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BAB SATU
KEGIATAN TAHFIDZ
Pasal 1
UMUM
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Yang dimaksud dengan pondok dalam dokumen ini adalah asrama atau
tempat tinggal para peserta didik
Yang dimaksud dengan santri adalah peserta didik yang menempuh
pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam
Pondok Tahfidz adalah Kegiatan atau kegiatan belajar mengajar untuk
mencetak penghapal Al – Qur’an dimana peserta didik bermukim pada
tempat/asrama yang telah ditentukan
Setiap santri yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya di
Pondok/lulus, memiliki jaminan kompetensi Al Qur’an (maharah
Qur’aniyyah)
Kompetensi Al Qur’an dimaksud meliputi; kompetensi tahfidz serta
kompetensi isTenagaa’ (menyimak)
Kompetensi tilawah adalah kemampuan untuk membaca Al Qur’an dengan
baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang berlaku
Pasal 2
NAMA KEGIATAN

1) Kegiatan Belajar Mengajar ini diberi nama Tahfidzhul Qur’an atau Hifdzul
Qur’an
2) Selanjutnya nama kegiatan belajar mengajar ini dipermudah dengan sebutan
Pondok Tahfidz
Pasal 3
TUJUAN KEGIATAN
1) Kegiatan ini bertujuan untuk mencetak generasi penghafal al – Qur’an.
2) Kegiatan ini juga bertujuan membumikan nilai-nilai Al Qur’an dalam
kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekitar maupun masyarakat secara
luas
Pasal 4
JENIS KEGIATAN
1) Kegiatan ini meliputi kegiatan utama dan kegiatan penunjang
2) Kegiatan utama dimaksud adalah:
1. Kegiatan Tahfidz terdiri dari kelas takhassus dan Reguler yang mencakup
beberapa jenis kegiatan, yaitu;

a. Kegiatan rutin harian meliputi; Setoran hafalan (ziyadah) sekaligus
membuata hafalan baru, mengulang hafalan (muraja’ah), hifzil dengan
hafalan baru dan mengulang ulang hapalan 5 juz per hari (takrir).
b. Kegiatan rutin Hizb dengan memelihara dan membaca atau
memperdengarkan hapalan lama di hadapan guru.
c. Kegiatan rutin bulanan yaitu uji publik hapalan santri dengan
memperdengarkan hapalan i juz (sima’an)
d. Kegiatan rutin tahunan yaitu Musabaqah Hifzil Qur’an atau disingkat
MHQ
e. Kegiatan insidentil meliputi kompetisi-kompetisi eksternal yang
diselenggarakan oleh instansi/lembaga di luar Pondok
2. Kegiatan tahsin yang mencakup beberapa jenis kegiatan, yaitu;
a. Kegiatan tahsin fardi diberikan kepada santri di setiap kelas masingmasing terutama santri yang memiliki kualitas tilawah/bacaan dibawah
rata-rata
b. Kegiatan tahsin jama’i (massal) diberlakukan untuk semua santri dari
semua tingkat dalam rangka menjaga kualitas bacaan semua santri
c. Kegiatan qira’ah mujawwadah yaitu tadrib/latihan membaca dengan
menggunakan lagu
3) Kegiatan penunjang yang meliputi;
a. Pendidikan Bahasa Arab (Nahwu & Shorof)
b. Pengetahuan Umum
c. Aqidah akhlak
d. Olahraga
Pasal 5
ALOKASI WAKTU
1) Alokasi waktu untuk kegiatan Kependidikan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan setoran hafalan (ziyadah) dan talqqi dilaksanakan dari Hari
Senin-Sabtu setelah shubuh, pkl. 06.00 – 08.00 WIB
b. Kegiatan mengulang hafalan (muraja’ah) dilaksanakan dari Hari SeninSabtu pukul 08.30 – 14.30 WIB.
c. Kegiatan hifzil dilaksanakan pukul 14.30 – 15.30 (60 menit)
d. Kegiatan Hizb dilaksanakan pukul 20.00 – 21.30 WIB
e. Kegiatan sima’an dihadapan umum 1 Juz dilaksanakan Ahad Pagi
(kondisional)
f. Kegiatan Musabaqah Internal diselenggarakan untuk setiap tahunnya.
g. Kegiatan musabaqah eksternal dilaksanakan sesuai dengan event dan
jadwal lembaga terkait
2) Untuk kegiatan tahsin adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan tahsin diselenggarakan sesuai kebutuhan.

b. Kegiatan tahsin jama’i diselenggarakan minimal satu kali dalam sepekan
sesuai jadwal yang ditentukan
BAB II
TENAGA PENDIDIK
Pasal 6
GURU
1)
2)

Kegiatan ini diampu oleh para guru.
Para guru diutamakan yang sudah menyelesaikan hafalan sebanyak 30 juz
dan mempunyai syahadah tahfizd.
3) Jika point (2) dalam Pasal ini tidak terpenuhi, maka akan diutamakan
tenaga tahfidz yang memiliki kompetensi tilawah yang baik dan menghafal
minimal 20 Juz
4) Sebagai tambahan kompetensi yang seharusnya dimiliki guru adalah
kompetensi Bahasa Arab
5) Rasio ideal guru dan santri adalah 1 berbanding 15 santri .
6) Guru/pengampu mendapat pembinaan akademik sekurang-kurangnya satu
kali dalam satu pekan oleh kepala ma’had atau pengurus yayasan.
7) Pembinaan intensif dilakukan oleh bagian sumber daya manusia Pondok
8) Pembinaan insidental dilakukan secukupnya, disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi
11) Seluruh guru/pengampu tahfidz dan tenaga kependidikan berada dibawah
koordinasi Kepala Ma’had.
Pasal 7
TUGAS GURU
1) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kegiatan akademik
pondok tahfidz sesuai dengan kalender akademik pondok yang telah
ditetapkan.
2) Menyelenggarakan dan mengatur kelas serta memberikan pelayanan terbaik
kepada santri anggota kelas, khususnya dalam kegiatan menghafal Al Qur’an
3) Menyimak hafalan/bacaan santri pada waktu-waktu yang telah ditentukan
4) Mengoreksi bacaan santri, baik dalam kelancaran hafalan maupun tahsinnya
5) Memberikan nilai hafalan santri dalam buku mutaba’ah kependidikan
6) Mengadakan ujian kenaikan juz untuk santri yang telah menyelesaikan satu
juz
7) Memberikan motivasi kepada santri dengan pendekatan pedagogik secara
individu maupun berkelompok, baik terkait bidang akademik/tahfidz,
kegiatan pembiasaan rutin dan lain – lain.
8) Menyampaikan laporan kemajuan kepada pihak-pihak terkait terutama kepada
Kepala Ma’had secara rutin setiap bulan
9) Mengkomunikasikan perkembangan kependidikan santri anggota kelas
kepada wali santri masing-masing.

