap keautentikan al-Qur’an akan 
semakin bagus dan meyakinkan.  
 
Dalam upaya peningkatan jumlah para penghafal al-Qur’an di bumi Aceh, saya 
selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh sangat mendukung dan 
memberikan Apresiasi yang tinggi kepada pesantren-pesantren yang mencetak 
penghafal al-Qur’an. Termasuk Ma’had Daarut Tahfizh Al Ikhlas salah satu 
lembaga yang bergerak di bidang Pendidikan Islam dengan focus utama Tahfizh 
al-Qur’an.  
 
Maka penulisan buku profil dan panduan pembelajaran Tahfizh al-Qur’an ini 
sangat bagus sebagai acuan dan pedoman internal bagi Pengurus, guru dan 
santri, juga sebagai referensi bagi orang tua/wali santri dan mereka yang ingin 
mengetahui informasi tentang Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas. 
 
Demikianlah, semoga Allah SWT. meridhai setiap amal baik kita dan membalasnya 
dengan yang lebih baik lagi. Aamiin Yaa Rabb. 

 

Banda Aceh, 
28 Desember 2018 M.  

20 Rabi’ul Akhir 1440 H. 

                 Ka.Kanwil Kemenag Aceh 
 
 
                 Drs. H. M. Daud Pakeh 



 
PROFIL MA’HAD DAARUT TAHFIZH AL-IKHLAS ACEH 

 
 
1. Penyelenggara Ma’had : Yayasan Daarut Tahfizh Al-Ikhlas 

2. Akta Notaris : Tanggal : 5 Juni 2009 

      Nomor : 09 

      Nama Notaris : Alfina,SH 

    

Alamat Notari : Jl. Cut Nyak Dhien 

Km.5 Ajuen Kec. 

Peukan Bada - Aceh 

Besar 

3. Alamat Penyelenggara Ma’had : Jln: Rambutan 

Komplek Villa Buana Gardenia, Desa 

Lampasi Engking Kecamatan Darul Imarah 

Kabupaten Aceh Besar. 

4. Nama Ketua Yayasan : Ir. H. Irwansyah M. Isa 
 

5. Nama Lembaga : Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas  

6. Piagam Izin Operasional : Kementerian Agama kota Banda Aceh  

Nomor : 041171302017 

7. Nomor Statistik Ma’had : 510311710030 



8. Alamat Ma’had : Jln: Rambutan 

Komplek Villa Buana Gardenia, Desa 

Lampasi Engking Kecamatan Darul Imarah 

Kabupaten Aceh Besar. 

Kode Pos  : 23352 

10. Nama Mudir Ma’had : H. Zulfikar M. Jamil, SQ. M.Ag 

  

11. Jenjang Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah Terpadu ( MIT ) 

   No.Statistik Madrasah : 111211710002 

   Berdiri Sejak : 09 Juli 2012 

12 Jenjang Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Terpadu (MTsT) 

   No.Statistik Madrasah : 121211710007 

   Berdiri Sejak : 11 Juli 2016 

13 Jenjang Pendidikan : Madrasah Aliyah Terpadu ( MAT ) 

    No.Statistik Madrasah : 131211710007 

   Berdiri Sejak : 11 Juli 2016 

14.. Jarak ke Pusat Kecamatan : ± 5 KM    

15. Jarak ke Pusat Kabupaten : ± 55 KM   

16. Jarak ke Pusat Provinsi : ± 5.5 KM     

17. Status  Ma’had : Milik Yayasan     

18. Berdiri Sejak : 10 Mei 2005    

19. Luas Tanah : 6.243 M   

20. Naungan Kementerian/Dinas : Kementerian Agama Kantor Wilayah 

Propinsi Aceh 

 

 
PENGURUS YAYASAN : 
 
Pendiri/Pembina  : H. Zulfikar M. Jamil, M.Ag 
Ketua    : Ir. H. Irwansyah M. Isa 
Sekretaris  : Nuzul Azmi, S.Pd.I 



Bendahara  : Wardani, S.TP 
 
PENGURUS MA’HAD DAARUT TAHFIZH AL IKHLAS : 
 
Mudir    : H. Zulfikar M. Jamil, M.Ag 
Wkl. Mudir Reguler : Satrya Andheki Al-Hafizh 
Wkl. Mudir Intensif : Ishfahani Burhan Al-Hafizh 
Sekretaris  : M. Reza, Sp 
Bendahara  : Ridha Umami, A.md 
 
Kabag Tahfizh  : Alfin Nur, Lc 
Kabag Bahasa  : Nuzul Azmi, S.Pd.I 
Kabag Umum  : Mirjan Sidqi 
Kabag Humas  : Muhd. Rona Fajri S.Pd.I, M.Pd 
 
SEKOLAH-SEKOLAH MA’HAD DAARUT TAHFIZH AL IKHLAS : 
 
1. Madrasah Ibtidaiyah Terpadu ( M I T ) : 

Kepala  : Nuzul Azmi, S.Pd.I 
Wakil Kurikulum : Aula Khairunnisa, ST, MT 
Wakil Kesiswaan : Uswatun Hasanah, S.Pd.I 
Ka. TU  : Reza Ghio Helfando, A.Md 

 
2. Madrasah Tsanawiyah Terpadu ( MTsT )  

Kepala  : Muhd. Rona Fajri S.Pd.I, M.Pd 
Wakil Kurikulum : Muhajirin, S.Pd.I 
Wakil Kesiswaan : Alfin Nur, Lc 
Ka. TU  : Satrya Andheki 

 
3. Madrasah Aliyah Terpadu ( M A T ) 

Kepala  : Yusuf Jamil, M.A 
Wakil  : Ahsanul Abid, S.Pd 
Ka. TU  : M. Reza, Sp. 
 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Ma’had Daarut Tahfizh Al Ikhlas adalah sebuah lembaga yang bergerak di 
bidang Pendidikan Islam dengan focus utama adalah Tahfizh  Al-Qur’an. 
Ma’had ini diformalkan secara hukum dalam bentuk yayasan melalui akte 
notaries pada tanggal 5 Juni 2009.  

Adapun awal dari perjalanan Ma’had ini dirintis pada tanggal 10 Mei 2005 
pasca bencana tsunami di Aceh. Pada saat itu Pendiri Ma’had (Ustaz 
Zulfikar) berada dalam kamp pengungsian bersama dengan ribuan orang 
lainnya, Tidak sedikit diantara para pengungsi ini adalah anak-anak  yang 
menjadi  yatim/yatim piatu karena bencana tsunami, sehingga merasa 
terpanggil hatinya untuk membantu mereka. 

Timbullah cita-cita untuk membuat sebuah wadah penampung anak-anak 

yatim korban tsunami ini dan membekali mereka dengan ilmu-ilmu agama 

serta mengajarkan Al-Qur’an. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut 

didirikanlah Ma’had Tahfizh Al-Qur’an. Dalam menjalankan aktivitasnya 

ma’had ini mendapatkan dukungan penuh dari Yayasan Paguyuban Al-

Ikhlas Jakarta. Sehingga ma’had ini pun diberikan  nama “Ma’had Daarut 

Tahfizh Al-Ikhlas”. 

Dalam perjalanannya menuju kemandirian, setelah lima tahun aktivitas 

ma’had ini berlangsung maka didirikanlah Yayasan Daarut Tahfizh Al-

Ikhlas, Tujuan pendirian yayasan ini adalah untuk menyediakan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan oleh Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas agar 

pendidikan dapat berjalan secara optimal. Termasuk didalamnya fasilitas 



infrastruktur pendidikan, metode pengajaran dan tenaga pengajar yang 

berkualitas dan lain-lain. 

Sejak terbentuknya Yayasan sampai saat ini, Yayasan Daarut Tahfizh Al 
Ikhlas sudah memiliki satu bangunan berupa 6 Ruang kantor untuk 3 
lembaga pendidikan yaitu MIT, MTsTdan MAT, 18 Kelas Belajar, 1 unit  
Laboratorium, 1 Unit Perpustakaan, 1 Unit UKS, 18 kamar Asrama dengan 
kapasitas 300 orang santri, 1 unit rumah guru, 1 unit dapur umum dan ruang 
makan serta 1 unit kantin 18 kamar Asrama dengan kapasitas 300 orang 
santri, 1 unit rumah guru dan sebuah Mushalla dalam proses pembangunan 
diatas tanah wakaf hamba-hamba Allah lebih kurang 6.243 m2 di Jalan 
Rambutan Komplek Villa Buana Gardenia, Desa Lampasi Engking 
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. 
 
Secara umum kondisi Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas tidak jauh berbeda 
dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang ada di Aceh, baik dalam 
bentuk sekolah maupun madrasah pada jenjang dasar hingga menengah 
atas, Artinya  pendidikan yang berlangsung pada madrasah atau sekolah 
mengacu kepada delapan standar pendidikan nasional yaitu  

• Standar Kompetensi Lulusan;  

• Standar Isi; 

• Standar Proses;  

• Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; 

•  Standar Sarana dan Prasarana; 

• Standar Pengelolaan; 

• Standar Pembiayaan Pendidikan dan;  

• Standar Penilaian Pendidikan. 
 

