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ABSTRACT 

This scientific work discusses the Implementation of Local 

Content of Tahfidz Al-Qur'an in Improving Student Achievement 

in the Religious Sciences Excellence Program at MAN 1 

Lamongan. The research was conducted at MAN 1 Lamongan as 

a place of education for students of the Religious Sciences 

Excellence Program at MAN 1 Lamongan. The author 

formulates a research problem related to the implementation of 

the local content of tahfidz Al-Qur'an, the efforts made in 

improving student achievement, and the supporting and 

inhibiting factors in the implementation of mulok tahfidz in the 

Religious Sciences Excellence Program at MAN 1 Lamongan. 

This type of research is field research with a qualitative 

approach, namely research using explanatory information in the 

form of descriptions. Existing data is embodied in the form of an 

explanation that describes certain conditions, processes, and 

events. The data collection in this study includes observation, 

interviews, and documentation. From the results of the study it 

can be concluded that the implementation of local content of 

tahfidz Al-Qur'an is the implementation of learning activities to 

memorize the Al-Qur'an in the flagship program of Religious 

Sciences MAN 1 Lamongan which is included in the Olympic 

program which is one of the leading programs in MAN 1 

Lamongan. Students who enter this program are required to 

memorize a minimum of 5 juz while studying at MAN 1 

Lamongan. With this Al-Qur'an tahfidz activity, students who 

graduate have competence in the academic field as students of 

other superior programs and have advantages in the field of 

tahfidz Al-Qur'an which are not owned by other superior 

programs in MAN 1 Lamongan. Students experience many 

benefits from memorizing the Qur'an, one of which is that they 

find it easier to understand and quickly memorize material 

obtained in teaching and learning activities at school. Thus it 

can be concluded that local content activities of tahfidz Al-

Qur'an can improve student learning achievement in the flagship 

program of Religious Sciences MAN 1 Lamongan. 

Keywords: Implementation, Local Content, Tahfidz, Al-

Qur'an 
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PENDAHULUAN
Madrasah adalah wahana untuk 

proses pendidikan secara formal. 
Madrasah adalah bagian dari 
masyarakat, karena itu  harus dapat 
mengupayakan pelestarian karakteristik 
dan kekhasan lingkungan sekitar sekolah 
maupun daerah di mana madrasah itu 
berada. Untuk merealisasikan usaha ini, 
sekolah harus menyajikan program 

pendidikan yang dapat memberikan 
wawasan kepada siswa tentang apa yang 
menjadi karakteristik lingkungan di 
daerahnya, baik yang berkaitan dengan 
kondisi alam, lingkungan sosial dan 
lingkungan budaya maupun yang 
menjadi kebutuhan daerah. 

Berdasarkan kenyataan ini, 
diperlukan program pendidikan yang 

ABSTRAKSI 

Karya ilmiah ini membahas  Implementasi Muatan Lokal Tahfidz 

Al-Qur’an dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di 

Program Unggulan Ilmu-Ilmu Keagamaan MAN 1 Lamongan. 

Penelitian dilakukan di MAN 1 Lamongan sebagai tempat 

pendidikan bagi siswa Program Unggulan Ilmu-Ilmu 

Keagamaan MAN 1 Lamongan. Penulis merumuskan masalah 

penelitian terkait implementasi muatan lokal tahfidz Al-Qur’an, 

upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa, dan faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi mulok tahfidz di Program  Unggulan Ilmu-ilmu 

Keagamaan MAN 1 Lamongan. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian menggunakan informasi yang bersifat menerangkan 

dalam bentuk uraian. Data yang ada diwujudkan dalam bentuk 

suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, dan 

peristiwa tertentu. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dari hasil 

penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi 

muatan lokal tahfidz Al-Qur’an adalah pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran menghafal Al-Qur’an di program unggulan Ilmu-

ilmu Keagamaan MAN 1 Lamongan yang masuk dalam program 

olimpiade yang menjadi salah satu program unggulan di MAN 1 

Lamongan. Siswa yang masuk program ini diwajibkan 

menghafal minimal 5 juz selama belajar di MAN 1 Lamongan. 

Dengan adanya kegiatan tahfidz Al-Qur’an ini siswa yang lulus 

memilki kompetensi di bidang akademik sebagaimana siswa 

program unggulan lainnya dan memilki kelebihan dalam bidang 

tahfidz Al-Qur’an yang tidak dimiliki oleh program unggulan 

lainnya yang ada di MAN 1 Lamongan. Siswa merasakan banyak 

manfaat yang didapat dari kegiatan menghafal Al-Qur’an, salah 

satunya yaitu mereka merasa lebih mudah memahami dan cepat 

menghafal materi-materi yang diperoleh dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan muatan lokal  tahfidz Al-Qur’an dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa di program unggulan Ilmu-

ilmu Keagamaan MAN 1 Lamongan 

Kata kunci:  Implementasi, Muatan Lokal, Tahfidz, Al-Qur’an 
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disesuaikan dengan potensi daerah, 
minat dan kebutuhan siswa serta 
kebutuhan daerah. Hal ini berarti sekolah 
harus mengembangkan suatu program 
pendidikan yang berorientasi pada 
lingkungan sekitar dan potensi daerah 
atau muatan lokal. Dengan demikian, 
anak didik diharapkan memiliki perasaan 
cinta terhadap lingkungan, suatu 
pemahaman dan pemeliharaan modal 
akan keterampilan dasar yang 
selanjutnya dapat dikembangkan lebih 
jauh lagi.   