10) Hal-hal yang belum tersebut dalam tugas-tugas guru ini akan dituangkan
dalam aturan tambahan yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.
Pasal 8
ASISTEN GURU/PEMBIMBING
1) Guna membantu meringankan tugas-tugas kependidikan/tahfidz, satu orang
guru dibantu oleh satu orang asisten sesuai dengan kebutuhan.
2) Asisten guru bertugas membantu guru untuk mengatur dan mengkondisikan
kelas
3) Asisten guru juga bertugas menggantikan guru bila berhalangan
4) Jika dibutuhkan, asisten guru diperbolehkan ikut membantu menerima
setoran dan menyimak muraja’ah santri anggota kelas
5) Asisten guru terdiri dari tenaga kependidikan lainnya dan/atau santri yang
memiliki kualitas bacaan paling baik dan atau jumlah capaian hafalan
terbanyak dibandingkan santri yang lain
Pasal 9
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

TUGAS KEPALA MA’HAD
Merencanakan, menyelenggarakan, mengontrol, dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan kependidikan, baik yang bersifat rutin maupun
insidental
Membangun kerjasama dengan instansi dan takmirul masjid disekitar
Pondok
Membangun kerjasama dengan dan sinergi dengan pondok-pondok
kependidikan yang lain
Melakukan koordinasi dengan yayasan, baik secara formal maupun non
formal
Memberikan Laporan Hasil Belajar Kependidikan kepada pengurus
yayasan, dan orang tua/wali santri
Menunjuk santri mewakili pondok dalam kegiatan kegiatan di luar pondok
Dalam menjalankan tugas ini, Kepala Ma’had dibantu oleh Tenaga
Kependidikan
PASAL 10
TENAGA KEPENDIDIKAN

1) Tenaga Kependidikan ini terdiri dari Sekretaris, Bendahara, Bidang Pengajaran
dan Pengembangan Prestasi Tahsin dan Tahfiz

2) Tugas-tugas dari sekretaris mengatur surat-menyurat, pembuatan piagam,
ifadah, syahadah, ijazah dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi
menyampaikan surat dari pondok ke instansi lain, menjadi penanggungjawab
kegiatan kependidikan di luar pondok, serta mendampingi santri yang
mengikuti kegiatan di luar pondok,
3) Tugas Bendahara adalah mengusahakan pendanaan, mencatat keuangan, dan
menyusun laporan keuangan dan menerima laporan pertangungjawaban
kegiatan.

4) Tugas Bidang Pengajaran dan Pengembangan Prestasi Tahsin tahfidz
adalah membuat pembagian jadwal, mengontrol dan mengevaluasi
kegiatan kelas, membuat presensi kehadiran santri dalam kelas, membuat
rekap capaian tahfidz bulanan, dan membuat administrasi kelulusan,
meningkatkan
kualitas
tahsin
dan
tahfidz
santri
dengan
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas tahsin-tahfidz
seperti daurah, murojaah bersama dengan ma’had lain.
Pasal 11
STANDAR INPUT SANTRI
1) Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas output/lulusan secara
berkesinambungan dalam bidang Tahfidz, maka perlu dibuat standar
minimal input/calon santri dalam bidang ini
2) Proses rekruitmen input/calon santri dimaksud diselenggarakan secara tidak
terpisah dengan Penerimaan Santri Baru (PSB)
3) Dalam kaitan dengan hal ini, calon santri dinyatakan lulus jika
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
a. Lulus tes administrasi meliputi: mengisi formulir yang disediakan,
mendapat izin/persetujuan dari orangtua/wali, memiliki surat keterangan
Dokter, Ijazah atau nilai rapor terakhir
b. Mendapatkan nilai ujian Baca Al Qur’an dalam ujian PSB.
c. Memiliki kemauan yang kuat untuk menghafal Al Qur’an.
4) Aspek penilaian dalam ujian BTA PSB adalah;
a. Tilawah/mambaca yang mencakup; tahsin dan fashohah.
b. Tahfidz/Hafalan yang kuat.
5) Materi hafalan yang akan diujikan dalam tes PSB diberitahukan kepada
calon santri/wali sebelum ujian dilaksanakan
6) Waktu pemberitahuan ini diserahkan kepada Pimpinan Pondok
7) Jumlah ayat yang harus dihafalkan ditentukan oleh Tim dengan
berkonsultasi dengan Kepala Ma’had.
8) Penyelenggaraan ujian dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh
Kepala Ma’had
Pasal 12
TARGET HAFALAN
1) Target hafalan dalam kegiatan ini dibagi menjadi dua macam:
a. Target hafalan kelas Takhassus
b. Target hafalan Reguler
2) Target hafalan reguler adalah jumlah hafalan yang harus dicapai oleh santri
dalam jangka waktu tertentu dan menjadi syarat mutlak kenaikan ke halaman
berikutnya kelulusan
3) Target hafalan takhassus adalah jumlah hafalan yang harus dicapai oleh
santri dalam jangka waktu tertentu dan menjadi syarat kelulusan Pondok dan
pengambilan Syahadah Pondok
4) Target hafalan kelas reguler adalah setengah halaman

Pasal 13
RINCIAN JUZ YANG DIHAFAL
1) Juz yang dihafal dimulai dari juz 1, lalu juz 2, lalu juz 3 dan seterusnya
2) Santri baru/pindahan yang memiliki hafalan selain dari juz yang ditentukan
oleh Pondok bisa dikonversikan dengan target tersebut
3) Rincian juz yang harus diselesaikan untuk tiap tahun adalah sebagai berikut:
a) Santri kelas Takhassus lulus dengan jumlah hafalan 30 juz, dengan
rincian sebagai berikut:
a. Tahun pertama menyelesaikan hafalan juz 1 -12.
b. Tahun kedua menyelesaikan hafalan juz 13 – 24.
c. Tahun ketiga menyelesaikan hafalan juz 25 - 30
b) Santri kelas reguler lulus dengan jumlah hafalan 30 juz, dengan rincian
sebagai berikut:
a. Tahun pertama hafal 6 juz
b. Tahun kedua hafal 12 juz.
c. Tahun ketiga hafal 18 juz,
d. Tahun keempat yaitu 19 – 30 juz
Pasal 14
KALKULASI TARGET HAFALAN PER HARI
1) Untuk mencapai target pondok untuk santri takhassus sebanyak 6 juz dalam
satu semester, santri harus memiliki setoran sekurang-kurangnya 15 baris
atau satu halaman setiap hari
2) Mushaf yang dipakai untuk menghitung jumlah baris adalah mushaf dengan
standar pojok (Mushaf Standar Madinah) sebagaimana telah disebutkan
Pasal 15
PEMBAGIAN KELAS
1) Pembagian kelas dibuat secara bertingkat berdasarkan tahun masuk atau
tingkat hapalan.
2) Pembagian kelas dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dengan
berkonsultasi kepada Kepala Ma’had
3) Pembagian ini bisa berubah sewaktu-waktu, jika ada kemaslahatan yang
hendak dicapai
4) Pembagian ini disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait terutama
kepada santri dan walinya
Pasal 16
PRINSIP MANAJEMEN KELAS
1) Disiplin; artinya setiap guru wajib mendisiplinkan dirinya dan santri
anggota kelas yang diampu
2) Efektif; artinya setiap guru wajib menggunakan waktu-waktu yang telah
ditentukan dengan sebaik mungkin dan tidak melalaikannya