Standar ini juga dilaksanakan pada lembaga Ma’had Daarut Tahfizh Al-
Ikhlas, namun perbedaan dengan lembaga pendidikan lainnya adalah dari 
segi hafalan al-Qur’an, pada Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas hafalan al-
Qur’an merupakan program unggulan sebagai ciri khas dari lembaga 
Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas. 
 

VISI, MISI DAN TUJUAN 
 
Ma’had atau sering dikenal dalam masyarakat luas dengan istilah pesantren 
merupakan lembaga pendidikan Islam dalam usaha menciptakan kader-
kader ulama yang memahami al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman 



hidup serta berakidah yang lurus dan kokoh sesuai dengan syari’at Islam. 
hal ini terlihat dalam visi, misi dan tujuan lembaga ini, sebagai berikut : 
 
Visi 
Terwujudnya generasi penerus Islam yang hafal, faham serta 
mengamalkan Al-Qur’an dan Sunnah. 
 
Misi 
a. Membantu pendidikan dan mengurangi penderitaan anak-anak yatim 

piatu korban tsunami dan konflik Aceh serta anak-anak dari keluarga 
fakir miskin. 

b. Mengintegrasikan nilai-nilai al-Qur’an dan Sunnah dalam kurikulum 
pembelajaran sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak. 

c. Membentuk kepribadian anak yang unggul dalam rangka melestarikan 
budaya salafus shaleh yang telah menjadikan diri, keluarga dan anak 
cucunya sebagai orang yang hamilul Qur’an. 

d. Membimbing/mendidik generasi untuk menjadi hafizh-hafizh al-Qur’an 
dan calon-calon Imam serta diharapkan dapat menjadi duta MTQ baik 
tingkat Daerah maupun Nasional. 
 

TUJUAN 
Mencetak alumni yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Hafizh  al-Qur’an serta menanamkan nilai-nilainya.  
b. Beraqidah yang kokoh, beribadah yang benar dan berakhlak mulia. 
c. Memiliki kriteria santri rabbani dan menjadi pionir dalam menghidupkan 

al-Qur’an dan Sunnah di tengah-tengah masyarakat.  
d. Menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris  
e. Memiliki wawasan Dirasah Islamiah  

 
PROGRAM PENDIDIKAN 

✓ Program Unggulan 
1. Tahfizhul Qur an ( Menghafal Al Qur an 30 juz)      
2. Bahasa Arab  
3. Bahasa Inggris 

 
✓ Program Umum 

•  Sekolah formal     
 - Madrasah Ibtidayah 
 - Madrasah Tsanawiyah dan 



 - Madrasah Aliyah 
 

FASILITAS 
 
Untuk memenuhi serta mendukung berbagai kegiatan, baik untuk 
kebutuhan belajar mengajar, kehidupan sehari-hari, kegiatan ekstra 
kurikuler, kenyamanan santri, guru, wali santri serta orang-orang yang 
tinggal di lingkungan Ma’had, maka Ma’had Daarut Tahfizh Al- Ikhlas 
dilengkapi fasilitas sebagai berikut : 

1. Mushalla 2 tingkat adalah selain dari tempat ibadah juga sebagai 
sentral kegiatan para santri terutama kegiatan Proses belajar 
mengajar pelajaran Tahfizh, tingkat I untuk santriwan dan tingkat II 
untuk santriwati.yang terletak di tengah-tengah Ma’had dengan 
luas bangunan 13 x 15 M.  

2. 6 ruang kantor yaitu : 1 ruang kantor untuk Ma’had, 1 ruang kantor 
untuk tiga Kepala Sekolah 1 ruang kantor untuk tiga TU sekolah 
dan 3 ruang kantor  untuk dewan guru ketiga lembaga pendidikan 
yaitu MIT, MTsTdan MAT.  

3. 18 ruang  belajar, 1 unit  Laboratorium, 1 Unit Perpustakaan, 1 
Unit UKS. 

4. 18 kamar Asrama dengan kapasitas 300 orang santri, 1 unit 
rumah guru, 1 unit dapur umum dan ruang makan serta 1 unit 
kantin. 

 
 
 
JENJANG PENDIDIKAN  
 

I. MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU ( M I T ) 
Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas adalah 
lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Ma’had  Daarut 
Tahfizh Al-Ikhlas di bawah naungan Kementerian Agama Republik 
Indonesia. 



 
A. Kurikulum MIT 
kurikulum yang digunakan adalah kurikulum kombinasi (KTSP dan K13) ini 
berdasarkan  Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 207 Tahun 2014 
tentang  Kurikulum  Madrasah. 
  
KMA tersebut  kemudian  ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Direktorat 
Jendral Pendis No: SE/Dj.I/PP.00.6/1/2015 tertanggal 2 Januari 2015. Inti 
dari keputusan tersebut adalah semua madrasah, termasuk MI, 
menggunakan 'kurikulum kombinasi', yakni Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan 2006 (KTSP) pada mata pelajaran umum dan Kurikulum 2013 
pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.  
 
Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tahun 2006 yang disebut juga 
dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk pelajaran 
umum meliputi mata pelajaran : PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, 
IPS dan Olah Raga.  sedang pelajaran agama mengunakan kurikulum 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tahun 2013 meliputi mata pelajaran : Al 
Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak, Sejarah Islam, Bahasa Arab dan 
ditambah dengan kurikulum Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas meliputi mata 
pelajaran: Hafalan al-Qur’an/Tahfizh (Pelajaran fokus),  Ilmu Tajwid, Tahsin 
dan Nagham. 
 



Adapun pelaksanaan kurikulum KTSP, Kurikulum 2013 dan kurikulum 
Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas dalam proses pembelajarannya 
berorientasi pada pencapaian prestasi belajar santri secara individu 
maupun prestasi belajar siswa secara kelompok. Atau dengan kata lain 
pencapaian tujuan pembelajaran dapat dilihat dari ketuntasan santri baik 
secara individu maupun kelompok 
dalam masing-masing mata 
pelajaran. 
 
Dengan demikian dapat dipahami 
bahwa pembelajaran pada jenjang 
Madrasah Ibtidaiyah Terpadu ( MIT 
) sama halnya dengan 
pembelajaran madrasah lainnya, 
namun lembaga Ma’had Daarut 
Tahfizh Al-Ikhlas ini memiliki ciri 
khas khusus yaitu hafalan al-Qur’an 
bagi setiap lulusan.  
 
B. Target hafalan MIT 
Target hafalan al-Qur’an santri Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) adalah 

sebanyak 5 Juz selama 6 tahun, dengan alokasi waktu pembelajaran 

Tahfizh al-Qur’an selama 3 jam dalam satu hari belajar. Sedangkan jam 

pelajaran selebihnya dimanfaatkan untuk pelajaran-pelajaran lainnya.  

 

Tabel Target hafalan santri pada jenjang MIT  

No 

 
Kelas 

Target Hafalan Semester 
Keterangan 

I II 

1. I Juz 30, (½ Juz) Juz 30, (1 Juz)  

2. II Juz 1, (½ Juz) Juz 1, (1 Juz)  

3. III Juz 2, (½ Juz) Juz 2, (1 Juz)  

4. IV Juz 3, (½ Juz) Juz 3, (1 Juz)  

5. V Juz 4, (½ Juz) Juz 4, (1 Juz)  

6. VI Muraja’ah Persiapan UN  

 

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa target hafalan santri 

pada jenjang MIT adalah :  



a. Kelas 1: 

▪ Semester I : Juz 30, (½ Juz) 

▪ Semester II : Juz 30, (1 Juz) 

b. Kelas 2: 

▪ Semester I : Juz 1, (½ Juz) 

▪ Semester II : Juz 1, (1 Juz) 

c. Kelas 3: 

▪ Semester I : Juz 2, (½ Juz) 

▪ Semester II : Juz 2, (1 Juz) 

d. Kelas 4: 

▪ Semester I : Juz 3, (½ Juz) 

▪ Semester II : Juz 3, (1 Juz) 

e. Kelas 5: 

▪ Semester I : Juz 4, (½ Juz) 

▪ Semester II : Juz 4, (1 Juz) 

f. Kelas 6: 

▪ Semester I : Muraja’ah/melancarkan semua   hafalan 

yang sudah dihafal 

▪ Semester II :  Fokus pada pelajaran 

sekolah untuk      persiapan mengikuti 

UAN.  

 

C. Waktu Pembelajaran Tahfizh MIT 
Waktu pembelajaran Tahfizhul Qur’an di Madrasah  Ibtidaiyah  Terpadu 
(MIT)  Daarut Tahfizh Al-Ikhlas  sebanyak 3  jam  pelajaran per hari dengan  
pembagian  sebagai berikut : 

1. Dua jam pelajaran di gunakan untuk Tahfizh (hafalan baru) yaitu setiap 
hari sebelum memulai pelajaran yang lain. 

2. Satu jam pelajaran di gunakan untuk Takrir (Muraja’ah Hafalan lama) 
yaitu setiap hari setelah selesai pelaran lain sebelum pulang. 