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan 
pada Program Unggulan Ilmu-Ilmu 
Keagamaan, siswa yang masuk pada 
program jurusan ini mereka diwajibkan 
untuk menghafal Al-Qur’an minimal 5 
juz. Menghafal Al-Quran (Tahfidz Al-
Qur’an) merupakan muatan lokal yang 
diberikan pada Program Unggulan ini, 
sehingga Tahfidz Al-Qur’an menjadi 
Program Unggulan yang masuk dalam 
kurikulum madrasah yang diunggulkan 
pada program jurusan tersebut selain 
siswa juga harus mampu mengusai dan 
tuntas dalam bidang akademik yang 
diwajibkan madrasah. 

Upaya menjadikan anak untuk bisa 
menghafal Al-Qur’an dan 
mengajarkannya kepada mereka 
termasuk urusan yang terhitung vital dan 
tinggi nilainya dalam kehidupan ini. 
Namun dengan catatan seorang pendidik 
harus benar-benar kaya akan warisan 
ilmu dan keterampilan pendidikan lain 
yang dapat menunjang dalam 
merealisasikan harapannya dengan 
sebaik mungkin.  

Selain itu, seorang pendidik juga 
harus selalu mempersenjatai diri dengan 
skill yang bisa mempermudah dalam 
mencapai tujuannya itu, tanpa 
mendatangkan kerugian-kerugian atau 
efek buruk bagi jiwa anak pada 
khususnya maupun masyarakat pada 
umumnya. Orang yang terbiasa 
menghafal Al-Qur’an, maka ia akan 

belajar keseriusan dalam hidup, serta 
belajar menata dan mengatur hidupnya. 
Para akademisi dan spesialis sependapat 
bahwa menghafal Al-Qur’an memiliki 
efek yang baik dalam pengembangan 
keterampilan dasar pada siswa, serta 
dapat meningkatkan pendidikan dan 
prestasi akademis.  

Seorang anak sebelum melakukan 
hafalan Al-Qur’an juga harus memenuhi 
beberapa syarat agar hafalannya berjalan 
dengan lancar. adapun beberapa syarat 
yang harus dipenuhi terebut adalah 
sebagai berikut: Mampu berkonsentrasi, 
niat yang ikhlas, izin dari orang tua, tekat 
yang kuat dan bulat, sabar, istiqomah, 
menjauhkan diri dari perbuatan tercela, 
mampu membaca Al-Qur’an dengan 
baik, berdo’a kepada Allah agar selalu 
diberi kemudahan dalam hafalan.  

Masih banyak lagi manfaat 
menghafalkan Al-Qur’an. Pada saat ini 
kegiatan menghafalkan di Indonesia, 
begitu juga di belahan dunia lainnya, 
bahkan di Eropa dan di Amerika, berada 
pada skala yang massif. Di mana-mana 
ada pesantren tahfidz. Kegiatan ini 
sangat positif bagi terciptanya generasi 
Indonesia yang shalih, cerdas dan 
inovatif dan juga kejayaan Indonesia 
pada masa mendatang dalam suasana 
yang religius.   

Dari penjelasan diatas dapat kita 
ketahui bahwa tahfidz Al-Qur’an mampu 
meningkatkan prestasi belajar siswa, 
akan tetapi hal itu belum banyak 
diketahui oleh masyarakat umum 
termasuk juga para pendidik di lembaga 
pendidikan. Banyak juga yang 
menganggap bahwa tahfidz Al-Qur’an 
dan prestasi belajar tidak saling 
berkaitan.  

Berdasarkan uraian masalah di atas, 
peneliti tertarik untuk menggali lebih 
dalam lagi tentang Tahfidz Al-Qur’an di 
MAN 1 Lamongan dengan judul 
“Implementasi Muatan Lokal Tahfidz Al-
Qur’an  dalam Meningkatkan Prestasi 
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Belajar   Siswa  di Program Unggulan 
Ilmu-Ilmu Keagamaan  MAN 1 
Lamongan.  

 
PEMBAHASAN 

Implementasi menurut Kamus 
Lengkap Bahasa Indonesia yaitu 
“penerapan atau pelaksanaan”. Menurut 
Nana Sudjana, implementasi dapat 
diartikan sebagai upaya pimpinan untuk 
memotivasi seseorang atau kelompok 
orang yang dipimpin dengan 
menumbuhkan dorongan atau motivasi 
dalam dirinya untuk melakukan tugas 
atau kegiatan untuk diberikan sesuai 
dengan rencana dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi. 

Menurut Hanifah Harsono 
mengemukakan pendapatnya mengenai 
implementasi atau pelaksanaan sebagai 
berikut.  