3) Konsisten; artinya setiap guru wajib konsisten dengan kegiatan-kegiatan
Tahfidz dan dengan kesepakatan dalam kelas yang telah dibuat
4) Antusias; artinya setiap guru wajib memulai dan menyelenggarakan kelas
dengan semangat dan antusiasme yang tinggi
5) Tanggung jawab; setiap guru berusaha sekuat tenaga mengelola kelas dan
mengantarkan santri anggota kelasnya untuk menjadi pengahafal Al Qur’an
atau minimal mencapai target yang telah ditetapkan Pondok
6) Ikhlas; artinya setiap guru wajib mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah
dan mengajarkan keikhlasan ini kepada santri anggota kelasnya
Pasal 17
METODE TAHFIDZ
1) Pada dasarnya metode dan cara menghafal diserahkan kepada kreatifitas dan
kecenderungan masing-masing santri
2) Sebagai alternatif, bisa ditempuh beberapa cara sebagai berikut:
a. Cara konvensional: yaitu membaca secara berulang-ulang
ayat/beberapa ayat (maqtha’) yang akan disetorkan
b. Menghafal melalui tulisan: yaitu menghafal ayat/beberapa ayat yang akan
disetorkan dengan cara menulis di kertas atau papan tulis, setelah dirasa
ingat, tulisan dihapus dan ditulis ayat berikutnya dan seterusnya
c. Menghafal dengan menyimak bacaan orang lain: yaitu menghafal dengan
perantara bacaan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung (kaset
murattal)
d. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan; hendaknya santri belum
berpindah pada ayat/maqtha’ yang baru sebelum ayat/maqtha’ yang lama
diulang, begitu dan seterusnya
Pasal 18
METODE MURAJA’AH
1) Secara umum mengulang adalah upaya penghafal Al Qur’an untuk
memperbanyak volume bacaan ayat yang telah ia hafal
2) Sebagai alternatif, bisa ditempuh cara-cara sebagai berikut:
a. Qira’atut tilmidz ‘ala al guru; yaitu santri membaca didepan guru
pengampu maqtha’/maqra’ (beberapa ayat) hafalan yang dihafalkan,
sedangkan guru menyimak dan mengoreksi bacaannya
b. Qira’atu guru ‘alat tilmidz: yaitu guru pengampu membacakan
maqtha’/maqra’ yang hendak dihafalkan santri kepada santri secara
berulang-ulang, sedangkan santri menirukan bacaan gurunya
c. Al qira’ah bi ad daur: yaitu santri anggota kelas membaca secara
bergiliran dalam lingkaran kelas maqtha’/maqra’ yang telah ditentukan,
sedangkan guru menyimak dan mengoreksi
d. Al muraja’ah al jauziyyah: yaitu santri membaca secara berpasangpasangan dengan rekannya, sedangkan guru memonitor bacaan santri
secara umum

e. Al muraja’ah fi as sholah: yaitu mengulang hafalan dalam sholat, baik
shalat sunah maupun fardhu
f. Al muraja’ah abra al imtihan: yaitu mengulang hafalan melalui ujian,
baik formal dengan ujian resmi maupun non formal dengan meminta
kepada guru untuk menguji hafalannya
g. Al muraja’ah abra al ‘iqab: yaitu mengulang hafalan melalui iqab/sanksi
atas pelanggaran yang dilakukan
i. Al muraja’ah abra al musabaqah: yaitu mengulang hafalan melalui
sebuah kompetisi yang diadakan, baik dalam lingkup internal maupun
eksternal
j. Al muraja’ah abra haflah khatmil Qur’an: yaitu mengulang hafalan
melalui sebuah acara khataman Al Qur’an yang diselenggarakan
k. Hal paling penting untuk diperhatikan adalah bahwasanya kekuatan
hafalan tergantung pada frekuensi dan volume mengulang artinya semakin
sering diulang, hafalan akan semakin kuat
Pasal 19
BUKU MUTABA’AH TAHFIDZ
1)

Buku mutaba’ah adalah alat kelengkapan administrasi kegiatan tahfidz dan
muraja’ah
2) Buku mutaba’ah memuat catatan rekam jejak hafalan santri untuk tiap
harinya
3) Komponen buku mutabaah Tahfidz terdiri atas;
a. Cover depan yang berisi; nama buku, nama Pondok, logo Pondok,
alamat Pondok, nama santri, kelas santri dan nama guru pengampu
b. Bagian inti buku yang terdiri dari halaman ziyadah dan halaman
muraja’ah
c. Lembar catatan kejadian berisi kolom: no, tanggal kejadian, jenis
kejadian, tindak lanjut dan keterangan
4) Halaman ziyadah terdiri dari kolom; tanggal, nama surat, no.juz, nilai dan
paraf/tanda tangan guru
5) Halaman muraja’ah terdiri dari kolom; tanggal, halaman yang diulang, no.
juz, nilai dan paraf/tanda tangan guru
6) Komponen yang wajib terisi dalam halaman ziyadah dan muraja’ah ini
meliputi; nama surat/halaman yang dihafal, juz, nilai dan paraf
7) Hasil catatan rekaman santri dalam buku direkap untuk setiap bulannya
oleh Tenaga kependidikan
8) Rekapitulasi tersebut diserahkan kepada Kepala Ma’had sebagai bahan
laporan bulanan
9) Nilai yang diberikan dalam buku ini dirata-rata untuk tiap bulannya sebagai
nilai ulangan mid semester santri untuk mata pelajaran Ketahfidzan Qur’an
10) Buku ini menjadi salah satu perangkat forto folio santri yang bersangkutan
selama masa pendidikannya di Pondok
11. Buku ini diserahkan kepada wali santri saat kenaikan kelas sebagai laporan
pencapaian hapalan santri

Pasal 20
PEMBIAYAAN
1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini,
baik langsung maupun tidak langsung adalah tanggung jawab yayasan
sepenuhnya
2) Demi menunjang kelancaran kegiatan-kegiatan pondok tahfizh ini, perlu
dibuat sebuah rencana biaya/anggaran pondok yang diusulkan dan
disahkan oleh pengurus yayasan.
3) Rencana biaya/anggaran ini dibuat sekurang-kurangnya satu kali dalam
satu tahun yang dituangkan dalam Rancana Anggaran dan Biaya Pondok
4) Rencana Anggaran ini selambat-lambatnya sudah ditanda tangani dan
disahkan satu pekan sebelum tahun pelajaran baru dimulai
5) Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dengan
memperhatikan aspek akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
6) Hal-hal yang belum tercantum dalam rencana anggaran/biaya ini bisa
dianggarkan jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:
a. Adanya keperluan yang mendesak
b. Diajukan sekurang-kurangnya dua pekan sebelum pelaksanaan
kegiatan
PASAL 21
EVALUASI KEGIATAN
1) Kegiatan ini wajib dievaluasi secara berkala secara terencana dan terukur
2) Jenis-jenis evaluasi kegiatan ini adalah Evaluasi bulanan yang dilaksanakan
saat rapat evaluasi gabungan.
BAB II
UJIAN TAHFIDZ
Pasal 22
PELAKSANAAN UJIAN TAHFIDZ
1) Ujian Tahfidz dalam setahun dilaksanakan dua kali yaitu semester gasal dan
genap.
2) Waktu pelaksaan ujian bisa mengalami perubahan jika ada konsideran
perubahan dan tidak ada resiko yang diTenagabulkan akibat perubahan
dimaksud
3) Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan kondisi yang ada dan jumlah
penguji serta santri yang akan diuji
Pasal 23
PENGUJI
1) Penguji adalah guru kelas masing-masing