 
D. Metode Pembelajaran Tahfizh MIT 
Pada umumnya jenjang Pendidikan tingkat Sekolah Dasar/Madrasah 
Ibtidaiyah anak-anak santri belum mampu membaca al-Qur’an. maka 
pembelajaran tahfizh al-Qur’an pada Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) 
Daarut Tahfizh Al-Ikhlas, dibagi 2 tahapan, sebagai berikut : 



✓ Tahapan pertama : kelas 1 s/d kelas 3 atau santri yang belum mampu 
membaca al-Qur an, menggunakan metode taqlid (meniru/mengikuti), 
metode ini merupakan pembelajaran dari lisan ke lisan, yaitu santri 
mengikuti bacaan guru sampai bisa menghafalnya. 
 
Kalau kita baca sejarah turunnya al-Qur’an,  metode inilah yang malaikat 
jibril gunakan untuk mengajar Nabi muhammad SAW. Sehingga metode 
ini lebih di kenal dengan metode jibril, yaitu Metode yang dilatarbelakangi 
perintah Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW untuk mengikuti 
bacaan al-Qur’an yang telah dibacakan oleh Malaikat Jibril. sebagai 
penyampai wahyu Allah SWT. Allah SWT berfirman: 

 ⬧⬧  ⧫⧫⬧  ⬧  
⧫◆➔     

Artinya: Apabila telah selesai kami baca (Yakni Jibril membacanya) 
maka ikutilah bacaannya itu”. (Q.S. Al-Qiyamah: 18)  
 
Berdasarkan ayat di atas, maka intisari teknik dari Metode Jibril adalah 
taqlid (menirukan), yaitu santri menirukan bacaan gurunya. Dengan 
demikian metode Jibril bersifat teacher-centris, dimana posisi guru 
sebagai sumber belajar atau pusat informasi dalam proses 
pembelajaran. Selain itu praktek Malaikat Jibril dalam membacakan ayat 
kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan tartil (berdasarkan tajwid 
yang baik dan benar). Karena itu, metode Jibril juga diilhami oleh 
kewajiban membaca Al-Qur’an secara tartil, Allah SWT berfirman: 

    ◼⧫  ◆◆ 
⧫◆→ ⬧    

Artinya: Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan. (Q.S 
Muzammil: 4) 
 
✓ Tahapan Kedua : kelas 4 s/d kelas 6 atau santri yang sudah 

mampu membaca al-Qur an dengan baik, menggunakan metode, 
sebagai berikut : 

1. Metode Wahdah adalah sebelum menghafal, guru membenarkan 
bacaan al-qur an santri kemudian santri tersebut membaca sepuluh 
kali atau lebih halaman tersebut kemudian menghafalkannya ayat 
per ayat dirangkai hingga menjadi satu halaman, lalu 
melancarkannya halaman tersebut, menyetorkan hafalanya di 
hadapan guru, jika sudah lancar, bagus dan benar hafalannya, baru 
boleh melanjutkan kehalaman berikutnya.  Atau : 
 



2. Metode Thariqatu al-jumlah yaitu menghafal per kalimat kemudian  
merangkai sampai sempurna satu ayat, kemudian merangkai ayat-
ayat yang sudah dihafal hingga satu halaman lalu melancarkannya, 

menyetorkan hafalanya di hadapan guru, jika sudah lancar, bagus 
dan benar hafalannya, baru boleh melanjutkan kehalaman 
berikutnya. 

 
E. Teknis Pengajaran Tahfizh MIT 

1. Santri dikelompokkan dalam sebuah halaqah, perhalaqah  maksimal 
15 orang, dengan seorang guru; 

2. Pengelompokkan berdasarkan seleksi, dengan dasar pertimbangan 
:  a.   Kedekatan hafalan. 
   b.   Kedekatan kemampuan dan kefasihan. 

3. Evaluasi kelompok dilakukan setiap bulan dan bila terjadi penurunan 
atau peningkatan prestasi pada santri, maka  dipindahkan ke halaqah 
lain yang sesuai dengan tingkatannya. 

 
4. Untuk santri kelas 1 s/d  kelas 3 atau santri yang belum mampu 

membaca al-Qur an dengan baik dan benar, teknis pembelajaran 
sebagai berikut :  

1. Materi Tahfizh (hafalan baru) dengan durasi waktu 2 jam 
pelajaran, pada jam pelajaran pertama setiap hari, 
menggunakan metode taklid yaitu guru membaca materi hafalan 
dengan baik dan benar dengan irama tartil kemudian ditiru/ 
diikuti oleh semua santri persis seperti yang dibacakan oleh guru 
dengan tajwidnya yang bagus ( makhaarijul huruf, mad asli, mad 
wajib, mad jaiz, gunnah dll), dengan irama tartil dan suara yang 
keras. Berikutnya materi hafalan itu di ulang dan diikuti berkali-
kali sampai materi tersebut terhafal oleh semua santri. Minimal 
3 baris perhari atau 15 baris /1 halaman perminggu = 2 lembar 
perbulan = 5 bulan 1 juz (sisa waktu 7 bulan pertahun untuk 
melancarkan semua hafalan); 

2. Materi takrir (muraja’ah hafalan lama) dengan durasi waktu 1 
jam pelajaran, pada jam pelajaran terakhir setiap hari 
menggunakan metode jama’i yaitu mengulang/memuraja’ah 
ayat-ayat yang sudah dihafal  secara kolektif, atau bersama-
sama, dipimpin oleh guru. Minimal 2 lembar setiap hari. Di ulang 
berkali-kali sampai habis waktu 1 jam pelajaran. 

 
5. Untuk kelas 4 s/d kelas 6, atau sudah mampu membaca al-Qur an 



dengan baik dan benar, teknis pembelajaran sebagai berikut : 
a. Pada materi tahfizh (hafalan baru) dengan durasi waktu 2 jam 

pelajaran, pada jam pelajaran pertama setiap hari. Dengan 
teknis pembelajaran yaitu : 1 jam pertama santri dipersilakan 
menghafal sendiri dengan mengunakan metode wahdah atau 
thariqatu al-jumlah sebagaimana tersebut diatas dengan 
pengawalan oleh guru. kemudian pada jam ke 2 menyetorkan 
hafalan yang baru dihafal dihadapan guru. Minimal juga 3 baris 
perhari, kalau sudah sampai 1 halaman perminggu, wajib stor 1 
halaman sekaligus dengan lancar baru boleh pindah ke halaman 
berikutnya. 

b. Materi takrir (muraja’ah hafalan lama) sama dengan diatas yaitu 
menggunakan metode jama’i yakni mengulang/memuraja’ah 
ayat-ayat yang sudah dihafal  secara kolektif, atau bersama-
sama, dipimpin oleh guru. Minimal 2 lembar setiap hari. Di ulang 
berkali-kali sampai habis waktu 1 jam pelajaran. 
 

    Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut : 
 

 Hari 
ke 

MATERI HAFALAN 
BARU ( Tahfizh) 

MURAJA’AH 
HAFALAN LAMA  

( Takrir ) 
MINGGU KE 

HALAMAN BARIS 

1 Halaman  1 1-3 Baris 1-3 

I 

2 Halaman  1 1-6 Baris 1-6 

3 Halaman  1 1-9 Baris 1-9 

4 Halaman  1 10-12 Baris 1-12 

5 Halaman  1 10-15    1 Halaman (1 halaman) 

6  Halaman 2 1-3 Hal 1 + hal 2 baris 1-3 

II 
7 Halaman 2 1-6 Hal 1 + hal 2 baris 1-6 

8 Halaman 2 1-9 Hal 1 + hal 2 baris 1-9 



9 Halaman 2 10-12 Hal 1 + hal  2  baris 1-
12  

10 Halaman 2 10-15    Halaman  2 (1 halaman) 

11  Halaman 3 1-3 Hal 2 & 3  baris 1-3 

III 

12 Halaman 3 1-6 Hal 2 & 3  baris 1-6 

13 Halaman 3 1-9 Hal 2 & 3  baris 1-9 

14 Halaman 3 10-12 Hal 2 & 3  baris 1-12  

15 Halaman 3 10-15    Halaman  3 (1 halaman) 

16 Halaman  4 1-3 Hal 3 & 4  baris 1-3  

IV 

17 Halaman  4 1-6 Hal 3 & 4  baris 1-6 

18 Halaman  4 1-9 Hal 3 & 4  baris 1-9 

19 Halaman  4 10-12 Hal 3  & 4  baris 1-12  

20 Halaman  4 10-15   Halaman 4  (1 halaman) 

Dan seterusnya… 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hari/Tanggal :......................

Semester       :......................

NO MAPEL

1

2

3

4 Hafalan A B C D

5 Hafalan A B C D

Aktifitas di Rumah

Tahfizh (Hafalan Baru)

Takrir ( Muraja'ah)

Paraf Ortu/Wali Paraf Guru

......................... ..................................

