
 

 

  



 

 



 

 

TRANSKRIP PEDOMAN WAWANCARA  

Nama  : 

Alamat  : 

Jabattan  : 

1. Gambaran singkat tentang SMK Al-Qolam Magetan 

a. Latar belakang berdirinya SMK ALQolam Magetan. 

b. Apa visi misi berdirinya SMK Al-Qolam Magetan dengan menggunakan program 

hafalan Al-Qur’an sebagai unggulan? 

c. Kondisi Staf dan tenaga pengajar di SMK Al-Qolam Magetan. 

d. Konsidi Fasilitas, sarana prasarana, lingkungan dan masyarakat diSMK Al-Qolam 

Magetan. 

2. Apakah pentingnya hafalan Al-Qur’an bagi siswa? 

3. Metode apa saja yang diupayakan dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa SMK 

AL-Qolam Magetan? 

4. Sarana prasana apa saja yang digunakan sebagai pendukung hafalam Al-Qur’an siswa 

SMK Al-Qolam? 

5. Apa saja upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pengajar hafalan Al-Qur’an? 

6. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dalam proses meningkatkan hafalan Al-Qur’an 

bagi siswa? 

7. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan hafalan AL-Qur’an bagi 

siswa? Dan bagaimana cara mengatasinya? 

8. Bagaimana perencanaan program hafalan Al-Qur’an secara formal dan non formal? 

9. Bagaimana bentuk pelaksanaannya program hafalan Al-Qur’an bagi siswa? 

10. Bagaimana hasil dari upaya SMK Al-Qolam dalam meniingkatkan hafalan Al-Qur’an 

bagi siswa? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkrip Wawancara 

Kode    : 01/W/23-07/2017 

Nama Informan : Imam Aji Cahyono 

Waktu   : Ahad, 23 Juli 2017 pukul 19:30 WIB 

Tempat Wawancara : Guest House SMK Al-Qolam Magetan 

Topik Wawancara : Pengaruh upaya SMK Al-Qolam dalam menigkatkan kemampuan 

menghafal Al-Qur’an.  

Bagaimana pendapatmu tentang program 

hafalan Al-Qur’an SMK Al-Qolam Magetan? 

“Alhamdulilah baik.” 

Apakah sistem  pembelajaran hafalan Al-

Qur’an di SMK Al-Qolam Magetan mempuyai 

pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan 

hafalan anda? 

“Alhamdulilah, alhamdulillah baik, terus dari 

saya dulu dari SMP yang nggak pati (terlalu) 

tau tahfid itu apa, menghafal Al-Qur’an itu 

apa, alhamdulilah sekarang sudah tahu.” 

Metode hafalan apa di SMK Al-Qolam ini 

yang dapat anda terima dengan baik  

“Kalau saya ada dua,”  

Apa? Muraja’ah sama Ayatan. 

Murajaah sama ayatan, baiknya seperti apa?  Kalau ayatan itu biasanya sulit, apa namanya 

harus cepet hafalnya, 

Apa metode yang menurut anda baik dalam 

mempercepat hafalan  

Ayatan sama murajaah tadi  

Apakah menurut anda system yang digunakan 

dalam pembelajaran hafalan Al-Qur’an  di 

SMK Al-Qolam ini bisa dikatakan berhasil? 

Ya fifty fifty  

Fifty: fifty ? kadang berhasil kadang tidak?  Ya, karena mungkin kekurangan asatid, 

mungkin pengampunya tahfid sendiri juga 

kurang, mungkin waktunya kurang,  

Metode apakah yang menurut anda berhasil 

dalam meningkatkan hafalan?  

Murajaah,  ya dengan sering-sering 

memuraja’ah hafalan bisa memperkuta hafalan. 

Apakah yang menjadi hambatan dalam 

menghafal Al-Qur’an di SMK AlQolam 

Magetan?  

Seperti tadi kurangnya waktu saya sendiri, 

terus malas-malasnya saya terus mungkin 

kekurangan ustadnya, mungkin ada yang 

belum ahli, ada yang sudah ahli, mungkin bisa 

dicarikan ustad yang lebih ahli tetang Al-

Quran. 

Apakah solusi seperti menghafal mahfudzot,  

mempelajari nahwu sharaf, mempelajari 

bahasa arab, terjemah lafdhiyah apa membantu 

anda dalam menghafalkan Al-Qur an? 

Alhamdulilah sangat membantu dalam proses 

menghafal Al-Qur’an. 

 

  



 

 

Kode    : 02/W/23-07/2017 

Nama Informan : Muhtadin Syahid 

Waktu   : Ahad, 23 Juli 2017 pukul 18:30 WIB 

Tempat Wawancara : Guest House SMK Al-Qolam Magetan 

Topik Wawancara : pengaruh upaya SMK Al-Qolam dalam menigkatkan kemampuan 

menghafal Al-Qur’an.  

 

Peneliti Informan 

Bagaimana pendapat anda tentang program 

hafalan Al-Qur’an di SMK Al-Qolam 

magetan?  

Pendapat saya, ya baik. 

Apakah sistem pembelajaran di SMK Al-

Qolam mempunyai pengaruh yang signifikan 

dalam meningatkan hafalan anda ? maksudnya 

pengaruh yang bagus untuk peningkatan 

hafalan anda 

Punya. 

Bagaimana?  

Metode apa yang dapat anda terima dengan 

baik di SMK  Al-Qolam dalam menghafal Al-

Qur’an? 

Dengan tajwid, seperti idghom bilaghunah, 

mad, 

Jadi pengaruhnya tajwid dengan hafalan? Jadi 

itu bisa memudahkan hafalan? 

Lumayan, bisa  

Menurut anda metode  apa yang bisa 

mempercepat hafalan?   

Metode saya sendiri 

Misalanya? Membaca (berulang-ulang) 

Metode apa yang menurut anda berhasil dalam 

menigkatkan hafalan? 

Muraja’ah, dengan muraja’ah hafalan tidak 

gampang lupa. 