2) Penguji wajib menjalankan ujian sesuai dengan aturan yang telah ditentukan
3) Penguji berwenang memberikan penilaian sesuai aturan yang telah
ditentukan
4) Penilaian penguji yang telah mengacu kepada aturan yang telah dibuat
tidak bisa diganggu gugat
Pasal 24
BENTUK DAN MATERI UJIAN
1) Dalam kegiatan ini terdapat empat bentuk ujian yaitu
a. Ujian Kenaikan Juz, yaitu ujian yang dilaksanakan oleh setiap
menyelesaikan hafalan satu juz sebelum melanjutkan ke juz berikutnya
b. Ujian Semester Gasal, yaitu ujian yang dilaksanakan pada semester
gasal
c. Ujian Semester Genap, yaitu ujian yang dilaksanakan pada semester
gasal dan menjadi syarat kenaikan kelas
d. Ujian Verifikasi, yaitu ujian yang dilaksanakan untuk menguji
kemampuan hafalan santri yang telah melaksanakan ujian pada semester
dan atau kelas sebelumnya
2) Materi ujian kenaikan juz adalah satu juz yang telah dihafalkan oleh santri
dan telah disetorkan kepada guru pengampunya dan dicatatkan dalam buku
mutaba’ah.
3) Materi ujian semester sebagai berikut:
a.

Materi Ujian Semester Gasal adalah satu juz terbaru pada kelas tersebut
dan dibaca dari awal sampai akhir juz plus hafalan di kelas sebelumnya.

b.

Materi Ujian Semester Genap adalah seluruh juz yang dihafal di kelas
tersebut ditambah dengan hafalan di kelas sebelumnya

Untuk rincian juznya bisa dilihat dalam Aturan lainnya.
4) Materi ujian verifikasi adalah materi ujian pada semester yang diikuti.
Bentuk ujiannya sambung ayata dan menjawab secara tertulis pertanyaan
yang diajukan dengan juz-juz yang diujikan dan pelajaran lainnya.
5) Materi ujian ini wajib disosialisasikan kepada santri peserta ujian sebelum
ujian diselenggarakan
Pasal 25
ASPEK PENILAIAN
1) Aspek yang dinilai dalam ujian ini mencakup:
a. Kelancaran
b. Tajwid
c. Fashohah/makhraj
2) Untuk Kelancaran tidak lebih dari 3 kesalahan dalam setiap hafalan. Yang
dimaksud dengan kesalahan adalah ketika santri tidak bisa melanjutkan
bacaannya setelah diberikan teguran sebanyak dua kali
3) Tajwid terkait dengan kemampuan santri menerapkan hukum-hukum tajwid
dalam bacaannya

4) Fashohah terkait dengan ketepatan pengucapan makharijul Huruf
Pasal 26
TEKNIS DAN MEKANISME PENILAIAN
1) Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) Tahfidz adalah 70
2) Rincian penilaian ujian Tahfidz diatur dalam aturan lainnya.
3) Penetapan kelulusan ujian Tahfidz dilakukan dalam rapat pleno ujian Tahfidz
yang dipimpin oleh Kepala Ma’had
Pasal 27
LAPORAN HASIL BELAJAR
1) Dalam rangka menyampaikan hasil belajar santri,, maka rapor perlu dibuat
dan disampaikan kepada wali santri yang bersangkutan
2) Rapor disampaikan sekurang-kurangnya sebanyak dua kali dalam satu tahun
pelajaran yaitu rapor semester gasal dan genap
3) Rapor ini berupa satu lembar kertas berlogo dan berkop resmi Pondok
4) Rapor sekurang-kurangnya mencakup tiga bagian yaitu:
i. Bagian pertama berisi:
a. Nama laporan hasil belajar Kependidikan
b. Nama santri
c. No. Induk santri
d. Kelas
e. Semester
f. Tahun Pelajaran
g. KKM mata pelajaran Kependidikan
h. Nama guru pengampu
ii. Bagian inti berisi:
a. Hafalan baru
b. Total hafalan
c. Aspek penilaian
d. Peringkat Santri
iii. Bagian penutup yang berisi:
a. Catatan/pesan untuk santri dan atau wali
b. Kolom keterangan
c. Tempat dan tanggal penandatanganan rapor
d. Kolom tanda tangan Kepala Ma’had
5) Jika diperlukan, akan dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap format
rapor ini
BAB IV
SKOR PELANGGARAN, SANKSI, DAN APRESIASI
Pasal 28
SKOR PELANGGARAN
Skor pelanggaran akademik adalah sebagai berikut:
1) Tidak hadir dalam kelas tanpa izin. Skor 15

2) Terlambat masuk kelas dengan ketentuan:
a. Kurang dari 10 menit. Skor 5
b. Lebih dari 10 menit. Skor 10
3) Tidak masuk kelas dengan keterangan palsu. Skor 20
4) Meninggalkan kelas sebelum waktunya selesai dan tidak kembali lagi. Skor
20
5) Tidak mengikuti kelas tahfidz dengan baik, misalnya tidur, membaca buku
atau sejenisnya, yang mengganggu proses kelas tahfidz. Skor 5
6) Tidak membawa mushaf Al-Qur’an. Skor 5
7) Menyontek, bertanya jawaban, memberitahu jawaban, atau perbuatan curang
lainnya pada saat ujian. Skor 25
8) Tidak mengikuti kegiatan tasmi’ bulanan tanpa ijin. Skor 15
9) Membangkang perintah atau intruksi dengan cara tidak baik dan tanpa alasan
yang benar. Skor 25
10) Bersikap tidak sopan kepada guru-guru baik dengan kata-kata maupun sikap.
skor 30
11) Tidak membawa buku muthaba’ah/hilang skor 25
Pasal 29
SANKSI AKADEMIK
Adapun bentuk sanksi akibat pelanggaran akademik adalah:
1. Peringatan I dengan syarat jumlah pelanggaran sebanyak 100 skor
2. Peringatan II dilakukan apabila jumlah pelanggaran sebanyak 200 skor
3. Peringatan terakhir atau dikeluarkan apabila terjadi pelanggaran dengan skor
400.
Pasal 30
APRESIASI DAN PENGHARGAAN
1) Dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada santri yang
telah menyelesaikan target hafalannya selama masa pendidikan di Pondok
dan lulus dalam ujian , maka dibuatlah Ifadah, Syahadah, dan Ijazah dan
disampaikan kepada santri yang bersangkutan
a. Ifadah, Syahadah, dan Ijazah ini hanya diberikan sebanyak satu kali
selama masa pendidikan santri
b. Ifadah tahfidz diberikan kepada santri kelas reguler yang telah
menyelesaikan ujian kependidikan 6 juz dan kepada santri kelas takhassus
yang telah menyelesaikan hapalan sebanyak 10 dan 20 Juz.
c. Ijazah Tahfizh diberikan kepada santri yang telah menyelesaikan ujian
kependidikan 30 juz
d. Ifadah, Syahadah, dan Ijazah Tahfizh ini berupa satu lembar kertas
berlogo dan berkop resmi Pondok
e. Ifadah, Syahadah, dan Ijazah Tahfizh ini sekurang-kurangnya
menjelaskan hal-hal berikut ini:
1. Nama apresiasi dan penghargaan
2. Nama santri
3. Tempat, tanggal lahir santri
4. Tahun angkatan