Format : Lembaran  buku pemantau/ komunikasi guru dan Ortu/wali

PERKEMBANGAN

surat Ayat

Catatan Guru  :

Catatan Ortu/Wali :

Shalat Dhuha

Akhlaq

PR



II.  MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU ( MTsT ) 

Madrasah Tsanawiyah Terpadu 

(MTsT) Ma’had Daarut Tahfizh Al-

Ikhlas adalah suatu lembaga 

pendidikan formal yang 

diselenggarakan oleh Yayasan 

Daarut Tahfizh Al-Ikhlas di bawah 

naungan  Kementerian Agama 

Republik Indonesia, dengan 

sistem pendidikan Boarding 

school dibagi 2 program yaitu :  

1. Program Reguler 

2. Program Takhassus. 

 

A. Kurikulum MTsT 

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum kombinasi (KTSP dan K13) ini  

berdasarkan Keputusan Menteri  Agama  Nomor  207 Tahun 2014 tentang 

Kurikulum Madrasah. KMA ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat 

Edaran Dirjen Pendis No: SE/Dj.I/PP.00.6/1/2015 tertanggal 2  Januari 

2015.  

 

Inti dari keputusan tersebut adalah semua madrasah, termasuk MTs, 

menggunakan kurikulum kombinasi, yakni Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan 2006 (KTSP) pada mata pelajaran umum dan Kurikulum 2013 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Kurikulum 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tahun 2006 yang disebut juga 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk pelajaran 

umum meliputi mata pelajaran: Pendidikan kewarganegaraan, Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS,  Olah Raga, seni budaya dan Bahasa 

Inggris. sedang pelajaran agama mengunakan kurikulum Madrasah 

Tsanawiyah Negeri (MTsN) tahun 2013 meliputi mata pelajaran: Al Qur’an 

Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak, Sejarah Islam,  Bahasa Arab dan ditambah 

dengan kurikulum Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas meliputi mata pelajaran: 

Hafalan al-Qur’an/Tahfizh (Pelajaran fokus), Fiqih, Akhlaq, Bahasa Arab, 

Bahasa Inggris, Ilmu Tajwid dan Nagham. 



 

Adapun pelaksanaan kurikulum KTSP, K13 dan kurikulum ma’had Daarut 

Tahfizh Al-Ikhlas dalam proses pembelajarannya berorientasi pada 

pencapaian prestasi belajar santri secara individu maupun prestasi belajar 

santri secara kelompok. Dan juga pencapaian tujuan pembelajaran dapat 

dilihat dari ketuntasan santri baik secara individu maupun kelompok dalam 

masing-masing mata pelajaran. 

 

B. Target Hafalan MTsT (Program Reguler) 

Target hafalan al-Qur’an pada jenjang 

Madrasah Tsanawiyah Terpadu 

(MTsT) pada Program Reguler adalah 

sebanyak 18 Juz selama 3 tahun, 

dengan alokasi waktu pembelajaran 

Tahfizh al-Qur’an selama 6 jam/hari 

diluar waktu pembelajaran sekolah, 

Sedangkan jam belajar sekolah 

dimanfaatkan untuk pelajaran sekolah.  

  

Tabel Target hafalan al-Qur’an MTsT Program Reguler  

No 

 
Kelas 

Target Hafalan Semester 
Keterangan 

I II 

1. I Tahsin &  

Juz  1 s/d 2 

Juz  3 s/d 6  

2. II Juz  7 s/d 10 Juz 11 s/d 14  

3. III Juz 15 s/d 18 Muraja’ah/UN  

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa target hafalan santri pada 

jenjang MTsT Program Reguler adalah: 

a. Kelas I : 

▪ Semester I : Tahsin dan Juz 1 s/d 2 

▪ Semester II : Juz 3 s/d 6 

b. Kelas II : 

▪ Semester I : Juz 7 s/d 10 



▪ Semester II : Juz 11 s/d 14 

c. Kelas III : 

▪ Semester I : Juz 15 s/d 18 

▪ Semester II : Muraja’ah hafalan yang sudah di  hafal dan fokus 
pada persiapan UAN. 
 

C. Metode Pembelajaran Tahfizh MTsT (Program Reguler) 
1. Metode Wahdah adalah sebelum menghafal, guru membenarkan 

bacaan al-qur an santri kemudian santri tersebut membaca sepuluh 
kali atau lebih halaman tersebut kemudian menghafalkannya ayat per 
ayat dirangkai hingga menjadi satu halaman, lalu melancarkannya 
halaman tersebut, menyetorkan hafalanya di hadapan guru, jika 
sudah lancar, bagus dan benar hafalannya, baru boleh melanjutkan 
kehalaman berikutnya.  Atau : 

 
2. Metode Thariqatu al-jumlah yaitu menghafal per kalimat kemudian  

merangkai sampai sempurna satu ayat, kemudian merangkai ayat-
ayat yang sudah dihafal hingga satu halaman lalu melancarkannya, 

menyetorkan hafalanya di hadapan guru, jika sudah lancar, bagus 
dan benar hafalannya, baru boleh melanjutkan kehalaman 
berikutnya. 

 
D. Teknis Pengajaran Tahfizh MTsT (Program Reguler) 

1. Santri dikelompokkan dalam sebuah halaqah, perhalaqah  maksimal 
15 orang, dengan seorang guru; 

2.  Pengelompokkan berdasarkan seleksi, dengan pertimbangan:                           
 a.  Kedekatan hafalan. 



 b.  Kedekatan kemampuan dan kefasihan; 
3. Evaluasi kelompok dilakukan setiap bulan dan bila terjadi penurunan 

atau peningkatan prestasi pada santri, maka  dipindahkan ke halaqah 
lain yang sesuai dengan tingkatannya; 

4. Setoran hafalan :  
a. Setoran hafalan baru ( Sabaq ) 

Setoran hafalan baru adalah memperdengarkan ayat-ayat yang 
sudah dihafal di hadapan guru setiap hari 1 s/d 2 halaman. 

b. Muraja’ah hafalan baru ( Sabqi ) 
Muraja’ah hafalan baru adalah mengulang hafalan-hafalan yang 
sudah disetorkan di hadapan guru, yang setiap harinya akan 
bertambah terus 1 s/d 2 halaman dari awal juz sampai batas akhir 
dari setoran hafalan disetorkan pada hari-hari tersebut   (max 1 
juz). 

c. Muraja’ah hafalan lama ( Manzil ) 
Muraja’ah hafalan lama adalah mengulang hafalan- hafalan yang 
sudah  dihafal sampai batas akhir hafalan baru. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :  

 
Tabel Teknis Pembelajaran Tahfizh MTsT (Program regular) 

No 
Sabaq dari 
halaman 

Sabqi dari 
halaman 

Manzil dari 
juz…sampai…. 