Apakah yang menjadi hambatan menghafal Al-

Qur’an di SMK Al-Qolam Magetan? 

Tidak ada 

Apakah anda sudah mencapai target? Kurang berhasil 

Kurang berhasil karena ada hambatan atau 

malas atau ada hambatan dari sini atau dari 

sampean sendiri?  

Masih mau lanjutin (hafalan) lagi  

Apakah solusi dari santri untuk meningkatkan 

hafalan? andakan sebagai pelaku hafalan nih 

jadi solusi apa kira-kira kalau ada hambatan 

untuk menghafal Al-Qur’an ? 

Tidak ada 

Apakah pentingnya menghafal Al-Qur’an? Untuk bisa menjadi imam 

Apakah metode seperti muhadhoroh bahasa 

Arab, menghafalkan mahfudhot, dapat 

membantu memudahkan hafalan?  

Ya, bisa jadi 

Transkrip Wawancara 



 

 

Kode    : 03/W/24-07/2017 

Nama Informan : Ust. Taofik Ansori, S.Sos. 

Waktu   : Senin, 24 Juli 2017 pukul 09:30 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Tamu SMK Al-Qolam Magetan 

Topik Wawancara : Upaya SMK Al-Qolam Magetan dalam meningkatkan kemampuan menghafal 

Al-Qur’an.  

 

Peneliti Informan 

Metode apa saja yang digunakan apa 

program hafalan al-qur’an untuk siswa SMK 

Al-Qolam maetan 

Berkenaan dengan metode yang pertama yaitu 

pembinaan dari pada siswanya diantaranya dengan 

memberikan  motivasi atau pembekalan agar dia 

mempesiapkan diri, pertama dengan mempersiapkan  diri 

dalam rangka membersihkan dirinya baik lahir maupun 

batin, dengan pembekalan tausiyah dan lain sebagainya, 

berupa adab-adab bagaimana  sebelum mempelajari 

maupun menghafal Al-Qur’an. Agar santri punya etika 

dan punya adab dalam berpakaian, bermajlis. 

Kedua, secara batin penguatan keimanan kita berikan  

targhib dan tarhib atau motivasi, dengan memberikan 

semangat terkait keutamaan-keutamaan yang disebutkan 

dalam AL-Qur’an,  

Ketiga untuk teknis metode pertama adalah siswa 

dianjurkan sebelum setoran untuk mempersiapkan 

hafalannya  dahulu dengan baik secara mandiri sebelum 

maju setor. Keempat kita menggunakan sistem halaqoh 

terdiri sekitar 6-8 orang dengan satu halaqoh satu 

pengampu agar bisa efektif setelah itu alokasi waktu 

biasanya setiap hati dalam pertemuan halaqoh ada 

minimal 1 kali setor dan dalam satu minggu ada  halaqoh 

tambahan biasanya hari sabtu atau ahad atau dijam jam 

diniyah yang kosong.  

Sarana prasarana apa saja yang digunakan 

sebagai pendukung hafalan siswa 

Untuk sarana yang utama adalah masjid, karena yang 

paling kodusif adalah masjid yang nyaman bersih, agar 

memberikan kenyamanan bagi santri untuk halaqoh  

Fasilitas tambahan selain masjid? Fasilitas tambahan kita berikan buku pedoman atau 

catatan harian sebagai pegangan control hafalan seberapa 

tingkat kemampuan tahfidz mereka.  

Apa upaya untuk meningkatkan kualitas 

tambahan? 

Yang pertama yaitu kita berusaha untuk mencari para 

asatid yang memang diakui memiliki kemampaun dalam 

bidang tahfid atau minimal sudah lulus dari pondok 

pondok tahfid, karena pengaruhnya sangat besar selain 

sebagai suri tauladan juga sebagai motivasi sendiri untuk 

kuat menghafal. 

Pendukung untuk meningkatkan kualitas?  Kita siapkan semacam, pendisiplinan waktu dengan 

jadwal yang baik, dan memberikan alokasi waktu yang 

banyak,  



 

 

  

Faktor pendukung dalam proses 

peningkatam hafalan? 

Faktor yang paling dominan yaitu terbentuknya suasana 

atau lingkungan dari santri sediri terutama santri senior 

yang sangat memberikan pengaruh bagi santri 

dibawahnya utuk memotivasi dirinya untuk saling 

berlomba-lomba menghafal Al-Qur’an 

Apa saja faktor yang menjadi penghambat? 

Bagaimana cara mengatasinya  

Untuk hambatan sendiri terkendala keterbatasan 

pengampu dengan jumlah yang kurang, kedua 

kemampuan dari pada siswa sendiri yang beragam, 

karena kemampuan yang beragam yang menjadikan 

target-target yang diharapkan tidak maksimal. 

Bagaimana perencanaan secara formal dan 

nonformal 

Secara formal sudah dimasukkan dalam kurikulum ekstra 

dalam kelas untuk nonformal diadakan ba’da subuh. 

Bagaiana bentuk pelakanaan program 

hafalan Al-Quran? 

Yaitu santri menghafal kemudian setor, kemudian setelah 

hafal santri murajaah danap dijaga kemudian hafalnnya  

disetor lagi murajaah dan kemudian ada ujian, adapun 

setorannya mulai dari ujian mingguan bulanan dan 

semesteran. 

Bagaimaan hasil dari upaya sekolah dalam 

program hafalan? 

Sekarang sudah ada perkembangan, sekarang sudah  

terbentuk suasana lingkungan yang kondusif bagi 

juniornya , terutama yang senior sudah mampu 

memberikan contoh untuk junior, dan ini suatu 

keberhasilan dalam program ini.  

Kalau kuantitas ? Belum begitu mencapai target, akan tetapi 

keberhasilannya lebih dari separuh kalau dipresentasikan 

lebih dari 75 persen 



 

 

Peneliti Informan 

Bagaimana pendapatmu tentang program 

hafalan Al-Qur’an di SMK Al-Qolam 

Magetan? 