5. Nilai akumulasi ujian
6. Jumlah juz yang telah dihafalkan
7. Doa dan motivasi
8. Tempat dan tanggal penandatanganan syahadah
9. Nama dan tanda tangan Kepala Ma’had
10. Nama dan tanda tangan Pengurus Yayasan
11. Dan lampiran nilai ujian per juznya
12. Jika diperlukan, akan dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap
format Ifadah, Syahadah, dan Ijazah.
2) Santri yang lulus ujian Tahfidz 30 Juz, dan maka diwisuda secara khusus
dalam wisuda Tahfidz.
3) Santri yang sudah hafal 30 Juz akan menjadi duta dalam acara-acara
murojaah bersama dengan pondok-pondok Tahfidz Quran yang lainnya.
BAB V
ATURAN PERUBAHAN
Pasal 31
ATURAN PERUBAHAN
1) Guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran Tahfidz, maka dokumen
ini diupayakan selalu bisa ditinjau ulang dan dilakukan penyesuaian serta
perbaikan
2) Perubahan dokumen ini dilakukan setelah melalui proses analisa secara
mendalam yang dilakukan oleh Guru dan Kepala Ma’had dan atau jika ada
usulan dari Pengurus Yayasan
3) Pembahasan usulan ini akan dilakukan selambat-lambatnya dua (2) pekan
sejak usul dinyatakan diterima.
4) Hasil pembahasan akan disahkan selambat-lambatnya dua (2) pekan setelah
forum digelar
5) Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini, akan diatur kemudian hari.
Ditetapkan di: Pangkalan Kerinci
Pada tangga : Maret 2021
Mengetahui,
PENGURUS YAYASAN
MAJLIS ILMU AL ITTIHAD

PONDOK TAHFIZH AL FURQON
KEPALA MA’HAD

BUNYAMIN SZ, SE
KETUA

MUHAMMAD AULIA, S.Pd.I

Standar
Operasional Prosedur

STANDAR OPERATIONAL PROSEDURE (SOP)
PONDOK TAHFIDZ AL FURQON
JUDUL

PENGELOLAAN KEGIATAN TAHFIDZ SANTRI
SUB JUDUL
KEGIATAN TALLAQI DAN PERSIAPAN HAFALAN BARU
Kode Dokumen:

Tanggal Disahkan:

Tanggal dibuat:
Unit
Pondok Tahfidz
Al – Furqon

Tanggal Revisi:

Ditetapkan oleh:

Muhammad Aulia, S.Pd.I
Kepala Ma’had

Pengertian

Kegiatan persiapan hafalan yang akan disetorkan dan santri
membacakan hapalan baru berulang - ulang selanjutnya guru
menyimak bacaan santri

Tujuan

Memastikan proses persiapan hafalan santri berjalan dengan lancar

Dasar Hukum

Kurikulum

Kebijakan/Ketentuan
Ruang Lingkup

Santri wajib mempersiapkan hafalan yang akan disetorkan esok hari.
Kegiatan dilaksanakan pada pukul 06.00 – 08.00.
Kegiatan dilaksanakan di kelas.

Unit/pihak terkait

Pengasuh
Guru

NO.

PROSEDUR TETAP

PELAKSANA

1.

Pengasuh menertibkan dan
mengawasi kelas

Pengasuh

2.

Santri dan ketua kelas
berkumpul pada pukul 06.00
di tempat yang telah
ditentukan
Santri membentuk lingkaran
kelas
Ketua kelas membuka
kegiatan dengan berdoa
bersama
Ketua kelas mengisi daftar
hadir
Santri mulai talaqqi hafalan
baru
Ketua kelas menutup
kegiatan dengan berdoa
bersama
Isti’dad dan bersiap untuk
sarapan pagi

Ketua kelas
dan santri

3.
4.

5.
6.
7.

8.

CATATAN MUTU BAKU
INSTRUMEN
OUTPUT
PENDUKUNG
Santri terkondisikan
untuk Talaqqi dan
membaca hafalan
baru
Santri berkumpul
tepat waktu

Santri

Santri duduk
melingkar
Santri sudah berdoa
dengan khusyuk

Ketua kelas
dan santri
Ketua kelas
Guru dan
santri
Ketua kelas
dan santri
Santri

Daftar Hadir

Kehadiran santri
terdata
Hafalan santri
terkondisikan
Santri sudah berdoa
dengan khusyuk
Santri sudah siap
dengan hafalan baru

STANDAR OPERATIONAL PROSEDURE (SOP)
PONDOK TAHFIDZ AL FURQON
JUDUL

PENGELOLAAN KEGIATAN TAHFIDZ SANTRI
SUB JUDUL
KEGIATAN SETORAN HAFALAN BARU (ZIYADAH)
Kode Dokumen:

Tanggal Disahkan:

Tanggal dibuat:
Unit
Pondok Tahfidz
Al – Furqon

Tanggal Revisi:

Ditetapkan oleh:

Muhammad Aulia, S.Pd.I
Kepala Ma’had

Pengertian

Kegiatan setoran hafalan baru harian santri yang dilakukan pada pagi hari
di depan guru

Tujuan

Menambah hafalan baru santri

Dasar Hukum

Kurikulum

Kebijakan/Ketentuan Santri wajib menyetorkan hafalan baru di depan guru
Kegiatan dilaksanakan pada pukul 06.00 – 08.00.
Ruang Lingkup
Kegiatan dilaksanakan di kelas.

Unit/pihak terkait

Pengasuh
Guru

NO.

PROSEDUR TETAP

PELAKSANA

1.

Pengasuh menertibkan dan
mengawasi kelas

Pengasuh

2.

Santri dan ketua kelas
berkumpul pada pukul 06.00
di tempat yang telah
ditentukan
Santri membentuk lingkaran
kelas
Ketua kelas membuka
kegiatan dengan berdoa
bersama
Ketua kelas mengisi daftar
hadir
Santri mulai setoran hafalan
di depan guru
Menandatangani buku
Mutaba’ah
Ketua kelas menutup
kegiatan dengan berdoa
bersama
Santri mengakhiri kegiatan
Ziyadah

Ketua kelas
dan santri

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

CATATAN MUTU BAKU
INSTRUMEN
OUTPUT
PENDUKUNG
Ruangan
Santri terkondisikan
untuk setoran hafaln
baru
Santri berkumpul
tepat waktu

Santri

Santri duduk
melingkar
Santri sudah berdoa
dengan khusyuk

Ketua kelas
dan santri
Ketua kelas
Guru dan
santri
Guru
Ketua kelas
dan santri
Santri

Daftar Hadir

Buku
Mutaba’ah

Kehadiran santri
terdata
Hafalan santri
terkondisikan
Buku Mutaba’ah
tertandatangani
Santri sudah berdoa
dengan khusyuk
Santri sudah siap
dengan hafalan baru

STANDAR OPERATIONAL PROSEDURE (SOP)
PONDOK TAHFIDZ AL FURQON
JUDUL

PENGELOLAAN KEGIATAN TAHFIDZ SANTRI
SUB JUDUL
PENGULANGAN HAFALAN BARU (MUROJAH)
Kode Dokumen:

Tanggal Disahkan:

Tanggal dibuat:
Unit
Pondok Tahfidz
Al – Furqon

Tanggal Revisi:

Ditetapkan oleh:

Muhammad Aulia, S.Pd.I
Kepala Ma’had

Pengertian

Kegiatan pengulangan hafalan lama santri sebanyak 5 kali dalam 1 – 5 juz
dan akan dilanjutkan hari berikutnya apabila santri mempunyai hapalan
diatas 5 juz.