1 Halaman  1 Halaman 1     *  

2 Halaman  1-2 Halaman  1-2  

3 Halaman  2-3 Halaman  1-3  

4 Halaman  3-4 Halaman  1-4  

5 Halaman  4-5 Halaman  1-5  

6 Halaman  5-6 Halaman  1-6  

7 Halaman  6-7 Halaman  1-7  

8 Halaman  7-8 Halaman  1-8  

9 Halaman  8-9 Halaman  1-9  

10 Halaman  9-10 Halaman  1-10  

11 Halaman  10-11 Halaman10-11  #  

12 Halaman  11-12 Halaman  10-12  

13 Halaman  12-13 Halaman  10-13  

14 Halaman  13-14 Halaman  10-14  

15 Halaman  14-15 Halaman  10-15  

16 Halaman  15-16 Halaman  10-16  

17 Halaman  16-17 Halaman  10-17  



18 Halaman  17-18 Halaman  10-18  

19 Halaman  18-19 Halaman  10-19  

20 Halaman  19-20 Halaman  10-20  

21 Halaman  20-21 Halaman 20-21  * Juz  1 

22 Halaman  21-22 Halaman  20-22 Juz  1 

23 Halaman  22-23 Halaman  20-23 Juz  1 

24 Halaman  23-24 Halaman  20-24 Juz  1 

25 Halaman  24-25 Halaman  20-25 Juz  1 

26 Halaman  25-26 Halaman  20-26 Juz  1 

27 Halaman  26-27 Halaman  20-27 Juz  1 

28 Halaman  27-28 Halaman  20-28 Juz  1 

29 Halaman  28-29 Halaman  20-29 Juz  1 

30 Halaman  29-30 Halaman  20-30 Juz  1 

31 Halaman  30-31 Halaman 30-31  # Juz  1 

32 Halaman  31-32 Halaman  30-32 Juz  1 

33 Halaman  32-33 Halaman  30-33 Juz  1 

34 Halaman  33-34 Halaman  30-34 Juz  1 

35 Halaman  34-35 Halaman  30-35 Juz  1 

36 Halaman  35-36 Halaman  30-36 Juz  1 

37 Halaman  36-37 Halaman  30-37 Juz  1 

38 Halaman  37-38 Halaman  30-38 Juz  1 

39 Halaman  38-39 Halaman  30-39 Juz  1 

40 Halaman  39-40 Halaman  30-40 Juz  1 

41 Halaman  40-41 Halaman  40-41 * Juz  1 

42 Halaman  41-42 Halaman  40-42 Juz  1 &  Juz  2 

43 Halaman  42-43 Halaman  40-43 Juz  1 &  Juz  2 

44 Halaman  43-44 Halaman  40-44 Juz  1 &  Juz  2 

45 Halaman  44-45 Halaman  40-45 Juz  1 &  Juz  2 

46 Halaman  45-46 Halaman  40-46 Juz  1 &  Juz  2 

47 Halaman  46-47 Halaman  40-47 Juz  1 &  Juz  2 

48 Halaman  47-48 Halaman  40-48 Juz  1 &  Juz  2 

49 Halaman  48-49 Halaman  40-49 Juz  1 &  Juz  2 

50 Halaman  49-50 Halaman  40-50 Juz  1 &  Juz  2 

51 Halaman  50-51 Halaman 50-51  # Juz  1 &  Juz  2 

52 Halaman  51-52 Halaman  50-52 Juz  1 &  Juz  2 

53 Halaman  52-53 Halaman  50-53 Juz  1 &  Juz  2 

54 Halaman  53-54 Halaman  50-54 Juz  1 &  Juz  2 

55 Halaman  54-55 Halaman  50-55 Juz  1 &  Juz  2 



56 Halaman  55-56 Halaman  50-56 Juz  1 &  Juz  2 

57 Halaman  56-57 Halaman  50-57 Juz  1 &  Juz  2 

58 Halaman  57-58 Halaman  50-58 Juz  1 &  Juz  2 

59 Halaman  58-59 Halaman  50-59 Juz  1 &  Juz  2 

60 Halaman  59-60 Halaman  50-60 Juz  1 &  Juz  2 

61 Halaman  60-61 Halaman  60-61 Juz  1 &  Juz  3,.dst 

*  =  Awal Juz 
#  =  Pertengahan juz 

5. Alokasi waktu tatap muka antara  3-5 jam perhari. 
6. Santri bergiliran menyetorkan hafalan ke hadapan guru sampai selesai. 
7. Santri yang telah menyetorkan hafalan, diarahkan untuk mengulangi  

hafalannya baik secara sendiri-sendiri atau berpasang-pasangan. 
 



 
 

E.  Target Hafalan MTsT (Program Intensif) 
Sedangkan Target hafalan al-Qur’an jenjang Madrasah Tsanawiyah 

Terpadu (MTsT) pada Program Intensif adalah sebanyak 30 (tiga puluh) Juz 

selama 2 tahun, dengan alokasi waktu pembelajaran Tahfizh al-Qur’an 

selama 8 jam/hari, sisanya untuk pelajaran sekolah dan pelajaran lainnya. 

 

F. Metode Pembelajaran Tahfizh MTsT (Program Intensif) 
Metode pembelajaran Tahfizh Program Intensif sama seperti pada Program 
Reguler yaitu : 

Format : Lembaran Buku Pemantau Hafalan Al-Qur'an

MTsT & MAT  Program Reguler 

BULAN      :  ........................

HALAQAH    :  ........................

Mulai Sampai Paraf Mulai Sampai Paraf Juz Paraf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

* Penambahan Hafalan Bulan ini :  ............................

* Total Jumlah Hafalan Sampai Bulan ini :  ............................

* Target Hafalan Bulan Depan :  ............................

No Tgl
SABAQ SABQI MANZIL

NAMA    :  ......................



1. Metode Wahdah adalah sebelum menghafal, guru membenarkan 
bacaan al-qur an santri kemudian santri tersebut membaca sepuluh 
kali atau lebih halaman tersebut kemudian menghafalkannya ayat per 
ayat dirangkai hingga menjadi satu halaman, lalu melancarkannya 
halaman tersebut, menyetorkan hafalanya di hadapan guru, jika 
sudah lancar, bagus dan benar hafalannya, baru boleh melanjutkan 
kehalaman berikutnya.  Atau : 

 
3. Metode Thariqatu al-jumlah yaitu menghafal per kalimat kemudian  

merangkai sampai sempurna satu ayat, kemudian merangkai ayat-
ayat yang sudah dihafal hingga satu halaman lalu melancarkannya, 

menyetorkan hafalanya di hadapan guru, jika sudah lancar, bagus 
dan benar hafalannya, baru boleh melanjutkan kehalaman 
berikutnya. 

 

G. Teknis pembelajaran Tahfizh MTsT (Program Intensif) 

 
1. Menghafal dengan menggunakan patokan al-Qur’an standar/pojok 

yaitu  al-Qur’an yang setiap sudut  halaman ditutup dengan akhir ayat, 

dalam 1 juz = 10 lembar = 20 halaman, ditargetkan dalam 1 hari santri 

akan menghafal minimal 1 halaman berarti dalam 20 hari santri sudah 

menghafal 1 juz, 1 bulan = 1,5 Juz, 20 bulan = 30 juz, sisa 4 bulan 

untuk melancarkan semua hafalan 30 juz; 

 

2. Santri dikelompokkan dalam sebuah halaqah, perhalaqah  maksimal 
15 orang, dengan seorang guru; 

 



3. Pengelompokkan berdasarkan seleksi, dengan pertimbangan:                           
 a.  Kedekatan hafalan. 
 b.  Kedekatan kemampuan dan kefasihan; 
 

4. Evaluasi kelompok dilakukan setiap bulan dan bila terjadi penurunan 
atau peningkatan prestasi pada santri, maka  dipindahkan ke halaqah 
lain yang sesuai dengan tingkatannya. 
 

5. Setoran hafalan :  
a. Sabaq  

Sabaq adalah tasmi’ (memperdengarkan) ayat-ayat yang baru 
dihafal di hadapan guru setiap hari minimal 1 halaman 

b. Sabqi 

Sabqi adalah tasmi’ (memperdengankan) hafalan baru yang belum 

mencapai 1 juz. 

c. Mukammal 

Mukammal adalah Tasmi’ kembali hafalan terbaru bila hafalan telah 

mencapai : 1 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, 25 juz dan 30 juz. 

d. Manzil 

• Manzil adalah Tasmi’ hafalan lama. 

• Perputaran manzil mengwajibkan santri antara 7 s/d 10 

hari, karena perputaran manzil yang melebihi 10 hari 

hafalannya rentan terhadap lupa. 

• Santri mengwajibkan disiplin membaca manzil, supaya 

ketika khatam akan mampu membaca al-Qur’an bil ghaib 

(tanpa melihat) minimal satu hari 3 juz. 

• Santri yang ingin dan mampu membaca Manzil lebih dari 3 

juz di izinkan dan sangat di anjurkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabel Tasmi’ Manzil MTsT (Progran Intensif) 

 

 
 

Hari ke 1 Hari ke 2 Hari ke 3 Hari ke 4 Hari ke 5 Hari ke 6 Hari ke 7

1 1-7 Juz Juz 1 Juz 2 Juz 3 Juz 4 Juz 5 Juz 6 Juz 7 7 Hari

2 8 Juz Juz 1 & 2 Juz 3 Juz 4 Juz 5 Juz 6 Juz 7 Juz 8 7 Hari

3 9 Juz Juz 1 & 2 Juz 3 & 4 Juz 5 Juz 6 Juz 7 Juz 8 Juz 9 7 Hari

4 10 Juz Juz 1 & 2 Juz 3 & 4 Juz 5 & 6 Juz 7 Juz 8 Juz 9 Juz 10 7 Hari

5 11 Juz Juz 1 & 2 Juz 3 & 4 Juz 5 & 6 Juz 7 & 8 Juz 9 Juz 10 Juz 11 7 Hari

6 12 Juz Juz 1 & 2 Juz 3 & 4 Juz 5 & 6 Juz 7 & 8 Juz 9 & 10 Juz 11 Juz 12 7 Hari

7 13 Juz Juz 1 & 2 Juz 3 & 4 Juz 5 & 6 Juz 7 & 8 Juz 9 & 10 Juz 11 & 12 Juz 13 7 Hari

8 14 Juz Juz 1 & 2 Juz 3 & 4 Juz 5 & 6 Juz 7 & 8 Juz 9 & 10 Juz 11 & 12 Juz 13 & 14 7 Hari

9 15 Juz Juz 1,2,3 Juz 4 & 5 Juz 6 & 7 Juz 8 & 9 Juz 10 & 11 Juz 12 & 13 Juz 14 & 15 7 Hari

10 16 Juz Juz 1,2,3 Juz 4,5,6 Juz 7 & 8 Juz 9 & 10 Juz 11 & 12 Juz 13 & 14 Juz 15 & 16 7 Hari

11 17 Juz Juz 1,2,3 Juz 4,5,6 Juz 7,8,9 Juz 10 & 11 Juz 12 & 13 Juz 14 & 15 Juz 16 & 17 7 Hari

12 18 Juz Juz 1,2,3 Juz 4,5,6 Juz 7,8,9 Juz 10,11,12 Juz 13 & 14 Juz 15 & 16 Juz 17 & 18 7 Hari

13 19 Juz Juz 1,2,3 Juz 4,5,6 Juz 7,8,9 Juz 10,11,12 Juz 13,14,15 Juz 16 & 17 Juz 18 & 19 7 Hari

14 20 Juz Juz 1,2,3 Juz 4,5,6 Juz 7,8,9 Juz 10,11,12 Juz 13,14,15 Juz 16,17,18 Juz 19 & 20 7 Hari

15 21 Juz Juz 1,2,3 Juz 4,5,6 Juz 7,8,9 Juz 10,11,12 Juz 13,14,15 Juz 16,17,18 Juz 19,20,21 7 Hari

16 22 - 29 Juz             3 Juz / hari dan seterusnya…

JUZ  TASMI'
Jml HflnNO KET.