 

Ya, cukup baik karena program-programnya 

sangat mendukung contohnya ya sering ada 

pelajaran tahfidz atau yang lainnya. 

Apakah sistem pembelajaran di SMK Al-

Qolam mempunyai pengaruh yang signifikan 

atau mempunyai pengaruh yang nyata dalam 

meningkatkan hafalan anda,? 

 

Ya sistemnya banyak tapi waktunya kurang, 

kurang longgar. 

Pewawancara : kekurangan waktu?  

 

Terwawancara : ya 

 

Metode apa yang dapat anda terima dengan 

baik di SMK Al-Qolam ini? Dalam menghafal 

Al-Qur’an? 

Diwaktu sekolah itu ada jam tahfid, disetiap 

bulan ada tes tahfid, contohnya kalau sebulan 

itu ada dua juz maka harus disetorkan. 

 

Metode apa yang menurut anda baik dan tepat 

untuk mempercepat hafalan? 

 

Satu muka diulang-ulang terus dibaca artinya 

juga diresapi. Dengan demikian kita bisa 

dengan mudah meghafal karena sudah tau 

maknanya 

Apa menurut anda sistem hafalan di SMK Al-

Qolam itu berhasil? 

 

Kurang, kurang berhasil, karena kekurangan 

ustad, kurang ustadz yang professional, 

sehingga hafalan  terhambat. 

Jadi kekurangan ustad yang benar-benar ustad 

yang menguasai dalam hal tahfid?  

 

Ya. 

Apa yang menjadi penghambat di Smk Al-

Qolam Magetan? 

 “kurang ustadz yang professional, karena 

kalau dipondok-pondok Tahfidz yang lain 

ustadnya memperhatiakn panjang pendeknya 

sehingga siswa dapat meresapi, oleh karena itu 

hafalan jadi  hafalan  terhambat.” 

Apakah solusi anda untuk SMK Al-Qolam 

agar berhasil program hafalannya? 

Ya memperbanyak waktu tahfid mengurangi 

pelajaran-pelajaran yang tidak penting di 

sekolah 

Transkrip Wawancara 

 Kode    : 04/W/23-07/2017 

Nama Informan : Jundi Fatih Hudiyar 

Waktu   : Ahad, 23 Juli 2017 pukul 16:30 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Tamu Yayasan Baitul Muhtadin SMK Al-Qolam Magetan 

Topik Wawancara : Pengaruh Upaya SMK Al-Qolam dalam menigkatkan kemampuan        

menghafal Al-Qur’an. 

 



 

 

Seperti apa yang tidak penting itu? Ya contohya mengurangi jam tahfidz, (kalau 

bisa) ya jangan dicampur-campur.  

 

Apakah metode seperti mulazamah, talaqqi, 

(pelajaran) bahasa Arab, pembelajaran nahwu 

sharaf, tajwid itu membantu dalam 

meningkatkan hafalan? 

Membantu agar bisa mengetahui maknanya 

bisa mengetahui artinya agar kita paham bukan 

cuma menghafalkan tapi juga paham Al-

Qur’an.  

Oke jazakumullah khairan, semoga sukses  

 

 

  

 

  



 

 

Topik Wawancara : Upaya SMK Al-Qolam Magetan dalam menigkatkan kemampuan 

menghafal Al-Qur’an. 

 

Peneliti Informan 

Apa latar belakang SMK Al-Qolam 

menjadikan hafalan Al-Qur’an sebagai 

program unggulan? 

Selain menyediakan sekolah yang 

menyediakan jurusan komputer kita juga 

memberikan kesempatan bagi  siswa yang 

ingin  meneruskan bakat yaitu  untuk 

menghafal Al-Qur’an, kita buka program 

tahfidz qur’an dan kita lebih mengunggulkan 

kepada tahfidz itu 

Metode apa sajayang digunakan dalam 

program hafalan al-qur’an siswa smk alqolam 

magetan  

Kalau disini untuk metodenya tidak banyak 

hanya santri disuruh menghafal dengan metode 

membaca berulang-ulang sampai hafal jadi 

ayat satu ayat dibaca berulang ulang sampai 

hafal kemudian ayat selanjutnya dan 

seterusnya  

Sara prasarana apa saja yang dgunakan sebagai 

pendukung hafalan Al-Qur;an siswa SMK Al-

Qolam? 

Jadi setiap minggu atau hari free libur setiap 

pagi kita menyalakan (memutar ) murattal 

ketika mereka sedang piket, kita menyalakan 

murattal agar membantu murajaah bagi anak 

anak. Agar mereka terbiasa dengan suara 

qur’an sehingga hafalan bisa menjadi lebih 

mudah.” 

Apa saja upaya sekoah dalam meningkatkan 

kalitas program hafalan Al-Qur’an? 

Untuk meningkatkan (hafalan) tersebut, kita 

berupaya menyediakan ustad atau pengampu 

tahfid yang mumpuni, professional kemudian 

kita juga berupaya dalam hal konsumsi, kan 

kalau seorang pengahafal Al-Qur’an butuh 

asupan gizi yang baik agar cepat hafalnya. 

Apa saja factor yang menjadi pendukung 

dalam proses meningkatkan  hafalan Al-

Quran? 

Yaitu dengan mejadwal keluar santri jadi santri 

hanya boleh keluar ketika ada jadwal keluar 

tersebut jadi santri tidak bebas  keluar kemana 

saja ndak setiap hari bisa keluar, karena kalau 

sering keluar dilaur banyak godaan itu nanti 

menghambat hafalan maka kita mengadakan 

jam keluar. 

Transkrip Wawancara 

 

Kode    : 05/W/23-07/2017 

Nama Informan : Haffiz  Al-furqon Ashabul Kahfi 

Waktu   : Ahad, 23 Juli 2017 pukul 16:00 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Tamu Yayasan Baitul Muhtadin SMK Al-Qolam Magetan 



 

 

Apa saja factor yang menjadi penghambat 

meningkatkan hafalan Al-Quron formal ’an  

Ya salah satunya karena kitakan juga ada 

program SMK yang kejuruan, kan kalau disini 

sudah kelas dua smk sudah boleh membawa pc 

/ laptop  kita juga menjadwal pemakaian 

tersebut, karena kalau ketika anak itu terlena 

dengan laptop atau pcnya nanti sudah tidak 

terkondisi waktunya, (sehingga)banyak 

terbuang waktunya untuk main laptop saja. 