Tujuan

Mengulangi hafalan santri

Dasar Hukum

Kurikulum

Kebijakan/Ketentuan Santri wajib mengulangi sesuai ketentuan
Kegiatan dilaksanakan pada pukul 08.30 – 14.30.
Ruang Lingkup
Kegiatan dilaksanakan di kelas dan halaman

Unit/pihak terkait

Pengasuh
Guru

NO.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

PROSEDUR TETAP
Santri dan guru
berkumpul pada pukul
08.30 di tempat yang
telah ditentukan
Santri dan guru
membentuk lingkaran
kelas
Santri dan guru mengisi
daftar hadir
Guru/pembimbing
membuka kegiatan
dengan berdoa bersama
Guru/pembimbing
menyampaikan kata
pengantar
Santri mulai mengulang
hafalan lama sebanyak 5
juz sesuai ketentuan
Santri mengisi buku
Mutaba’ah
Menandatangani buku
Mutaba’ah
Guru/pembimbing
menyampaikan kalimat
penutup
Santri dan
guru/pembimbing berdoa
Santri saling bersalaman
dengan guru dan sesama
santri

PELAKSANA
Santri dan
guru/pembimbing

CATATAN MUTU BAKU
INSTRUMEN
OUTPUT
PENDUKUNG
Ruangan
Santri dan guru
berkumpul tepat
waktu

Santri dan
guru/pembimbing
Santri dan
guru/pembimbing
Santri dan
guru/pembimbing

Santri dan guru
duduk melingkar
Daftar hadir

Kehadiran santri
terdata
Santri dan guru
sudah berdoa
dengan khusyuk
Kata pengantar
tersampaikan

Santri dan
guru/pembimbing

Mushaf Al
Quran

Santri hafal sesuai
target

Santri

Buku
Mutaba’ah
Buku
Mutaba’ah

Buku Mutaba’ah
terisi
Buku Mutaba’ah
tertandatangani
Kalimat penutup
tersampaikan

Guru/pembimbing

Guru
Guru

Guru
Santri dan
guru/pembimbing

Berdoa dengan
khusyuk
Santri dan guru
sudah
bersalaman

STANDAR OPERATIONAL PROSEDURE (SOP)
PONDOK TAHFIDZ AL FURQON
JUDUL

PENGELOLAAN KEGIATAN TAHFIDZ SANTRI
SUB JUDUL
KEGIATAN MENGULANG HAFALAN BARU (HIFZIL)
Kode Dokumen:

Tanggal Disahkan:

Tanggal dibuat:
Tanggal Revisi:

Ditetapkan oleh:

Pondok Tahfidz
Al – Furqon

Muhammad Aulia, S.Pd.I
Kepala Ma’had

Pengertian

kegiatan menghafal hafalan baru yang akan disetorkan.

Tujuan

Memastikan proses mengulang hafalan baru santri berjalan dengan
lancar

Dasar Hukum

Kurikulum Ketahfidzan

Kebijakan/Ketentuan Santri wajib mempersiapkan hafalan baru yang akan disetorkan esok
Ruang Lingkup

hari.
Kegiatan dilaksanakan pada pukul 14.30 – 15.30.
Kegiatan dilaksanakan di kelas

Unit/pihak terkait

Pengasuh
Guru

NO.

PROSEDUR TETAP

PELAKSANA

CATATAN MUTU BAKU
INSTRUMEN
OUTPUT
PENDUKUNG
Ruangan
Santri terkondisikan
untuk menghafal

1.

Pengasuh menertibkan dan
mengawasi kelas

Pengasuh

2.

Santri dan ketua kelas
berkumpul pada pukul 14.30
ditempat yang telah
ditentukan.
Santri membentuk lingkaran
kelas.
Ketua kelas membuka kegiatan
dengan berdo’a bersama.
Ketua kelas mengisi daftar
hadir.
Santri mulai mengulang
hafalan baru
Ketua kelas menutup kegiatan
dengan berdo’a bersama.
Santri mengakhiri kegiatan dan
bersiap untuk Shalat ashar saat
azan berkumandang

Ketua kelas
dan santri

Santri berkumpul tepat
waktu.

Santri

Santri duduk melingkar.

Ketua kelas
dan santri
Ketua kelas

Santri sudah berdo’a
dengan khusyuk.
Kehadiran santri
terdata.
Hafalan santri
terkondisikan
Santri sudah berdo’a
dengan khusyuk.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Guru dan
santri
Ketua kelas
dan santri
Santri

Daftar hadir

Santri sudah siap untuk
setor.

STANDAR OPERATIONAL PROSEDURE (SOP)
PONDOK TAHFIDZ AL FURQON
JUDUL

PENGELOLAAN KEGIATAN TAHFIDZ SANTRI
SUB JUDUL
KEGIATAN MENGULANG HAFALAN LAMA (HIZB)
Kode Dokumen:

Tanggal Disahkan:

Tanggal dibuat:
Unit
Pondok Tahfidz
Al – Furqon

Tanggal Revisi:

Ditetapkan oleh:

Muhammad Aulia, S.Pd.I
Kepala Ma’had

Pengertian

Kegiatan mengulang hafalan lama dengan cara mengulang hafalan lama
berdasarkan Hizb di depan guru.

Tujuan

Memastikan proses mengulang hafalan lama santri berjalan dengan
lancar

Dasar Hukum

Kurikulum Ketahfidzan

Kebijakan/Ketentuan Santri wajib mempersiapkan hafalan lama yang akan diulang hafalannya.
Kegiatan dilaksanakan pada pukul 20.00 – 21.30.
Ruang Lingkup
Kegiatan dilaksanakan di kelas

Unit/pihak terkait

Pengasuh
Guru

NO.

PROSEDUR TETAP

PELAKSANA

CATATAN MUTU BAKU
INSTRUMEN
OUTPUT
PENDUKUNG
Ruangan
Santri terkondisikan
untuk menyampaikan
hafalan lama di depan
guru

1.

Pengasuh menertibkan dan
mengawasi kelas

Pengasuh

2.

Santri dan ketua kelas
berkumpul pada pukul 20.00
ditempat yang telah
ditentukan.
Santri membentuk lingkaran
kelas.
Ketua kelas membuka kegiatan
dengan berdo’a bersama.
Ketua kelas mengisi daftar
hadir.
Santri mulai mengulang
hafalan lama berdasarkan hizb
di depan guru

Ketua kelas
dan santri

Santri berkumpul tepat
waktu.

Santri

Santri duduk melingkar.