 

 
III.  MADRASAH ALIYAH TERPADU ( M A T ) 
Madrasah Aliyah (MA) Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas adalah  suatu 
lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Ma’had Daarut 
Tahfizh Al-Ikhlas dengan sistem pendidikan Boarding school di bawah 
naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 

Format : Lembaran Buku Pemantau Hafalan Al-Qur'an

MTsT  Program Intensif

BULAN        :  ........................

HALAQAH    :  ........................

Mulai Sampai Paraf Mulai Sampai Paraf Juz Paraf Juz Paraf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

* Penambahan Hafalan Bulan ini       :  ...........................

* Total Jumlah Hafalan Sampai Bulan ini      :  ..........................

* Target Hafalan Bulan Depan       :  ............................

MANZIL

NAMA    :  ......................

No Tgl SABAQ SABQI MUKAMMAL



A. Kurikulum 
 

 kurikulum yang digunakan adalah kurikulum kombinasi (KTSP dan K13) ini  
berdasarkan  Keputusan   Menteri  Agama  Nomor  207 Tahun 2014 tentang 
Kurikulum Madrasah. KMA ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat 
Edaran Dirjen Pendis No: SE/Dj.I/PP.00.6/1/2015 tertanggal 2 Januari 
2015. Inti dari keputusan tersebut adalah semua madrasah, termasuk MA, 
menggunakan 'kurikulum kombinasi', yakni Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan  (KTSP) tahun 2006 pada mata pelajaran umum dan Kurikulum 
2013 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. 
kurikulum Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tahun 2006 yang disebut juga 
dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk pelajaran 
umum meliputi mata pelajaran: Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, 
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS,  Olah Raga, seni budaya, 
prakarya dan kewirausahaan serta Bahasa Inggris. 

 
Sedang pelajaran agama 
mengunakan kurikulum 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 
tahun 2013 meliputi mata 
pelajaran : al-Qur’a>n Hadits, 
Fiqih, Aqidah Akhlak, Sejarah 
Islam,  Bahasa Arab dan 
ditambah dengan kurikulum 

Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas meliputi mata pelajaran : Hafalan al-
Qur’an/ Tahfizh (Pelajaran fokus), Tauhid, Fiqih, Bahasa Arab, Bahasa 
Inggris, Ilmu Tajwid, Khat dan Nagham. 
 
Adapun pelaksanaan kurikulum KTSP, K13 dan kurikulum Ma’had Daarut 
Tahfizh Al-Ikhlas dalam proses pembelajarannya berorientasi pada 
pencapaian prestasi belajar santri secara individu maupun prestasi belajar 
santri secara kelompok. Dan juga dengan kata lain pencapaian tujuan 
pembelajaran dapat dilihat dari ketuntasan siswa baik secara individu 
maupun kelompok dalam masing-masing mata pelajaran.  
 
B. Target Hafalan MAT 
Target hafalan al-Qur’an santri Madrasah Aliyah Terpadu (MAT) adalah 
sebanyak 30 Juz yaitu lanjutan hafalan dari MTsT, dengan alokasi waktu 
pembelajaran Tahfizh al-Qur’an selama 6 jam/hari di luar waktu 



pembelajaran. Sedangkan jam pelajaran sekolah dimanfaatkan untuk 
pelajaran sekolah.  
 
Tabel Target hafalan  MAT  

No 
 

Kelas 
Target Hafalan Semester 

Keterangan 
I II 

1. I Juz 19 s/d 22 Juz 23 s/d 26  

2. II Juz 27 s/d 30 Muraja’ah   

3. III Muraja’ah Muraja’ah/UN  

 
Beradasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa target hafalan santri 
pada jenjang Madrasah Aliyah Terpadu (MAT) adalah: 

a. Kelas I : 
▪ Semester I : Juz 19 s/d 22 
▪ Semester II : Juz 23 s/d 26 

b. Kelas II : 
▪ Semester I : Juz 27 s/d 30 
▪ Semester II : Muraja’ah/melancarkan 

c. Kelas III : 
▪ Semester I : Mura’ajah/melancarkan 
▪ Semester II  : Muraja’ah dan fokus 

pada persiapan  
   UAN.  
 

C. Metode Pembelajaran Tahfizh MAT 
  Metode pembelajaran Tahfizh  MAT  sama seperti pada MTsT yaitu : 

1. Metode Wahdah adalah sebelum menghafal, guru membenarkan 
bacaan al-qur’an santri kemudian santri tersebut membaca sepuluh 
kali atau lebih halaman tersebut kemudian menghafalkannya ayat per 
ayat dirangkai hingga menjadi satu halaman, lalu melancarkannya 
halaman tersebut, menyetorkan hafalanya di hadapan guru, jika 
sudah lancar, bagus dan benar hafalannya, baru boleh melanjutkan 
kehalaman berikutnya.  Atau : 

 
2. Metode Thariqatu al-jumlah yaitu menghafal per kalimat kemudian  

merangkai sampai sempurna satu ayat, kemudian merangkai ayat-
ayat yang sudah dihafal hingga satu halaman lalu melancarkannya, 

menyetorkan hafalanya di hadapan guru, jika sudah lancar, bagus 
dan benar hafalannya, baru boleh melanjutkan kehalaman 



berikutnya. 
 

D. Teknis Pengajaran Tahfizh MAT 
Teknis Pengajaran Tahfizh pada Madrasah Aliyah Terpadu (MAT) sama 
seperti Teknis Pengajaran pada Madrasah Tsanawiyah Terpadu (MTsT) 
yaitu :  

1. Santri dikelompokkan dalam sebuah halaqah, perhalaqah  maksimal 
15 orang, dengan seorang guru. 

2.  Pengelompokkan berdasarkan seleksi, dengan pertimbangan:                           
 a.  Kedekatan hafalan. 
 b.  Kedekatan kemampuan dan kefasihan. 

3. Evaluasi kelompok dilakukan setiap bulan dan bila terjadi penurunan 
atau peningkatan prestasi pada santri, maka  dipindahkan ke halaqah 
lain yang sesuai dengan tingkatannya. 

4. Setoran hafalan :  
a. Setoran hafalan baru ( Sabaq ) 

Setoran hafalan baru adalah memperdengarkan ayat-ayat yang 
sudah dihafal di hadapan guru setiap hari 1 s/d 2 halaman. 

b. Muraja’ah hafalan baru ( Sabqi ) 
Muraja’ah hafalan baru adalah mengulang hafalan-hafalan yang 
sudah disetorkan di hadapan guru, yang setiap harinya akan 
bertambah terus 1 s/d 2 halaman dari awal juz sampai batas akhir 
dari setoran hafalan disetorkan pada hari-hari tersebut   (max 1 
juz). 

c. Muraja’ah hafalan lama ( Manzil ) 
Muraja’ah hafalan lama adalah mengulang hafalan-  hafalan yang 
sudah  dihafal sampai batas akhir hafalan baru. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel teknis pembelajaran tahfizh 
MTsT (Program regular). 

5.  Alokasi waktu tatap muka antara  3-5 jam perhari. 



6.  Santri bergiliran menyetorkan hafalan ke hadapan guru/ustaz/ustazah  
sampai selesai. 

7.  Santri yang telah menyetorkan hafalan, diarahkan untuk mengulangi  
hafalannya baik secara sendiri-sendiri atau berpasang-pasangan. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Format : Lembaran Buku Pemantau Hafalan Al-Qur'an

MTsT & MAT  Program Reguler 

BULAN      :  ........................

HALAQAH    :  ........................

Mulai Sampai Paraf Mulai Sampai Paraf Juz Paraf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

* Penambahan Hafalan Bulan ini :  ............................

* Total Jumlah Hafalan Sampai Bulan ini :  ............................

* Target Hafalan Bulan Depan :  ............................

No Tgl
SABAQ SABQI MANZIL

NAMA    :  ......................



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYAHADAH 

Santri yang sudah selesai menghafal al-
Qur’an 30 juz, di targetkan agar mampu 
membaca/menghafal 30 juz al-Qur’an 
dalam satu hari tanpa melihat mushaf 
(khataman bil ghaib), disimak oleh 
minimal 2 orang guru dan dihadapan 
jamaah umum, inilah ujian akhir 
pelajaran Tahfizh al-Qur’an dan 
diberikan Syahadah. 
 
Format syahadah 

 
  
 
KOMPETENSI LULUSAN  



Kompetensi  adalah karakteristik  yang 
dimiliki   oleh   individu,  seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung 
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu atau 
menguasai sesuatu yang telah dipelajari. Sebagaimana dipahami bahwa 
kompetensi lulusan itu mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang 
harus dimiliki oleh santri. 