“Implementasi adalah suatu proses 
untuk melaksanakan kebijakan menjadi 
tindakan kebijakan dari politik ke dalam 
administrasi. Pengembangan kebijakan 
dalam rangka penyempurnaan suatu 
program.” 

Dari beberapa definisi di atas dapat 
disimpulkan bahwa pengertian 
implementasi adalah penerapan atau 
pelaksanaan sebuah kegiatan yang 
memerlukan keterampilan, motivasi dan 
kepemimpinan untuk mencapai tujuan 
yang telah diharapkan. Dan dalam 
mencapai tujuan tersebut diperlukan 
rencana dan kemudian rencana tersebut 
dilaksanakan dengan mekanisme 
tertentu. 

Secara umum, pengertian muatan 
lokal adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan  mengenai tujuan, isi, dan 
bahan pelajaran yang disusun oleh 
satuan pendidikan sesuai 
dengan  keragaman potensi daerah, 
karakteristik daerah, keunggulan daerah, 
kebutuhan daerah, dan  lingkungan   
masing-masing   serta   cara   yang   
digunakan   sebagai  pedoman  

penyelengaraan   kegiatan  pembelajaran   
untuk   mencapai  tujuan  pendidikan  
tertentu.  Secara  khusus,  muatan  lokal  
adalah program pendidikan 
dalam  bentuk mata pelajaran yang isi dan 
media  pembelajarannya   dikaitkan   
dengan   lingkungan   alam,   
lingkungan  sosial,  dan  lingkungan  
budaya  serta  kebutuhan  daerah  yang  
wajib dipelajari oleh peserta  didik di 
daerah itu.  

Abdullah Idi menjelaskan muatan 
lokal adalah program pendidikan yang isi 
dan media penyampaiannya dikaitkan 
dengan lingkungan alam, lingkungan 
sosial, serta lingkungan budaya dan 
kebutuhan daerah, sedangkan anak didik 
di daerah itu wajib mempelajarinya.   

Muatan lokal diartikan sebagai 
program pendidikan yang isi dan media 
penyampaiannya dikaitkan dengan 
lingkungan alam, lingkungan sosial, dan 
lingkungan budaya serta kebutuhan 
pembangunan daerah, sedangkan anak 
didik di daerah wajib mempelajarinya. 
Mulyasa menyebutkan bahwa Kurikulum 
Muatan lokal dimaksudkan terutama 
untuk mengimbangi kelemahan 
kurikulum sentralisasi, dan bertujuan 
siswa agar mencintai dan mengenal 
lingkungannya, serta melestarikan dan 
mengembangkan sumber daya alam, 
kualitas sosial dan kebudayaan yang 
mendukung pembangunan nasional, 
pembangunan regional, maupun 
pembangunan lokal. Sehingga siswa 
tidak terlepas dari akar budaya 
lingkungannya.  

Ketetapan tersebut di atas 
menunjukkan bahwa pelaksanaan 
kurikulum muatan lokal harus benar-
benar memperhatikan karakteristik 
lingkungan daerah dan juga kebutuhan 
daerah dimana lembaga suatu 
pendidikan itu berada untuk daerah 
perkotaan kurikulum muatan lokalnya 
berbeda dengan daerah pedesaan. Begitu 
pula dengan daerah pesantren berbeda 
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dengna pelaksanaan kurikulm lokal di 
daerah yang bukan pesantren.  

 
Pengertian Tahfidz Al-Qur’an  

Tahfidz berasal dari kata hafidha-
yahfadhu-hifdhan yang berarti memelihara, 
menjaga dan menghafal.1 Hifdh 
merupakan bentuk mashdar dari kata 
hafidho-yahfadhu yang berarti 
menghafal. Sedangkan penggabungan 
dengan kata Al-Qur’an merupakan 
bentuk idhofah yang berarti 
menghafalkannya. Dalam tataran 
praktisnya, yaitu membaca dengan lisan 
sehingga menimbulkan ingatan dalam 
pikiran dan meresap masuk dalam hati 
untuk diamalkan dalam kehidupan 
sehari-hari.  

Sedangkan Al-Qur’an berasal dari 
kata qara’a yang memiliki arti 
mengumpulkan dan menghimpun; dan 
qira’ah berarti menghimpun huruf-huruf 
dan kata-kata satu dengan yang lain 
dalam suatu ucapan yang tersusun rapi.  

Sedangkan menurut istilah, para 
ulama menyebutkan definisi Al-Qur’an 
yang mendekati maknanya dan 
membedakannya dari yang lain dengan 
menyebutkan bahwa: “Al-Qur’an adalah 
Kalam atau Firman Allah yang 
diturunkan kepada Muhammad SAW. 
yang pembacaannya merupakan suatu 
ibadah.” Sedangkan Hifdhul Qur’an 
adalah kegiatan yang dilakukan 
seseorang dengan tujuan 
menghafalkan  ayat-ayat suci Al-Qur’an 
sehingga bisa membacanya di luar 
kepala. Seorang “al-Hafidh”  adalah orang 
yang sudah hafal keseluruhan ayat Al-
Qur’an di luar kepala.  