Ketua kelas
dan santri
Ketua kelas

Ketua kelas menutup kegiatan
dengan berdo’a bersama.
Santri mengakhiri kegiatan dan
bersiap untuk istirahat

Ketua kelas
dan santri
Santri

Santri sudah berdo’a
dengan khusyuk.
Kehadiran santri
terdata.
Hafalan santri
terkondisikan dengan
baik dan guru bisa
koreksi manakala ada
yang salah
Santri sudah berdo’a
dengan khusyuk.
Hafalan santri lebih kuat
dan terjaga

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Guru dan
santri

Daftar hadir

STANDAR OPERATIONAL PROSEDURE (SOP)
PONDOK TAHFIDZ AL FURQON
JUDUL

PENGELOLAAN KEGIATAN TAHFIDZ SANTRI
SUB JUDUL
KEGIATAN UJIAN TAHFIDZ
Kode Dokumen:

Tanggal Disahkan:

Tanggal dibuat:
Tanggal Revisi:

Ditetapkan oleh:

Pondok Tahfidz
Al – Furqon

Muhammad Aulia, S.Pd.I
Kepala Ma’had

Pengertian

Kegiatan dan proses mengukur prestasi dan kualitas hafalan Al- Qur’an
santri yang menjadi syarat kenaikan juz, kenaikan kelas dan lulus dari
pondok

Tujuan

Memberikan penilaian terhadap capaian santri selama proses belajar.

Dasar Hukum

Kurikulum Ketahfidzan

Kebijakan/Ketentuan Santri wajib mengikuti ujian yang telah dijadwalkan sesuai dengan target
Ruang Lingkup

KKM
Kegiatan
1. Ujian kenaikan juz
2. Ujian Mid semester
3. Ujian Akhir semester
4. Munaqosah
Kegiatan dilaksanakan di kelas

Unit/pihak terkait

Pengasuh
Guru

NO.

PROSEDUR TETAP

PELAKSANA

CATATAN MUTU BAKU
INSTRUMEN
OUTPUT
PENDUKUNG
Ruangan
Santri terkondisikan
untuk ujian
Santri berkumpul
tepat waktu

1.

Pengasuh menertibkan dan
mengawasi kelas

Pengasuh

2.

Santri dan ketua kelas
berkumpul sesuai jadwal di
tempat yang telah ditentukan
Santri membentuk lingkaran
kelas

Ketua kelas
dan santri
Santri

Santri duduk
melingkar

Ketua kelas
dan santri
Ketua kelas

Santri sudah berdoa
dengan khusyuk

5.

Ketua kelas membuka kegiatan
dengan berdoa bersama
Guru memulai ujian

6.

Santri mulai mengikuti ujian

7.

Ketua kelas menutup kegiatan
dengan berdoa bersama
Santri mengakhiri kegiatan dan
pulang

Guru dan
santri
Ketua kelas
dan santri
Santri

3.
4.

8.

Daftar hadir

Kehadiran santri
terdata
Santri ikut ujian
dengan tertib
Santri sudah berdoa
dengan khusyuk

Santri sudah siap ujian

STANDAR OPERATIONAL PROSEDURE (SOP)
PONDOK TAHFIDZ AL FURQON
JUDUL

PENGELOLAAN KEGIATAN TAHFIDZ SANTRI
SUB JUDUL
KEGIATAN PENGULANGAN HAFALAN PEKANAN GURU
Kode Dokumen:

Tanggal Disahkan:

Tanggal dibuat:
Tanggal Revisi:

Ditetapkan oleh:

Pondok Tahfidz
Al – Furqon

Muhammad Aulia, S.Pd.I
Kepala Ma’had

Pengertian

Kegiatan pengulangan hafalan dan evaluasi pembelajaran oleh para guru
yang dilakukan setiap pekan.

Tujuan

Mengulangi hafalan para guru

Dasar Hukum

Kurikulum Ketahfidzan

Kebijakan/Ketentuan Guru wajib mengulangi hafalan untuk memperkuat kualitas hafalan guru.
Kegiatan dilaksanakan setiap hari ahad pukul 20.00 setiap pekan
Ruang Lingkup
Kegiatan dilaksanakan di kelas dan atau ruangan lainnya.

Unit/pihak terkait

Kepala Ma’had
Guru

NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PROSEDUR TETAP
Menghubungi dan
mengundang guru tahfidz
Menyiapkan tranportasi bila
diperlukan
Guru memulai kegiatan
dengan membacakan
basmalah
Mengisi daftar hadir
Guru mempersiapkan hafalan
yang akan disetor
Setoran hafalan kepada guru
Kepala Ma’had melakukan
evaluasi proses belajar
Kepala Ma’had mengakhiri
kegiatan dan pulang

PELAKSANA
Kepala
Ma’had
Bagian
transportasi
Kepala
Ma’had
Guru

CATATAN MUTU BAKU
INSTRUMEN
OUTPUT
PENDUKUNG
Ruangan
Guru terkondisikan
untuk kegiatan

Guru duduk melingkar
Daftar hadir

Guru mengisi daftar
hadir

Guru

Murajah dimulai

Guru
Kepala
Ma’had

Hafalan guru terjaga
Evaluasi dilakukan

Bagian
transportasi

Guru bersiap untuk
pulang

KURIKULUM

PROFIL LEMBAGA
Nama Institusi

: Pondok Tahfidz Al - Furqon

Alamat
: Perumahan Bumi Asri I Komplek Bhakti Praja
RT. 004 RW. 004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan
Kerinci Kab. Pelalawan – Riau HP/WA: 081276151659
website:pondoktahfidzalfuqon.com
Tujuan
: Melahirkan penghafal yang berakhlak mulia,
Unggul dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
Nilai – nilai
: Disiplin, bertanggung jawab, , sungguhsungguh, dan berkakhlakul karimah.

KOMPETENSI
KOMPETENSI PROGRAM
“Terciptanya Generasi Penghafal Qur’an yang berakhlak Mulia, Unggul,
dan mampu menghadapi perkembangan zaman.”

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1) Santri memiliki akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Agama Islam.
2) Santri memiliki hafalan 30 Juz Al-Qur’an.
3) Santri mampu mempertahankan hafalan Al-Qur’an.
4) Santri mampu memperdengarkan hafalan Al-Qur’an dengan
baik dan benar.
5) Santri memiliki pengetahuan tentang kandungan Al-Qur’an.
6) Santri memiliki kemampuan dasar berbahasa Arab.
7) Santri mampu melaksanakan syariat Islam dengan benar.

KOMPETENSI DASAR
1. Santri mampu menunjukan akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai
keislaman.
2. Santri mampu mempertahankan hafalan Al-Qur’an yang dimiliki.
3. Santri mampu melafalkan 30 Juz Al-Qur’an.
4. Santri mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.
5. Santri mampu menerapkan dasar-dasar berbahasa Arab.