Bagaimana perencanaan program hafalan Al-

Qur’an secara formal mauapaun non formal? 

Kalau diformal kita adakan muraja’ah jama’i 

yang dibimbing oleh ustadnya atau ketua kelas, 

kalau untuk non formalnya kita wajibkan 

setiap santri ketika ada waktu luang kita 

anjurkan untuk banyak-bayak mengisi 

waktunya untuk muroja’ah secara mandiri. 

Bagaimana bentuk program hafalan Al-Qur’an 

bagi siswa ? 

Bulan pertama kita adakan tahsin untuk santri 

baru mungkin satu hingga dua bulan kemudian 

ketika siswa sudah lancar lanyah membacanya 

baru dimulai proses menghafal.  

Bagaimana hasil dari upaya smk Al-Qolam  

magetan dalam meningkatkan program hafalan 

bagi siswa  

Alhamdulilah, dalam kurun waktu tiga tahun 

ini kita sudah ada alumni kita yang beberapa 

yang sudah mencapai target,  itu pada alumni 

pertama baru satu yaitu 9 juz karena dulu 

ketika angkatan pertama baru target 9 juz, 

kemudian tahu kedua dan selanjutnya kita 

sudah menaikan target menjadi 12 dan 

alhamduilah santri santri kita ada beberapa 

yang sudah mampu menyelesaikan target 12 

juz.  

Bagaimana rencana pengembangan hafallan 

Al-Qur’an di SMK AlQolam magetan  

Rencana kedepannya kita akan lebih perketat 

tes hafalannya atau ujian hafalannya bagi santri 

baru, kemudian kita berupaya memperbanyak 

waktu untuk jam tahfidnya kemudian kita juga 

akan mendatangkan ustad yang sudah benar 

benar mumpuni dalam hal tahfid. 

Sudah ada rencana untuk mendatangkan ustad? Insya Allah sudah, alhamdulillah sudah satu 

yang sudah datang, beliau tidak mukim tapi 

pulang pergi,karena beliau juga pengasuh 

pondok pesantren tahfidz. 

 

  



 

 

 

 

  

Jadi bisa dikatakan berhasil? Insya Alllah lebih dari separo memang sudah mencapai 

target, dan sekarang sudah terbentuk lingkungan yang 

baik dan mendukung. 



 

 

Transkrip Wawancara 

 

Kode    : 06/W/24-07/2017 

Nama Informan : Ust Fakhrur rozi 

Waktu   : Ahad, 23 Juli 2017 pukul 06:00  - 06:30 Wib 

Tempat Wawancara : Ruang Serambi Masjid Aqsha Al-Madinah 

Topik Wawancara : Upaya SMK Al-Qolam dalam menigkatkan kemampuan menghafal Al-

Qur’an. 

 

Sarana prasarana apa saja yang digunakan 

sebagai pendukung dalam menghafal Al-qur’a 

di SMK Al-Qolam Magetan?  

Yang pertama yang saya perhatikan yang 

belum ada adalah alat atau meja AL-Qur’an 

belum ada, kmudian yang kedua hamper setiap 

siswa belum punya pensil tersendiri untuk 

menandai yang sudah kita benarkan,jadi masih 

banyak yang belum membawa pensil,  

Apa saja yang diupayakan dalam 

meningkatkan kulaitas program hafalan Al-

Qur’an? 

Perlu waktu lagi karena disini hanya pagi saja 

sehingga harus ada satu waktu lagi untuk 

setoran lagi entah itu siang atau malam 

mungkin sore, karena kalau hanya pagi saja 

saya perhatikan masih kurang maksiamal  

Apa saja faktor yang menjadi penghambat 

didalam menigkatkan hafalan Al-Qur’an bagi 

siswa dan bagaiman cara mengatasianya  

Untuk penghambat menghafal Al-Qur’an 

kebanyakan dari dalam individu anak-anak 

masing-masing bukan dai luar, kalau dari luar 

itu hanya beberapa persen saja, kalau intinya 

dari anak masing-masing, itu kemugkinan 

caranya dengan kita selalu memberikan 

semangat, memberikan kesadarann tentang, 

pentingnya dan sangat beruntungnya bagi 

anak-anak yang menghafal Al-Quur’an..  

Bagaimana perencanaan tentang program 

tahfdzul qur’an secara formal maupun 

nonformal  

- 

Bagaimana bentuk pelaksanaanya program 

hafalan Al-Qur’an di SMk Al-qolam  

Saya perhatikan sudah bagus, sudah sesuai, 

waktupun sudah sesuai pagi hari dan suasanya 

sudah bagus sekali untuk mennghafal Al-

Qur’an,   

Bagaimana hasil dari upaya SMK Al-Qolam 

bagi siswa?  

Hasilnya, saya perhatikan selama saya 

mengajar disini alhamdulilah sekitar 75 persen 

baik dari hafalan terutama bacaan al-

Qur’annya santri santri sisni sudah hampir 

bagus, 75 % nya bagus tinggal 25 persen yang 

masih perlu dibenahi dari segi bacaanya, 

adapun dari segi hafalannya hampir fifty fifty 

50 persen sudah sesuai target kelancaran dan 

sebaginya dan kelancaran masih perlu dibenahi 

lagi  



 

 

Apakah upaya dari SMK Al-Qolam ini bisa 

dikatakan berhasil ?  

Saya pantau dan saya perhatikan insya Alllah 

sudah saya katakan berhasil dan sudah bagus. 