 
Kompetensi lulusan akhir pendidikan Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas 
adalah yang pertama Mampu menghafal seluruh al-Qur’an dengan bacaan 
yang benar dan baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kedua mampu 
menjadi Imam shalat tarawih 1 juz 1 malam jika perlukan oleh masyarakat, 
sebagai bukti kelancaran hafalanya. Ketiga Beraqidah yang kokoh, 
beribadah yang benar dan berakhlak mulia. Keempat Menjadi pionir dalam 
menghidupkan al-Qur’an dan Sunnah dalam keluarganya dan di tengah-
tengah masyarakat.  
 
DAFTAR KEGIATAN HARIAN 



 
 

 
 
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

 HAFAL AL-QUR’AN 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam 

menghafal al-Qur’an perlu diketahui oleh santri, hal ini dalam rangka 

membantu santri dalam mencapai keberhasilan yang sempurna menjadi 

penghafal al-Qur’an. 

 

A. Faktor pendukung  

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah keadaan jasmani dan rohani santri, faktor 

berasal dalam diri santri sendiri, ini merupakan bawaan masing-

masing santri dan sangat menunjang keberhasilan dalam 

meningkatkan hafalan al-Qur’an santri, sebagai berikut : 

a. Bakat dan minat dari diri santri 

Santri yang memiliki minat dan keinginan yang bulat dalam 

menghafal al-Qur’an adalah merupakan faktor pendukung yang 



paling penting karena menghafal al-Qur’an sungguh berat jika 

tanpa ada bakat dan minat dari santri itu sendiri.  

 

b. Motivasi dari santri 

Motivasi yang dimaksud di sini adalah keinginan dan 

dorongan dari santri sendiri untuk menghafal tanpa adanya 

paksaan dari orang lain. Santri yang menghafal al-Qur’an ini 

biasanya termotivasi oleh sesuatu yang berkaitan dengan al-

Qur’an. Motivasi ini bisa karena senang dengan al-Qur’an atau 

karena senang dengan melihat orang lain menghafal al-Qur’an, dan 

bisa juga termotivasi adanya sesuatu yang diharapkan dalam 

menghafal al-Qur’an, seperti ingin ikut dan juara musabaqah 

Tahfizh al-Qur’an dan lain-lain, namun motivasi yang paling bagus 

adalah menghafal al-Qur’an untuk mendapat ridha Allah SWT. 

 

c. Kecerdasan dan kemampuan 

Kecerdasan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menunjang keberhasilan dalam menghafal al-Qur’an. Usman Najati 

dalam bukunya al-Qur’an wa al-‘Ilm al-Nafs berpendapat, bahwa 

ingatan merupakan alat vital yang dimiliki manusia. Ingatan sangat 

terkait dengan apa yang dipelajari manusia, informasi yang didapat 

serta pengalaman yang memungkinkan untuk memecahkan 

problem yang dihadapi. (Usman Najati, al-Qur’an wa al-‘Ilm al-Nafs, terj.. Ahmad 

Rofi’ Usmani, “al-Qur’an dan Ilmu Jiwa”, (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 226) 

Pendapat Usman Najati tersebut, sebagai isyarat bahwa 

manusia harus selalu menjaga ingatannya dari kelupaan. Ingat dan 

lupa merupakan dua hal yang saling beriringan yang secara kodrati 

dimiliki oleh manusia. Orang yang cerdas akan lebih kuat 

ingatannya lebih lama lupanya sehingga dapat terus menerus 

menambah hafalan baru setiap harinya. 

 

d. Usia yang cocok 

Penelitian membuktikan bahwa ingatan pada usia anak-

anak lebih kuat dibandingkan dengan usia dewasa. Pada usia 

muda otak manusia masih segar dan jernih, sehingga hati lebih 



focus, tidak terlalu banyak kesibukan serta masih belum memiliki 

problematika kehidupan. Usia yang cocok untuk menghafal Qur’an 

lebih kurang dari 6 sampai dengan 23 tahun. pada jenjang MIT di 

terima menjadi santri mulai usia 6 tahun, karena kalau kurang dari 

itu di khawatirkan anak-anak belum mampu mengucapkan huruf-

huruf dengan fasih.  

Faktor-faktor di atas dapat diketahui dari beberapa orang santri 

yang telah mampu menghafal al-Qur’an lebih dari yang di targetkan oleh 

Ma’had. Santri yang memiliki bakat, minat, kecerdasan serta motivasi 

yang kuat dalam menghafal al-Qur’an sangat mempengaruhi 

keberhasilannya dalam pencapaian target hafalan.  

  

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah kondisi atau keadaan dilingkungan 

sekitar santri yang dapat mempengaruhi santri dalam meningkatkan 

hafalan al-Qur’an. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri santri juga 

kadangkala bisa menjadi pendukung keberhasilan dalam menghafal al-

Qur’an seperti guru/ustaz/ustazah, Orang tua, kawan-kawan, lingkungan 

dan lain sebagainya. yang menjadi dukungan faktor eksternal, antara 

lain adalah : 

a. Guru yang berkualitas 

Keberadaan seorang guru dalam memberikan bimbingan 

kepada santrinya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam 

menghafal al-Qur’an, faktor ini sangat menunjang kelancaran santri 

dalam proses belajarnya, karena tanpa adanya pembimbing 

kemungkinan besar kualitas hafalanya akan berkurang.  

Menghafal al-Qur’an kepada seorang guru yang ahli dan 

mapan dalam al-Qur’an adalah sangat diperlukan agar seseorang 

bisa menghafal dengan baik dan benar. Rasulullah saw sendiri 

menghafal al-Qur’an dengan berguru kepada malaikat Jibril as. 

 

b. Pengaturan waktu yang tepat 

Santri dalam menghafal al-Qur’an diperlukan waktu yang 

khusus, seperti sebelum dan sesudah shalat shubuh, setelah 



qailulah, setelah shalat magrib dan lain-lain artinya kita bisa 

menggunakan waktu-waktu tersebut untuk menghafal al-Qur’an.  

Salah satu waktu yang sangat tepat untuk melakukan 

pengulangan hafalan adalah waktu ketika sedang mengerjakan 

shalat –shalat sunnah, baik di masjid maupun di rumah. Hal ini 

dikarenakan waktu shalat, seseorang sedang konsentrasi 

menghadap Allah, dan konsentrasi inilah yang membantu kita dalam 

mengulangi hafalan. Berbeda ketika di luar shalat, seseorang 

cenderung untuk bosan berada dalam satu posisi, ia ingin selalu 

bergerak, kadang matanya menengok kanan atau kiri, atau 

kepalanya akan menengok ketika ada sesuatu yang menarik, atau 

bahkan kawannya akan menghampirinya dan mengajaknya ngobrol. 

Berbeda kalau seseorang sedang shalat, kawannya yang punya 

kepentingan kepadanya-pun terpaksa harus menunggu selesainya 

shalat dan tidak berani mendekatinya, dan begitu seterusnya. 

c. Faktor lingkungan Sosial 

Lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan santri 

dalam meningkatkan hafalan al-Qur’an. Lingkungan sangatlah 

berdampak pada pembentukan karakter seseorang. Lingkungan 

juga sangat berperan penting bagi keberhasilan usaha seseorang 

untuk menggapai suatu tujuan. Seorang anak yang mulai kecil 

hidup di lingkungan pencuri tidak mungkin dewasanya menjadi 

seorang ulama (meskipun itu tidak mustahil ), seorang santri tidak 

akan bisa berbahasa arab dengan fasih bila tidak didukung oleh 

lingkungan yang semua anggotanya juga berbahasa arab. Intinya, 

lingkungan sangat penting. Maka Lingkungan ideal untuk 

menghafal al-Qur’an adalah jika masyarakat disekitarnya ada yang 

hafal qur’an, maka Ma’had Daarut Tahfizh Al-Ikhlas yang program 

unggulannya Tahfizh al-Qur’an merupakan lingkungan yang sangat 

mendukung untuk menghafal, karena sebahagian besar para 

ustaznya penghafal al-Qur’an.  

Dari beberapa pengertian dan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa integrasi seluruh faktor-faktor di atas 

merupakan suatu kerangka sistem yang saling berhubungan satu 



dengan yang lainnya akan mempengaruhi keberhasilan dalam 

menghafal al-Qur’an yang ditempuh oleh santri.  

 
B. Faktor penghambat  

1. Faktor internal 

a.  Kurang memahami manfaat menghafal al-Qur’an 

Santri yang kurang memahami manfaat menghafal al-

Qur’an dalam mengikuti pendidikan Tahfizh al-Qur’an merupakan 

faktor yang sangat menghambat keberhasilannya dalam menghafal 

al-Qur’an, dimana mereka cenderung malas untuk melakukan 

Tahfizh/menghafal hafalan baru maupun takrir/murajaah hafalan 

lama.  

Sesuatu pekerjaan tanpa disukai pekerjaan tersebut, maka 

sangatlah berat mengerjakannya, jika dikerjakan dengan terpaksa 

maka tidaklah akan menghasilkan maksimal, begitu juga halnya 

dalam pekerjaan menghafal al-Qur’an. 