Menurut Zaki Zamzani Tahfidz 
berarti menghafal, menghafal  dalam 
kenyataanya yaitu membaca berulang-
ulang sehingga hafal dari satu ayat ke 
ayat berikutnya, dari satu surat ke surat 
berikutnya dan begitu seterusnya. 

                                                           
  

Berdasarkan pemaparan tersebut, 
penulis menyimpulkan bahwa tahfidz Al 
Qur’an merupakan usaha seseorang 
untuk menghafal kitab suci Al Qur’an 
yang terdiri dari 30 juz dan 114 surah. 
Kegiatan menghafal biasanya diawali 
dengan membaca maupun 
mendengarkan lantuan ayat-ayat secara 
berulang-berulang terlebih dahulu, 
kemudian mengucapkannya kembali. 
Sehingga akan teringat apa yang sudah 
dibaca, didengar maupun yang 
diucapkan.  

Sebelum menghafal Al-Qur’an, 
seseorang harus mempersiapkan 
persipan-persiapan, dengan tujuan agar 
supaya proses menghafal Al-Qur’an 
berjalan dengan baik dan sesuai dengan 
harapan. Persiapan-persipan tersebut 
diantaranya:  
a. Giat dan Rajin 
b. Ullet dan Telaten 
c. Sabar dan Istiqamah 
d. Seimbang antara menambah hafalan 

dan muraja’ah 
e. Menggunakan satu macam mushaf 
f. Konsentrasi  
g. Mencari tempat dan waktu yang tepat  
h. Membuat target dan 

melaksanakannya 
i. Muraja’ah hafalan dalam shalat. 

 
Implentasi program tahfidz Al-Qur’an 

Implementasi program tahfidz Al-
Qur’an adalah penerapan rencana 
kegiatan dalam menghafalkan Al-Qur’an. 
Menurut Khalid, program menghafal Al-
Qur’an adalah menghafal Al-Qur’an 
dengan mutqin (hafalan yang kuat) 
terhadap lafadh-lafadh Al-Qur’an dan 
menghafal makna-maknanya dengan 
kuat yang memudahkan untuk 
menghadirkannya setiap menghadapi 
berbagai masalah kehidupan, yang mana 
Al-Qur’an senantiasa ada dan hidup di 
dalam hati sepanjang waktu sehingga 
memudahkan untuk menerapkan dan 
mengamalkannya. 
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Adapun program tahfidz Al-Qur’an 
dalam hal ini merupakan seperangkat 
rencana dan pengajaran mengenai 
kegiatan menghafalkan semua surat dan 
ayat yang telah ditentukan, untuk 
mengucapkan dan mengungkapkannya 
kembali secara lisan pada semua surat 
dan ayat tersebut, sebagai aplikasi 
menghafal Al-Qur’an. Jadi dapat 
disimpulkan implementasi program 
tahfidz Al-Qur’an jika di terapkan di 
madrasah adalah pelaksanaan rencana 
kegiatan menghafalkan Al-Qur’an untuk 
seluruh siswa sesuai kebijakan yang telah 
ditentukan. Setelah menghafalkan, 
seluruh siswa diharapkan menyetorkan 
hafalannya kepada guru pembimbing 
tahfidz atau guru yang telah ditentukan 
oleh madrasah. Dalam pelaksanaan 
program tersebut disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kebijakan dari masing-
masing madrasah itu sendiri. 

Jenis penelitian yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah penelitian lapangan 
dengan pendekatan kualitatif, yaitu 
penelitian yang menggunakan informasi 
yang bersifat menerangkan dalam bentuk 
uraian. Data yang ada diwujudkan dalam 
bentuk suatu penjelasan yang 
menggambarkan keadaan, proses, dan 
peristiwa tertentu. Penelitian kualitatif 
merupakan penelitian yang dilakukan 
untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek penelitian 
seperti perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dan dengan cara deskripsi 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 
suatu konteks khusus yang alamiah dan 
dengan memanfaatkan berbagai metode 
alamiah.  

Berdasarkan pernyataan di atas, 
tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan mengobservasi secara 
langsung tentang implementasi muatan 
lokal tahfidz Al-Quran dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa di 
program unggulan program Ilmu-ilmu 
keagamaan MAN 1 Lamongan.  

Waktu penelitian ini dilaksanakan 
pada semester 2, 4, 6 tahun 2020. Adapun 
lokasi penelitian dilakukan di MAN 1 
Lamongan, jalan Veteran nomor 43 
Lamongan.  

 
Implementasi Muatan Lokal Tahfidz Al-
Qur’an di Program Ilmu-ilmu 
Keagamaan MAN 1 Lamongan  

Implementasi adalah penerapan atau 
pelaksanaan sebuah kegiatan yang 
memerlukan keterampilan, motivasi dan 
kepemimpinan untuk mencapai tujuan 
yang telah diharapkan. Dan dalam 
mencapai tujuan tersebut diperlukan 
rencana dan kemudian rencana tersebut 
dilaksanakan dengan mekanisme 
tertentu. Sedangkan muatan lokal 
diartikan sebagai program pendidikan 
yang isi dan media penyampaiannya 
dikaitkan dengan lingkungan alam, 
lingkungan sosial, dan lingkungan 
budaya serta kebutuhan pembangunan 
daerah, sedangkan anak didik di daerah 
wajib mempelajarinya. 