 

 

 

  



 

 

Transkrip Wawancara 

Kode    : 07/W/27-07/2017 

Nama Informan : Ust Mahmud Efendi  

Waktu   : Selasa, 24 Juli 2017 pukul  20:00  - 21:30 Wib 

Tempat Wawancara : Media pesan singkat Whatsapp 

Topik Wawancara : Upaya SMK Al-Qolam dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-

Qur’an. 

 

Peneliti Informan 

Latar belakang berdirinya SMK Al-Qolam 

Magetan 

Di era modern sekarang  ini  perkembangan 

teknologi informasi semakin menjamur 

tentunya dapat memberikan efek dalam 

kehidupan, baik efek positif maupun negatif. 

Bagi  yang cerdas tentu sangat membantu 

untuk menambah dan berbagi ilmu.  Tapi 

banyak juga yang memanfaatkan teknologi 

informasi untuk hal-hal negatif yang merusak 

moral. 

Generasi muda merupakan cikal bakal penerus 

bangsa tentunya harus dibekali dengan 

kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang 

mumpuni. Pendidikan yang cenderung 

mengarahkan untuk intelegensi kekuatan nalar 

semata hanya akan membuat jiwa seseorang 

menjadi konsumtif, materialis dan kapitalis. 

Padahal pendidikan seharusnya menjadi modal 

dasar awal pembentukan karakter manusia. 

Pendidikan integral (perpaduan ilmu umum 

dan keagamaan) sudah teruji dari berbagai 

serbuan budaya asing, terutama budaya barat 

dan perubahan zaman. 

SMK Integral AL-QOLAM hadir menawarkan 

solusi di tengah-tengah problematika zaman 

yang mulai mendegradasi moral dengan 

menanamkan pendidikan aqidah, birrul 

walidain, menjaga dan ujub. Sebagaimana 

pendidikan yang diajarkan Luqman kepada 

anak-anaknya yang tertuang dalam QS. 

Luqman 12-19. 

e. Apa visi misi berdirinya SMK Al-

Qolam Magetan dengan 

menggunakan program hafalan Al-

Qur’an sebagai unggulan? 

 

 

Visi  

Visi pendidikan sekolah menengah kejuruan 

Al-Qolam kompetensi keahlian teknik 

Komputer dan jaringan di kabupaten 

Magetan adalah : mencetak kader da’i  yang 

unggul dibidang IMTAQ  dan IPTEK serta 

mampu mencerahkan dan mencerdaskan 



 

 

umat belandaskan Al-Qur’an dan As-Sunah. 

 

misi pendidikan sekolah menengah kejuruan 

Al-Qolam kompetensi keahlian Teknik  

komputer dan jaringan kabupaten Magetan 

adalah : melaksanakan proses pembelajaran 

secara integral;  mencetak insan yang cerdas 

dan kompetitif di bidang teknologi informasi 

berlandaskan nilai-nilai tauhid; menyiapkan 

peserta didik yang produktif, mampu 

mengembangkan potensi diri sendiri secara 

optimal dan berkelanjutan serta mampu 

bersaing di era globalisasi ; mampu 

mengamalkan nilai-nilai Islam dalam 

kehidupan sehari-hari serta melaksnakan 

pendidikan secara ilmiyah. Alamiyah, dan 

islamiyah. 

Insya Allah dengan Al-Qur’an hidup akan 

mulia dan dimudahkan 

Kondisi Staf dan tenaga pengajar di SMK Al-

Qolam Magetan. 

 

Kepala Sekolah : Mahmud effendi 

Wakakur            : Fajar Andhika S.Pd. 

Wakakes            : Ridho hanafi  

Sarpras               : Arifin Setiowidodo S.Pd. 

Humas                : Agung kurniawan S,Pd. 

Ka  TU               : Du’id Nurma Susila  

Konsidi Fasilitas, sarana prasarana, lingkungan 

dan masyarakat diSMK Al-Qolam Magetan 

Fasilitas 

1. Full beasiswa 

2. Masjid 

3. Asrama 

4. Perputakaan 

5. Gedung Sekolah  

6. Lab Komputer 

7. Lab KJ 

8. UKS 

9. Aula 

10.Ruang Makan 

11. Kantin 

12. Hotspot Area 

13. lapangan Volley 

14. lapangan pimpong 

15. Guest House  

16. Ruang MCK 

Metode apa saja yang diupayakan dalam 

meningkatkan hafalan Al-Qur’an siswa SMK 

AL-Qolam Magetan? 

 

Banyak metode yang kita berikan kepada santri 

dengan maksud supaya santri bisa memilih 

metode menghafal yang cocok karena setiap 

santri berbeda-beda kenyamananya dalam 



 

 

menghafal tapi metode yang banyak digunakan 

santri yakni dengan membaca berulang-ulang 

ayat yang dihafal 20-30 kali setelah itu dihafal. 

Sarana prasana apa saja yang digunakan 

sebagai pendukung hafalam Al-Qur’an siswa 

SMK Al-Qolam? 

 

Mushaf Al-Qur’an, selain itu dengan 

memperdengarkan suara Al-qur’an atau Mp3 

kepada mereka ini agar mereka dapat 

bermuraja’ah walaupun sambil piket dipagi 

hari, dengan mendengarkan suara murattal ini 

mereka bisa sekalian memperbaiki bacaan” 

Apa saja upaya sekolah dalam meningkatkan 

kualitas pengajar hafalan Al-Qur’an? 

 

1. Mengadakan training motivasi 

2. Mengadakan base camp tahfidz (hafalan) 1 

bulan sekali dalam satu semester 

3. Mengikutkan santri-santri dalam event 

Musabaqoh hifdzil Qur’an 

Bagaiman teknis muraja’ah jama’i? Caranya yaitu dengan melaksanakan membaca 

Al-Qur’an secara bersama-sama selepas subuh 

dan sholat isya’, hal ini bertujuan agar santri 

dapat terus memperbaiki baik bacaannya 

maupun hafalannya, dalam muraja’ah jama’I 

tersebutkan ada santri yang sudah hafal dan 

santri yang belum hafal, bagiyang sudah hafal 

agar lebih dikuatkan lagi hafalannya bagi yang 

belum hafal agar bisa nantinya menghafal lebih 

mudah.  