 

b.  Lalai dan tidak istiqamah 

Lalai dan tidak istiqamah dapat menyebabkan kurang 

bersemangat untuk mengikuti segala kegiatan yang ada, sehingga 

ia malas dan tidak bersungguh-sungguh dalam menghafalkan al-

Qu’ran. Akibatnya keberhasilan untuk menghafalkan al-Qur’an 

menjadi terhambat bahkan proses hafalan yang dijalaninya tidak 

akan selesai-selesai dan akan memakan waktu yang relatif lama. 

Maka ketidak seriusan dan tidak fokus dalam mengikuti 

pembelajaran Tahfizh ini akan mempengaruhi terhadap jumlah dan 

kualitas hafalan santri.   

Menghafal al-Qur’an laksana menyeberangi samudra 

yang luas dan lebar, oleh karena itu seseorang yang tidak kuat 

mental akan merasa ketakutan dan mundur sebelum melangkah. 

 

c. Banyak melakukan maksiat. 

Al-Qur’an adalah kalam suci tidak akan bercampur dengan 

dosa dan maksiat, maka seseorang yang banyak melakukan 



kemaksiatan ia sangat sulit untuk menghafal al-Qur’an dan akan 

membutakan hatinya dari ingat kepada Allah swt. 

Anak-anak kecil lebih mampu menghafal daripada orang 

dewasa, Apakah karena otaknya lebih bersih, masih terbebas dari 

banyak masalah dan kesedihan atau karena dosanya belum 

menumpuk?. Kejernihan otak kadang memang memiliki peran, 

akan tetapi peran utama justru berasal dari jiwa yang belum 

terkotori maksiat dan belum bertumpuk dosa. 

 

d.  Faktor Kesehatan  

Kesehatan seseorang, baik kesehatan fisik maupun psikis 

(rohani), yang sedang menghafal al-Qur’an harus selalu dijaga, 

supaya pencapaian target hafalan tidak terganggu. Gangguan pada 

fisik contohnya seperti penyakit mata, telinga, tenggorokan, flu, 

panas dingin, dan lain-lain ini akan mengganggu konsentrasi dalam 

menghafal. Gangguan pada psikis contohnya stres, mudah 

tersinggung, cepat marah, dan lain-lain. Dan ini juga dapat 

mengganggu konsentrasi dalam menghafal al-Qur’an.  

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi orang 

yang menghafalkan al-Qur’an. Jika kesehatannya terganggu, 

keadaan ini akan menghambat kemajuan santri dalam 

menghafalkan al-Qur’an. Oleh karena itu bagi seseorang yang 

memiliki kesehatan fisik dan psikis yang bagus, maka akan sangat 

membantunya dalam menghafalkan al-Qur’an. 

 

e.  Lemahnya memori ingatan 

Salah satu anugerah dari Allah kepada manusia yang tidak 

dimiliki oleh makhluk lain adalah akal budi. Setiap manusia diberi 

kemampuan khas yang membuatnya dapat mengembangkan diri 

untuk mengolah alam ciptaan Tuhan. Manusia diberi kekuatan untuk 

berpikir (daya ingat). Kekuatan itu diberi nama “kecerdasan”, sebuah 

anugerah gratis yang diberikan Allah kepada manusia.  

Kecerdasan  merupakan faktor yang sangat penting dalam 

kegiatan Tahfizh al-Qur’an. Apabila daya ingat santri ini rendah maka 

proses dalam menghafal al-Qur’an menjadi lemah dan terhambat. 



Selain itu lemahnya daya ingatan akibat rendahnya kecerdasan bisa 

menghambat keberhasilannya dalam menghafalkan al-Qur’an, 

karena dirinya mudah lupa dan sulit untuk mengingat kembali materi 

yang sudah dihafalkannya. Meskipun demikian, bukan berarti 

kurangnya daya ingat menjadi alasan untuk tidak bersemangat dalam 

proses Tahfizh al-Qur’an. Karena hal yang paling penting adalah 

kerajinan dan istiqomah dalam menghafal.  

 

f. Tidak konsisten dengan satu Mushaf 

Bagi para penghafal, diutamakan memilih cetakan mushaf, 

yang diawali dengan tiap-tiap halamannya permulaan ayat dan diakhiri 

dengan akhir ayat. Hal ini memiliki pengaruh sangat besar dalam 

menanamkan bentuk halaman dalam memori (ingatan), dan 

mengembalikan konsentrasi terhadap halaman tersebut ketika 

mengulang. 

Jika cetakan mushaf berbeda-beda, akan menimbulkan ingatan 

halaman dalam otak berbeda-beda, dan akan membuyarkan 

hafalannya, serta tidak bisa konsentrasi. 

 
2. Faktor Eksternal 

  a. Kualitas Guru/Pengasuh 

Teknik bimbingan yang digunakan oleh guru 

untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada santri di 

kelas agar pelajaran tersebut ditangkap, dipahami, dan digunakan 

oleh santri dengan baik. Sangat berpengaruh terhadap sukses atau 

tidaknya suatu pembelajaran. 

Cara yang digunakan oleh guru dalam memberikan materi 

pelajaran bimbingan besar sekali pengaruhnya terhadap kualitas 

dan hasil belajar santri. Jika cara guru tidak disenangi oleh santri 

bisa menyebabkan minat dan motivasi belajar santri akan menurun. 

Seorang santri yang sedang menghafal al-Qur’an sangat 

memerlukan bimbingan, arahan, motivasi-motivasi agar santri 

tersebut semangat dan bergairah  dalam menghafal al-Qur’an. 

Maka guru yang tidak pandai membimbing apalagi sering marah-



marah sangat menjadi penghambat dalam proses pembelajaran 

Tahfizh al-Qur’an.  

 

b. Kemampuan ekonomi 

Meskipun tidak mutlak, perekonomian keluarga dapat 

menjadi salah satu penghambat anak dalam menuntut ilmu. Ada 

kemungkinan anak menjadi minder dan malu bergaul dengan 

teman karena masalah ekonomi keluarganya. Dengan perasaan 

minder anak akan mudah tersinggung, kecil hati, dan sebagainya. 

Akhirnya hal tersebut akan mempengaruhi hasil belajar anak. 

Masalah ekonomi menjadi sumber kekuatan dalam 

menuntut ilmu sebab kurangnya biaya sangat mengganggu terhadap 

kelancaran belajar santri. Pada umumnya biaya ini diperoleh bantuan 

orang tua, jika kiriman dari orang tua terlambat akan mempunyai 

pengaruh terhadap aktifitas dan semangat santri dalam 

menghafal.  Akibatnya tidak sedikitpun di antara mereka yang malas 

dan turun motivasinya dalam belajar menghafal al-Qur’an 

dikarenakan sebab faktor ekonomi. 

 

c. Tidak fokus pada pelajaran Tahfizh  

Dalam proses pembelajaran Tahfizh al-Qur’an bukanlah suatu 

perkara yang mudah, menghafal al-Qur’an butuh waktu yang banyak , 

materi yang harus dihafal sebanyak 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. 1 

juz=10 lembar x 30 juz = 300 lembar, menghafal 300 lembar bukanlah 

pekerjaan mudah. Maka jika materi atau pelajar lain yang terlalu banyak 

atau padat akan menjadi salah satu penghambat menghafal al-Qur’an.  

Untuk mengatasi permasalahan ini Ma’had Daarut Tahfizh Al-

Ikhlas sedikit membatasi pengalokasian waktu untuk pelajaran-

pelajaran lain, dan sisa waktu tersebut digunakan untuk pelajaran  

Tahfizh, di samping itu juga untuk meringankan pelajaran Tahfizh di 

madrasah-madrasah tidak lagi adanya tugas belajar tambahan seperti 

pekerjaan rumah (PR) atau tugas rumah, les tambahan dan lain 

sebagainya.  

 

 



d. Faktor lingkungan sosial 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar 

manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik 

langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi 

lingkungan biotik dan abiotik. Jika seseorang berada di sekolah, 

lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru 

serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah, juga berbagai 

jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang 

ada di sekitarnya.  

Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, papan 

tulis, gedung madrasah, dan berbagai macam benda mati yang ada di 

sekitar. Dan  lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga 

sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk 

sistem pergaulan yang besar peranannya dalam 

membentuk kepribadian seseorang. Persoalan ini muncul karena 

kebanyakan penghafal al-Qur’an itu berada pada jenjang usia 

pubertas, sehingga mulai tertarik dengan lawan jenis. Hal ini dianggap 

wajar karena proses alamiyah yang muncul pada masa pubertas 

tersebut. Persoalan ini bisa diantisipasi dengan tidak membiarkan 

bergaul secara bebas dengan lawan jenisnya, atau dipalingkan pada 

kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti olahraga, membaca buku ilmu 

pengetahuan, dan lain sebagainya 

Maka para santri penghafal al-Qur’an, lingkungan menjadi 

faktor penting untuk sukses atau gagal dalam pembelajaran Tahfizh al-

Qur’an, karena pergaulan dapat mempengaruhi orientasi seseorang, 

apalagi masih berumur anak-anak yang belum mampu membedakan 

antara benar dan salah. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