Sedangkan Hifdhul Qur’an adalah 
kegiatan yang dilakukan seseorang 
dengan tujuan menghafalkan  ayat-ayat 
suci Al-Qur’an sehingga bisa 
membacanya di luar kepala. Seorang “al-
Hafidh”  adalah orang yang sudah hafal 
keseluruhan ayat Al-Qur’an di luar 
kepala.  Tahfidz Al Qur’an merupakan 
usaha seseorang untuk menghafal kitab 
suci Al Qur’an yang terdiri dari 30 juz 
dan 114 surah. Kegiatan menghafal 
biasanya diawali dengan membaca 
maupun mendengarkan lantuan ayat-
ayat secara berulang-berulang terlebih 
dahulu, kemudian mengucapkannya 
kembali. Sehingga akan teringat apa yang 
sudah dibaca, didengar maupun yang 
diucapkan. 
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Upaya-upaya yang dilakukan dalam 
meningkatkan prestasi  belajar siswa 
Program Unggulan Ilmu-ilmu 
Keagamaan MAN 1  Lamongan 

Prestasi belajar merupakan 
serangkaian kalimat yang terdiri dari dua 
kata, yaitu prestasi dan belajar, dimana 
kedua kata tersebut saling berkaitan dan 
diantaranya mempunyai pengertian yang 
berbeda. Prestasi itu tidak mungkin 
dicapai atau dihasilkan oleh seseorang 
selama tidak melakukan kegiatan dengan 
sungguh-sungguh atau dengan 
perjuangan yang gigih. Dalam 
kenyatannya untuk mendapatkan 
prestasi tidak semudah membalikan 
telapak tangan, tetapi harus penuh 
perjuangan dan berbagai rintangan dan 
hambatan yang harus dihadapi untuk 
mencapainya. Hanya dengan keuletan, 
kegigihan dan optimisme prestasi itu 
dapat tercapai. 

  
Penelitian ini menyajikan hasil 

penelitian yang dikukan di program 
ilmu-ilmu keagamaan MAN 1 Lamongan 
yang penyajiannya meliputi hal-hal 
berikut:  

Implementasi muatan lokal tahfidz 
Al-Qur’an dalam meningkatkan prestasi 
belajar siswa di program ilmu-ilmu 
keagamaan MAN 1 Lamongan, upaya-
upaya yang dilakukan dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa di 
program ilmu-ilmu keagamaan MAN 1 
Lamongan dan faktor pendukung dan 
faktor penghambat dalam implementasi 
muatan lokal tahfidz Al-Qur’an di 
program unggulan ilmu-ilmu keagamaan 
MAN 1 Lamongan. Sebelum 
menganalisis dari 3 rumusan masalah 
yang ada, peneliti menjelaskan mengenai 
pembahasan 3 rumusan masalah 
tersebut. 
Analisis 1.  

Muatan lokal tahfidz Al-Qur’an pada 
program ilmu-ilmu Keagamaan MAN 1 
Lamongan memilki hasil yang signifikan 
yaitu mencapai 85 % positif dengan 

indikator meningkatkan prestasi belajar 
yaitu siswa mampu menyelesaikan target 
hafalannya dengan baik, yaitu 5 juz 
selama belajar di MAN 1 Lamongan. 
Bahkan ada beberapa siswa yang pada 
saat awal masuk tidak memilki hafalan 
kurang dari satu juz, mereka mampu 
memilki hafalan sampai 10 juz (juz 
30,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Atau ada yang 
mampu hafal hingga 6-7 juz.  

Di dalam pelaksanaan pembelajaran 
tahfidz Al-Qur’an, ketika penulis 
mengamati proses kegiatan pembelajaran 
di kelas, guru dalam aktivitasnya dapat 
dikatakan sudah cukup bagus dilakukan. 
Hal ini dapat dilihat dari kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
tahfidz sudah sesuai dengan standard 
atau acuan umum yang terdiri dari tiga 
tahap, yakni kegiatan pendahuluan, inti 
dan penutup. Langkah-langkah kegiatan 
diatas adalah langkah-langkah umum 
yang kebanyakan biasa dilakukan guru 
tahfidz pada saat pembelajaran tahfidz 
Al-Qur’an.    

Muatan lokal tahfidz Al-Qur’an ini 
masuk dalam muatan lokal olimpiade 
yaitu salah program unggulan yang 
dimilki oleh MAN 1 Lamongan, yang 
terdapat dalam program ilmu-ilmu 
keagamaan. Dengan adanya muatan 
lokal tahfidz Al-Qur’an ini, siswa tidak 
hanya berprestasi dalam bidang 
akademik saja, tetapi mereka juga 
memiliki prestasi dalam bidang tahfidz 
yang tidak dimilki oleh program lain. 
Muatan lokal tahfidz Al-Qur’an mampu 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada 
program ilmu-ilmu keagamaan MAN 1 
Lamongan baik dalam bidang akademik 
maupun non akademik. Selain itu, siswa 
lebih mudah dan cepat menghafal dan 
memahami pelajaran karena sudah 
terbiasa menghafal Al-Qur’an.  
 