. Apa saja faktor dyang menjadi penghambat 

dalam meningkatkan hafalan AL-Qur’an bagi 

siswa? Dan bagaimana cara mengatasinya? 

 

Kejenuhan santri karena program ini dilakukan 

setiap hari adapun cara mengatasinya dengan 

mengadakan trining motivasi dan tadabbur 

alam 

1. Usia yang masih muda 

2. Semangat dan motivasi siswa 

3. Keutamaan dalam menghafal Al-Qur’an 

dalam agama Islam 

4. Pembimbing yang kompeten didalamnya  

Bagaimana perencanaan program hafalan Al-

Qur’an secara formal dan non formal? 

.  

Program Tahfidzul Qu’an adalah salah satu 

program ungggulan di Islamic Boarding 

School SMK Al-Qolam Ma’had Hidayatullah. 

Program tahfidz ini dirintis dalam rangka 

mewujudkan misi mensyiarkan agama Islam 

yaitu dengan mencetak da’I yang mampu 

menjaga kemurnian Al Qur’n dan 

mengamalkan isi kandungannya. 

Program tahfidz ini merupakan program 

unggulan yang pelaksanaannya terintegrasi 

dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Program 

ini dilaksanakan dalam waktu 3 tahun. 

 



 

 

B. KURIKULUM TAHFIDZUL QUR’AN 

Dalam rangka mencetak generasi muslim muda 

yang hafal alqur’an serta tafaqquh fi al-din, 

kurikulum tahfidzul Qur’an di Islamic 

Boarding School SMK Al-Qolam Ma’had 

Hidayatullah menargetkan kompetensi sebagai 

berikut : 

No   Konsentrasi   Kitab                    Target 

Pencapaian          Pelaksanaan 

1       Tahfidzul Qur’an         Al-

Qur’an             Juz 30 – 

1                       Semester I 

2       Tahfidzul Qur’an         Al-

Qur’an             Juz 2 – 

3                         Semester II 

3       Tahfidzul Qur’an         Al-

Qur’an             Juz 4 – 

5                         Semester III 

4       Tahfidzul Qur’an         Al-

Qur’an             Juz 6 – 

7                         Semester IV 

5      Tahfidzul Qur’an          Al-

Qur’an             Juz 8 – 

9                         Semester V 

6      Tahfidzul Qur’an          Al-

Qur’an            Juz 10 – 

11                     Semester VI 

7     Tafsir                               Ibnu 

Katsir           –                                      Semester 

I – VI 

C. STRATEGI PELAKSANAAN 

Untuk mencapai target yang telah ditentukan 

(12 juz ) sangat diperlukan adanya kemauan 

dan kemampuan siswa. Langkah – langkah 

untuk memupuk rasa kemauan atau kecintaan 

siswa terhadap Al-Qur’an adalah dengan 

melakukan beberapa metode berikut ini. 

1. Metode Hafalan 

Metode ini dilakukan dengan cara peserta didik 

menyetorkan hafalan secara periodik kepada 

ustadz setiap hari ba’da subuh pada pukul 

05.00 – 06.15 yang nantinya keseluruhan 

hafalan tersebut akan diuji pada saat tes 

perolehan hafalan di setiap semester. 

2. Metode muroja’ah jamai 



 

 

Metode ini adalah metode mengulang hafalan 

yang lalu secara bersama-sama setiap hari, 

yang di setalah subuh antara pukul 04.30 – 

05.00 

4. Metode tilawati 

Metode ini adalah metode dimana santri wajib 

membaca berulang-ulang ayat yang ingin 

dihafal minimal 15 kali sebalum dihafal. 

3. Metode Motivasi 

Metode ini adalah metode dimana asatidz 

memberikan motivasi/semangat kepada santri 

yang meliputi keutaman-keutaman menghafal 

Al-Qur’an dan sebagainya. 

Selain metode-metode tersebut diatas, agar 

mudah untuk menghafal Al-Qur’an siswa harus 

mentaati peraturan yang ada di Islamic 

Boarding School SMK Al-Qolam Ma’had 

Hidayatulah Magetan. 

D. EVALUASI 

Untuk mengetahui efektifitas dari program 

yang dicanangkan, dilakukan beberapa macam 

evaluasi yang meliputi : 

1. Harian 

Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan 

kartu kendali (Kontrol) yang dibawa oleh santri 

pada setiap kegiatan hafalannya. Dalam kartu 

ini pengampu memberikan nilai terkait dengan 

setoran hafalan dan Muroj’ah. 

2. Ujian Tengah Semester 

Sistem evaluasi ini dilakukan dengan metode 

MHQ (Musabaqoh Hifdzil Qur’an), yaitu 

dengan memanggil peserta satu persatu 

kemudian dibacakan potongan ayat agar 

dilanjutkan oleh peserta MHQ. 

3. Ujian Semester 

Pada ujian semester, setiap siswa harus mampu 

membacakan juz yang ia peroleh pada semester 

itu sesuai dengan ketentuan perolehan minimal 

pada setiap semester. 

4. Tes Perolehan 

Tes perolehan ini dilakukan pada akhir tahun 

pelajaran (semester genap). Ujian ini bertujuan 

untuk mengantisipasi siswa agar tidak lupa atas 

juz yang sudah ia hafalkan. 

5. Remidial 

Remidi dilaksanakan jika siswa tidak dapat 



 

 

memenuhi target juz yang ditentukan pada 

setiap semesternya. 

 

Bagaimana hasil dari upaya SMK Al-Qolam 

dalam meningkatkan hafalan Al-Qur’an bagi 

siswa? 

Alhamdulilah semester kemarin pencapaian 

ketuntasan hafalan 85 % yang 15 % rata-rata 

1,5 juz  dari target, tiap semester target 

minimal 2 juz. 

Apa prestasi terbaru yang di raih SMK Al-

Qolam ? 