Upaya-upaya yang dilakukan dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa 
Program Unggulan Ilmu-ilmu 
Keagamaan MAN 1 Lamongan 
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Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa upaya-upaya yang 
dilakukan dalam meningkatkan hasil 
prestasi belajar siswa, yaitu :  
a. Belajar sungguh-sungguh, memilki 

tujuan dan motivasi yang kuat 
“ Upaya yang dilakukan yaitu belajar 
dengan sungguh-sungguh, ikhtiar 
dan tawakkal  kepada Allah, disiplin, 
dan tepat waktu, patuh kepada guru 
dan orang tua, salat, dzikir, dan lain 
sebagainya.” 

b. Tawakkal, istiqomah,  
c. Berdo’a kepada Allah,  

Karimatul Inayah, siswa kelas XII IIK 
yang selalu mempertahankan 
prestasinya di kelas mengatakan :  
“Upaya-upaya uang dilakukan yaitu 
dengan belajar sungguh-sungguh, 
istiqomah, tawakkal   berdo’a kepada 
Allah, rajin salat malam, meminta 
doa dan ridlo orang tua.” 

d. Membiasakan amalan-amalan ibadah 
sunnah, seperti : rajin salat lail, puasa 
sunnah, zikir, dan membaca 
shalawat.  

e. Patuh dan taat kepada guru  
seperti yang dikatakan Windi Nur 
Khafifah : 
”Upaya-upaya dilkukan diantaranya 
yaitu dimulai dari pribadi setiap 
siswa itu  sendiri, bukan hanya belajar 
saja tetapi  juga  dengan beberapa 
ibadah sunnah lainnya  untuk lebih 
menguatkan, seperti 
salat  malam,  salat dhuha, 
bersholawat, serta taat dan 
patuh  kepada Bapak/Ibu guru juga 
dukungan dari bapak ibu guru 
dalam  membimbing dan lain 
sebagainya. Upaya  dari  bapak/ibu 
guru sudah terbilang sangat 
maksimal,  dalam artian 
tinggalnbagaimana  siswa  memanfaat
kan fasilitas dari bapak/ibu guru.” 

f. Disiplin dan pandai mengatur waktu 
(memperioritaskan hal-hal yang lebih 
penting dan bermanfaat). Seperti 

yang dikatakan Alivia Wulandari, 
siswa kelas XII :  

g. “Upayanya yaitu Sungguh-sungguh, 
disiplin, pandai mengatur waktu, dan 
memperioritaskan hal-hal yang lebih 
penting dan bermanfaat.” 

h. Berteman dengan teman yang rajin 
Menurut Widya Maulidatul 
Islamiyah, upaya yang harus 
dilakukan yaitu :  
“Membuat target yang ingin dicapai, 
berteman dengan teman yang rajin, 
dan memilki kemauan dan niat yang 
kuat.” 

i. Sabar. 
Nur Hasanatus Sholikhah, 
mengatakan upaya yang dilakukan 
adalah: “Diantara upayanya adalah 
belajar dengan giat, memahami 
materi yang diajarkan guru, 
semangat dalam belajar dan 
menghafal Al-Qur’an, selalu 
berusaha dan berdo’a kepada Allah, 
dan sabar.” 

j. Adanya motivasi dari Bapak dan Ibu 
Guru, dan 

k. Belajar dengan menyenangkan.  
Seperti yang dikatakan Alfinatun Nur 
Rizkiyah, siswa kelas X IIK :  
“Memberi motivasi belajar, 
membiasakan salat dhuha 
berjama’ah, belajar dengan 
menyenangkan. “ 

 
Analisis 2.  

Upaya-upaya yang dilakukan dalam 
meningkatkan prestasi siswa di program 
ilmu-ilmu keagamaan MAN 1 Lamongan, 
sudah dilaksanakan dengan baik oleh 
siswa, dan tentunya dari guru dan pihak 
Madrasah. Tinggal bagaimana seorang 
siswa mampu dan mau mengamalkan 
upaya-upaya tersebut dengan baik tentu 
dia akan memperoleh prestasi yang baik 
dan tinggi dalam menuntut ilmu. 
Terlebih siswa tersebut juga memilki 
hafalan Al-Qur’an. Disadari atau tidak,  
menghafal Al-Qur’an ternyata memliki 
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banyak manfaat dalam prestasi belajar 
mereka. Berikut didapatkan beberapa 
jawaban dari manfaat menghafal Al-
Qur’an dalam meningkatkan prestasi 
belajar Siswa Program Ilmu-ilmu 
Keagamaan MAN 1 Lamongan adalah 
sebagai berikut :  

1. Lebih cepat dalam menghafal  dan 
cepat memahami pelajaran Karena 
menurut saya ini atas izin Allah 
dank arena barokahnya Al-Qur’an. 

2. Lebih cepat dalam menghafal  dan 
cepat memahami pelajaran karena 
sudah terbiasa menghafal, daya 
ingat pun meningkat, karena 
menghafal adalah salah satu cara 
untuk meningkatkan kecerdasan. 

3. Melatih daya konsentrasi dan cepat 
menghafal pelajaran 

4. Menjadi tentram, memilki nilai 
tambah dari yang lain, sebagai 
sarana untuk mendekatkan diri 
kepada Allah 

5. Sangat banyak, tapi bagi saya 
sebagai pelajar dapat merasakan 
sendiri manfaat tahfidz Al-Qur’an 
tersebut dalam meningkatkan 
prestasi belajar saya. Selama saya 
menghafal Al-Qur’an segala mata 
pelajaran baik akademik maupun 
non akademik saya lebih mudah 
mencerna ketimbang dulu saat 
belum saya menghafal Al-Qur’an, 
segala mata pelajaran yang 
membutuhkan hafalan dalam 
proses belajar, saya lebih cepat dan 
mudah dalam menghafalnya. Jadi 
hal tersebut merupakan kebiasaan 
yang terambil dari menghafal Al-
Qur’an sehingga dapat tertuangkan 
pula dalam belajar ilmu akademik 
lainnya yang membutuhkan proses 
menghafal . 

6. Melatih daya konsentrasi otak, 
dengan  menghafal Al-Qur’an otak 
akan lebih cepat  menyerap 
informasi juga menyimpannya 
dalam  jangka waktu lama.  Apabila 

kita terbiasa dalam menghafal Al-
Qur’an  secara tidak langsung atau 
tidak sadar kita akan  lebih 
berdisiplin, mengatur waktu untuk 
belajar,  dan akan belajar keseriusan 
dalam menjalani  hudup  . 

7. Melatih daya konsentrasi otak, 
dengan  menghafal Al-Qur’an otak 
akan lebih cepat  menyerap 
informasi juga menyimpannya 
dalam  jangka waktu lama.  Apabila 
kita terbiasa dalam menghafal Al-
Qur’an  secara tidak langsung atau 
tidak sadar kita akan  lebih 
berdisiplin, mengatur waktu untuk 
belajar,  dan akan belajar keseriusan 
dalam menjalani  hudup.  

8. Allah memberi kemudahan dalam 
segala urusan 

9. Melatih konsentrasi, meningkatkan 
kedisiplinan menumbuhkan 
semangat, Allah akan 
mempermudah segala urusan 
dengan menghafal Al-Qur’an 

10. Melatih daya konsentrasi, 
menumbuhkan kedisiplinan, 
memperoleh keutamaan di dunia 
dan di akhirat, mempermudah 
segala urusan, bisa meningkatkan 
prestasi akademik 

11. Belajar menjadi lebih berkah karena 
hati dekat dengan Al-
Qur’an,menjadi lebih konsentrasi 
dan lebih focus dalam menghafal, 
mudah dalam menyelesaikan segala 
tugas sekolah ataupun segala 
urusan yang lain, belajar ikhlas dan 
sabar karena menghafal Al-Qur’an 
harus ikhlas dan sabar. 

12. Belajar menjadi lebih berkah karena 
hati dekat dengan Al-Qur’an, 
menjadi lebih konsentrasi dan lebih 
fokus dalam menghafal, mudah 
dalam menyelesaikan segala tugas 
sekolah ataupun segala urusan yang 
lain, belajar ikhlas dan sabar karena 
menghafal Al-Qur’an harus ikhlas 
dan sabar, ketika ada masalah tidak 
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langsung emosi (mampu 
mengendalikan emosi). 

13. Pengingat untuk tidak berbuat 
maksiat,memperlancar rizki, 
menambah teman, selalu mengingat 
Allah dan terus membaca Al-
Qur’an. 

Melatih konsentrasi, lebih disiplin 
dan bisa mengatur waktu, belajar, belajar 
keseriusan dalam menjalani hidup. 
Mempunyai pengaruh yang baik dalam 
pengembangan keterampilan dasar 
sehingga bisa meningkatkan prestasi 
akademik. 
 
Analisis 3.  

Menghafal Al-Quran merupakan 
proses panjang yang membutuhkan 
konsentrasi yang tinggi dan 
kesungguhan. Oleh karena itu, menghafal 
Al-Qur’an membutuhkan minat dan 
motivasi yang tinggi bagi orang yang 
hendak menghafalkannya. Karena 
menghafal Al-Qur’an merupakan suatu 
proses, maka dalam pelaksanaannya 
tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor.  