Prestasi terbaru yang di Raih SMK AL-Qolam 

adalah berhasil meraih juara I hafala Al-Qur’an 

pada Jambore Hidayatullah Nasional Th 2017 

dan prestasi yang lain dapat dilihat di brosur 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transkrip Wawancara 

 

Kode    : 08/W/23-07/2017 

Nama Informan : Basyri Abdul Aziz 

Waktu   : Ahad, 23 Juli 2017 pukul 20:00-20:30 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Tamu Yayasan Baitul Muhtadin SMK Al-Qolam Magetan 

Topik                           : Pengaruh Upaya SMK Al-Qolam Magetan 

 

Peneliti Informan 

Bagaimana pendapatmu tentang program 

hafalan Al-Qur’an di SMK Al-Qolam 

magetan? 

Hafalan Al-Qur’an di Al-Qolam cukup 

lumayan bagus, ya kurang ustadnya,  kurang 

ustadnya. 

Jadi ini sebagai penghambat? Ya penghambat. 

Apakah system  pembelajaran hafalan Al-

Qur’an di SMK Al-Qolam magetan mempuyai 

pengauruh yang signifikan dalam 

meningkatkan hafalan anda? 

Pengaruh sekali,(sangat) meningkatkan, 

banyak sekali peningkatan. 

Metode apa di SMK Al-Qolam yang dapat 

anda terima dengan baik di SMK Al-Qolam?  

Motode  membaca, dengan sering membaca  

berulang-ulang sebelum menghafal 

Jadi intinya dengan sering-sering membaca?? Iya 

Apa  metode anda baik dan tepat dalam yang 

menurut anda baik dalam mempercepat 

hafalan? 

 

Metode dengan sering mengulang-ulang, 

dengan membaca sampai beberapa kali. 

Bagaimana tanggapan anda terhadap program 

SMK Al-Qolam? 

Cukup bagus, ya  dari (programnya ) cukup 

bagus tapi ada sedikit kekurangan,  

Kekurangannya? Dari segi pengampunya kalau dipondok luar, 

tahfidz luar biasanya pegampunya adalah orang 

orang yang sudah ahli dalam Al-Qur’an, sudah 

ahli dan paham jadi selain mengajarkan hafalan 

juga tajwidnya diperhatikan, kalau ustadnya 

sembarangankan tidak memperhatikan itu yang 

pentimg setor. 

Apakah menurut anda system yang digunakan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an di SMK Al-

Bisa dikatakan berhasil insya Allah. 



 

 

Qolam bbagi siswa SMK Al-Qolam Magetan 

berhasil?  

Metode apa yang menurut anda berhasil dalam 

meningkatkan hafalan? 

Metode pengulangan (muraja’ah)  

Apa yang menjadi hambatan dalam menghafal 

Al-Qur’an di SMK Al-Qolam Magetan? 

Hambatannya adalah kurangnya iman, 

Apakah solusi untu memperbaiki system 

hafalan di SMK Al-Qolam magetan? 

Dengan cara terus mengulangi bacaan setiap 

hafalan terus diulang beberapa kali  

Apakah metode seperti muhadhoroh, talaqqi, 

mulazamah, menghafal mahfudzot dapat 

membantu menghafal ? 

Ya insya Allah bisa, tapi ada beberapa 

Seperti Bahasa Arab, nahwu sharaf? Insya Allah bisa 

Apakah solusi darianda untuk SMK Al-

Qolam? 

Semoga mencarikan ustad yang lebih ahli 

dalam Al-Qur’an sudah mantab tajwidnya 

sehingga ketika  menghafal itu santrinya betul-

betul dia punya skill dari ustadnya, tajwidnya 

diperhatikan dari ustadnya sehigga tidak 

sembarangan hanya mengucapkan lisan saja. 

 

  



 

 

Peneliti Informan 

Apa yang menjadi pendukung sehingga anda 

bisa menghafal dengan baik? 

Ya ini pak kondisi lingkungan yang sudah baik 

buat menghafal sudah baik, tapi ya semuanya 

tergantung kitanya kalau iku teman-teman 

yang malas-malasan yan jadi ikut malas-

malasan selain itu dorongan dari kakak kelas 

yang selalu mendampingi sehingga hafalan 

bisa lebih mudah 

Selain itu apa yang menjadi pendukung 

lainnya? 

“Seperti buku control hafalan pak, jadikan 

setiap hari setor sehingga kita termotivasi terus 

untuk menambah hafalan” 

Bagaimana dengan muraja’ah apakah ada 

manfaatnya buat hafalan anda? 

 

“ Ya ada pak, selain memperkuat hafalan 

muraja’ah jadi lebih baik, apalagi disini juga 

adaa muraja’ah jama’i disini kita juga bisa 

memperkuat hafalan sekaligus memperbaiki 

bacaan dari segi tajwidnya.” 

Metode apa yang dapat anda terima dengan 

baik di SMK Al-Qolam ini? Dalam menghafal 

Al-Qur’an? 

“Metode yang saya pakai metode muroja’ah, 

ya kan eman-eman pak kalau sudah susah-

susah hafalin kalau gak di-murojaah nanti bisa 

hilang pak, selain itu juga agar hafalannya 

lebih kuat. 

 

 

  

 

  

Transkrip Wawancara 

 Kode    : 09/W/03-08/2017 

Nama Informan : Muhammad Nur Wakhid 

Waktu   : Ahad, 3 Agustus 2017 pukul 20:30 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Tamu Yayasan Baitul Muhtadin SMK Al-Qolam Magetan 

Topik Wawancara : Pengaruh Upaya SMK Al-Qolam dalam meningkatkan kemampuan        

menghafal Al-Qur’an. 

 



 

 

Peneliti Informan 

Apa yang menjadi penghambat antum dalam 

menghafal sehingga anda susah menghafal 

susah baik? 

“Padatnya kegiatan di Sekolah dan diniyah 

serta kurangnya jam yang khusus tahfidz jadi 

penghambat untuk melanjutkan hafalan 

sehingga banyak memanfaatkan waktu-waktu 

istirahat untuk hafalan,” 

 

Selain itu apa yang menjadi pendukung 

lainnya? 

Ya seperti siraman rohani sebelum hafalan bisa 

menambah hafalan pak, kan kita jadi semangat 

kalau mau hafalan, selain itu target dari pondok 

sendiri harus setor setengah muka setiap hari. 

Bagaimana dengan muraja’ah apakah ada 

manfaatnya buat hafalan anda? 

 

Muraja’ah sangat bermanfaat pak selain untuk 

memperkuat hafalan juga bisa untuk 

memperbaiki bacaan pak, jadi bisa teratur dan 

bagus kualitas hafalannya. 

Bagaimana antum menghafal? Ya dibaca dulu berulang-ulang sampai lancar 

dan tepat bacaan tahsinnya pak,biar hafalannya 

lebih mudah dan bagus. 

 

 

  

 

 

  

Transkrip Wawancara 

 Kode    : 10/W/03-08/2017 

Nama Informan : Sulthon Azali Amrullah 

Kelas    : 2 (dua) 

Waktu   : Ahad, 3 Agustus 2017 pukul 19:30 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Tamu Yayasan Baitul Muhtadin SMK Al-Qolam Magetan 

Topik Wawancara : Pengaruh Upaya SMK Al-Qolam dalam meningkatkan kemampuan        

menghafal Al-Qur’an. 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 Kode    : 11/W/03-08/2017 

Nama Informan : Afif Bima Rahardianto 

Kelas    :  Alumni periode kedua 

Waktu   : Ahad, 3 Agustus 2017 pukul 19:30 WIB 

Tempat Wawancara : Media Pesan Whats App 

Topik Wawancara : Pegaruh Hafalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Peneliti Informan 

Bagaimana  dampak proram hafalan Al-Qur’an 

di SMK Al-Qolam Magetan? 

“yah manfaatnya ketika disuruh jadi 

imam dimasjid atau dimushola terdekat kita 

punya hafalan Al-Qur’an, lebih bisa menjaga 

diri dan banyak manfaat lainnya    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode    : 12/W/04-08/2017 

Nama Informan : Ardan Wigaga 

Kelas    :  Alumni periode pertama 

Waktu   : Ahad, 4 Agustus 2017 pukul 20:00 WIB 

Tempat Wawancara : Masjid Baitul Arqom Ponorogo 

Topik Wawancara : Pegaruh Hafalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 

Peneliti Informan 

Bagaimana dampak kegitana tahfid dipondok 

pada kehidupan sehari-hari? 

“Ya dampaknya banyak, kan disekolah sudah 

dibiasakan untuk membaca Al-Qur’an setap 

hari bahkan langsung dikomando ustadnya 

sekarang ii bagi saya sudah menjadi kebutuhan 

sehingga kalau tidak membaca Al-Qur’an 

rasanya ada yang kurang” 

 

 

  



 

 

Transkrip Dokumentasi 

Kode    : 01/D/24-07/2017 

Waktu   : Senin, 24 Juli 2017 Pukul 05:30 WIB 

Tempat Dokumentasi : Masjid Aqsha Al-Madinah 

Topik Wawancara : Halaqoh  hafalan  ba’da Shubuh  

 

 

 

 

  

Gambar. 1 Halaqoh Hafalan 



 

 

Transkrip Dokumentasi 

Kode    : 02/D/23-07/2017 

Waktu   : Ahad, 23 Juli 2017 pukul 05:30 WIB 

Tempat Wawancara : Masjid Aqshal Al-Madinah 

Topik dokumentasi : Siswa Setor Hafalan 

 

 

  

Gambar. 2 Setoran hafalan 



 

 

Transkrip Dokumentasi 

Kode    : 03/D/25-07/2017 

Waktu   : Selasa, 25 Juli 2017 pukul 04:30 WIB 

Tempat Wawancara : Masjid Aqsha Almadinah 

Topik Wawancara : muraja’ah jama’i ba’da Subuh 

 

 

 

 

  

  

Gambar. 3 Muraja’ah jama’ i ba’da subuh 



 

 

Transkrip Dokumentasi 

 

Kode    : 04/D/24-07/2017 

Waktu   : Snin, 24 Juli 2017 pukul 10:30 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Tamu SMK Al-Qolam Magetan 

Topik Wawancara : peneliti sedang wawancara dengan salah satu pengajar.  

 

 

  

Gambar. 4 Wawancara dengan guru 



 

 

Transkrip Dokumentasi 

 

Kode    : 05/D/23-07/2017 

Waktu   : Ahad, 23 Juli 2017 pukul 19:30 WIB 

Tempat Wawancara : Guest House SMK Al-Qolam Magetan 

Topik Wawancara : Peneliti wawancara dengan siswa SMK Al-Qolam. 

  

 

  

  

Gambar. 5 Peneliti sedang wawancara dengan siswa 



 

 

Transkrip Dokumentasi 

 

Kode    : 06/D/23-07/2017 

Waktu   : Ahad, 23 Juli 2017 pukul 19:30 WIB 

Tempat dokumentasi : Guest House SMK Al-Qolam Magetan 

Topik Dokumentasi : Buku Kontrol hafalan SMK Al-Qolam Magetan.  

 

 

  

Gambar. 6 Buku Kontrol Hafalan 



 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode    : 07/D/24-07/2017 

Waktu   : Senin, 20 Juni 2017 pukul 09:30 WIB 

Tempat Dokumnetas : Kantor SMK Al-Qolam Magetan 

Topik Wawancara : DOKUMEN VISI, MISI,  BENTUK SEKOLAH ,DAFTAR GURU, 

KEADAAN SISWA, STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH, 

PRESTASI 

SEKOLAH. 

 

 

 

 

 

Gambar. 7  Bentuk Sekolah 



 

 

 

 

 

 

Gambar. 8  Visi, Misi Sekolah 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

Gambar . 09. Brosur Sekolah/ Prestasi 

SEKOLAH  



 

 

 