Faktor-faktor yang memengaruhi 
pelaksanaan program tahfidz Al-Qur’an 
dapat dikelompokkan menjadi dua 
kategori, meliputi faktor pendukung dan 
penghambat pelaksanaan muatan lokal 
tahfidz Al-Qur’an di program unggulan 
ilmu-ilmu keagamaan MAN 1 Lamongan. 
Pertama yaitu faktor pendukung, faktor 
pendukung merupakan faktor penunjang 
keberhasilan dalam pelaksanaan program 
tahfidz Al-Qur’an yang dilaksanakan 
oleh siswa. Sedangkan faktor 
penghambat merupakan faktor 
penghambat keberhasilan dalam 
pelaksanaan program tahfidz Al-Qur’an 
yang dilaksanakan oleh siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan 
interview dengan siswa program ilmu-
ilmu keagamaan MAN 1 Lamongan 
bahwa kedua faktor tersebut sesuai 
dengan kondisi yang terjadi di lapangan. 
Jika siswa ingin berhasil dalam 

meningkatkan prestasi belajarnya dia 
harus ikhlas, bersungguh-sungguh dan 
memilki motivasi yang tinggi dalam 
belajar, rajin, disiplin, pandai mengatur 
waktu, memilki minat dan bakat, sabar, 
serta dukungan baik dari keluarga 
maupun lingkungan sekitar. Sebaliknya 
siswa yang hanya bermalas-malasan dan 
tidak fokus dalam belajar harus selalu 
diberikan motivasi eksternal baik dari 
lingkungan keluarga dan dan lingkungan 
sekitar, serta menumbuhkan motivasi 
internal yang ada pada dirinya agar 
siswa tersebut mampu meraih prestasi 
yang tinggi, baik dalam prestasi maupun 
dalam menghafal Al-Qur’an. 
 
PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan 
tersebut dapat diambil  kesimpulan 
bahwa: :  

1. Implementasi muatan lokal tahfidz 
Al-Qur’an adalah pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran menghafal 
Al-Qur’an di program unggulan 
Ilmu-ilmu Keagamaan MAN 1 
Lamongan yang masuk dalam 
program olimpiade yang menjadi 
salah satu program unggulan di 
madrasah ini. Siswa yang masuk 
program ini diwajibkan untuk 
menghafal minimal 5 juz selama 
belajar di madrasah. Dengan 
adanya kegiatan tahfidz Al-Qur’an 
ini, siswa yang lulus memilki 
kompetensi di bidang akademik 
sebagaimana siswa program 
unggulan lainnya dan memilki 
kelebihan dalam bidang tahfidz 
Al-Qur’an yang tidak dimiliki oleh 
program unggulan lainnya yang 
ada di MAN 1 Lamongan. Siswa 
merasakan banyak manfaat yang 
didapat dari kegiatan menghafal 
Al-Qur’an, salah satunya yaitu 
mereka merasa lebih mudah 
memahami dan cepat menghafal 
materi-materi yang diperoleh 
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dalam kegiatan belajar mengajar di 
sekolah. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa kegiatan 
muatan lokal  tahfidz Al-Qur’an 
dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa di program unggulan 
Ilmu-ilmu Keagamaan MAN 1 
Lamongan.  

2. Upaya-upaya yang dilakukan 
dalam menigkatkan prestasi 
belajar siswa program ilmu-ilmu 
keagamaan yaitu dengan belajar 
sungguh-sungguh, memilki tujuan 
dan motivasi yang kuat, tawakkal, 
istiqomah,  berdo’a kepada 
Allah,  membiasakan amalan-
amalan ibadah sunnah, patuh dan 
taat kepada guru, disiplin dan 
pandai mengatur waktu, berteman 
dengan teman yang rajin, sabar, 
adanya motivasi dari Bapak dan 
Ibu Guru, dan belajar dengan 
menyenangkan. Hal ini sejalan dan 
sesuai dengan teori yang sudah 
dikemukakan pada awal 
pembahasan sebelumnya.    

3. Dalam pelaksanaan muatan 
tahfidz Al-Qur’an,  ada beberapa 
faktor yang memengaruhi 
diantaranya yaitu faktor 
pendukung dan faktor 
penghambat. Faktor pendukung 
meliputi faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal 
diantaranya yaitu niat yang 
ikhlas,  memilki motivasi yang kuat 
dalam menghafal Al-Qur’an, 
memilki target dalam menghafal 
dan keyakinan mampu 
menyelesaikan  hafalan (optimis) , 
rajin menambah dan mengulang 
hafalan, disiplin, rajin, tekun dan 
istiqamah, usia yang masih 
mudah, bakat atau memilki 
kemampuan dalam menghafal Al-
Qur’an, sabar, adanya program 
pembiasaan khotmil Qur’an 
sebulan sekali dan kegiatan 

ekstrakulikuler tahsin Al-Qur’an. 
Adapun faktor eksternal meliputi 
sarana dan prasarana madrasah 
yang bisa dikatakan lengkap 
serta  mendukung, seperti ruangan 
kelas, meja, kursi dan lain 
sebagainya, adanya dorongan dari 
orang tua, dan adanya perhatian 
dan motivasi dari guru yang 
sudah hafiz.  

Sedangkan faktor penghambat dalam 
pelaksanaan muatan lokal tahfidz Al-
Qur’an yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Adapun faktor internal 
meliputi malas menambah dan 
mengulang hafalan, tidak bisa membagi 
waktu atau tidak displin, niat yang 
kurang kuat, tidak sabar, tidak fokus. 
Adapun faktor eksternal meliputi, 
adanya gawai, sering berbicara dan 
mengobrol dengan teman, banyaknya 
tugas pembelajaran dari guru yang lain 
dan rasa lelah akibat aktivitas yang 
padat. 
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