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
1) Setelah menyelesaikan program, santri mampu membaca Al-Qur’an
dengan baik dan benar.
2) Setelah menyelesaikan program, santri mampu melafalkan hafalan
Al-Qur’an 30 Juz dengan baik di hadapan halayak ramai.
3) Setelah menyelesaikan program, santri mampu menerapkan
dasar-dasar berbahasa Arab dengan baik.
4) Setelah menyelesaikan program, santri mampu menjadi teladan
yang mempunyai akhlakul karimah

STRUKTUR KURIKULUM
Kompetensi

Kegiatan

Topik

Alokasi Waktu

Mampu membaca
Al-Qur’an dengan baik dan
Benar
Mampu menlafalkan
Al-Quran 30 Juz

Program Tahsin

Kelas Talaqqi

Juz 1-30

1 Jam/Hari

Kelas Setoran

Juz 1-30

1 Jam/Hari

Juz 1-30

9 Jam/Hari

Nahwu dan
shorof

4 Jam/Pekan

Mampu mempertahankan Kelas Muroja’ah, hifzil
dan Hizb
Hafalan Al-Qur’an
Mampu menerapkan
dasardasar bahasa Arab
Mampu menunjukkan
akhlak yang sesuai
dengan
nilai-nilai keislaman

Tajwid dan
mukhrijal huruf

Kelas Bahasa Arab

Kajian Pengetahuan
Umum

Mampu melaksanakan
Ibadah harian,
dasar-dasar Syariat Islam QIyamulail, Qailulah,
dengan benar
Puasa dan shalat

Pendidikan
Agama Islam
Praktik
Ibadah

2 Jam/Pekan

3.5 Jam/Hari

MATA AJAR
AL-QUR’AN
Sebagai mata ajar utama dalam program Tahfizh.

AGAMA ISLAM
Sebagai penunjang untuk membentuk akhlakul karimah pada santri.

BAHASA ARAB
Sebagai penunjang dalam rangka mempermudah menghafal Al-Qur’an.

TAJWID
Sebagai penunjang dalam rangka mempermudah menghafal Al-Qur’an.

KEGIATAN
KEGIATAN PEMBELAJARAN
KELAS TAHFIDZ
Kelas tahfidz merupakan waktu khusus yang digunakan oleh santri untuk
menghafal Al-Qur’an secara mandiri setiap harinya. Pada kelas tahfidz ini, santri
juga diwajibkan untuk membaca dan memahami arti dari ayat yang sedang
dihafalkan.
KELAS MUROJA’AH
Kelas muroja’ah merupakan waktu khusus yang digunakan oleh santri untuk
mengulang-ngulang hafalan yang telah dimilikinya dengan bantuan partner
mengahafal. Santri diharapkan melakukan kegiatan mengulang hapalan lama
sebanyak 5 kali di hadapan guru sampai juz 1, apabila santri memiliki hapalan
sebanyak 5 juz maka santri harus mengulang hapalan dari juz 1 juz 5 dan jika
santri memiliki hapalan lebih dari 5 juz akan dilanjutkan juz berikutnya di esok
harinya dan begitulah seterusnya.
KELAS HIFZIL
Kegiatan ini merupakan kegiatan mengulang hafalan baru yang akan disetorkan
kepada guru
KELAS HIZB
Merupakan Kegiatan mengulang hapalan lama berdasarkan Hizb dan guru
menyimak hapalan tersebut.

KELAS SETORAN
Kelas setoran merupakan waktu khusus yang digunakan santri untuk
menyetorkan hafalan baru maupun hafalan lama kepada ustadzah yang
bertugas. Pada kelas setoran ini pula santri wajib menjelaskan tentang arti
ayat yang sedang dihafalnya.
KELAS TALAQQI
Kelas merupakan waktu khusus yang digunakan oleh santri untuk
mendengarkan dan menyimak bacaan untuk hapalan baru..
KELAS BAHASA ARAB
Kelas bahasa merupakan waktu khusus bagi santri untuk belajar bahasa
Arab.. Pada kelas ini, selain memperlajari materi ajar, santri juga wajib
menggunakannya sebagai penunjang dalam menghapal Al – Qur’an.
KELAS TAHSIN
Kelas tahsin merupakan waktu untuk memperbaiki bacaan santri yang
dirasa masih kurang baik. Selain itu, kelas ini bersifat memperdalam
pengetahuan tentang ilmu tajwid santri.
KAJIAN PEKANAN
Kajian pekanan ini dilakukan setiap pekan dengan tema kajian yang
berbeda tiap pekannya. Tema kajian dibuat kondisional bergantung dengan
keadaan santri ataupun tema-tema aktual yang sedang terjadi.

KEGIATAN HARIAN
QIYAMUL LAIL
Qiyamul lail dikerjakan setiap malam secara mandiri oleh santri dibawah
pengawasan pengasuh atau pembimbing harian. Jumlah Rokaat sholat
dibebaskan, bergantung kepada kesanggupan santri.
QAILULAH
Qailulah merupakan tidur siang yang disunnahkan oleh Nabi, dilakukan
maksimal 30 menit sebelum waktu dzuhur. Qailulah ini membantu peserta

didik agar mampu terjaga untuk melaksanakan Qiyamul Lail.
PUASA SUNNAH
Santri diutamakan untuk melaksanakan puasa sunnah senin kamis. Jika ada
yang sanggup untuk melaksanakan puasa sunnah Daud, maka
diperbolehkan.
KEGIATAN RUTIN HARIAN
Kegiatan rutin harian merupakan semua kegiatan diluar kegiatan kelas,
seperti piket asrama, waktu bebas santri, dan lain sebagainya.
OLAHRAGA
Kegiatan olahraga untuk santri akan dilaksanakan tiap pekannya, adapun
jenis olahraga akan berupa sepakbola rutin. Dan tiap bulan sekali akan
diadakan renang/marathon.

KEGIATAN EVALUASI
UJIAN PER JUZ
Ujian per bulan dilakukan setelah santri telah menghafal 1 juz Al-Qur’an.
Hafalan 1 juz disetorkan kembali kepada guru dan dilakukan ujian hapalan..
UJIAN PER SEMESTER
Ujian Per Semester merupakan kegiatan untuk mengukur kualitas hapalan
santri setiap 6 bulan baik secara lisan maupun tertulis.
UJIAN MID SEMESTER
Kegiatan ini merupakan kegiatan dimana santri diuji untuk melanjutkan ayat
secara acak yang diberikan oleh penguji.
TASMI’
Tasmi’ merupakan kegiatan memperdengarkan hafalan yang dimilikinya
pada halayak ramai. Tasmi’ akan dilakukan dengan hafalan yang dimiliki
santri.
MUNAQOSYAH
Munaqosyah merupakan kegiatan pengujian secara acak hafalan yang
dimiliki santri di depan halayak ramai. Dilakukan per 10 juz hafalan santri.

STRATEGI PENDEKATAN
Pendekatan yang digunakan pada Pondok Tahfidz Al - Furqon adalah pusat
pembelajaran terletak pada santri. Guru, pengasuh dan pembimbing harian
berfungsi sebagai fasilitator dalam membantu santri untuk mampu mencapai
target hafalan dan tujuan yang telah ditentukan.

PEMBELAJARAN
Dalam satu kali pelaksanaan program pondok tahfidz, berikut adalah
pengorganisasian dari konten program:

KEGIATAN TAHFIDZ
Tahun

Target

Keterangan

Pertama

Juz 1 - 12

Disetorkan minimal 1 halaman
perhari

Kedua

Juz 13 -24

Disetorkan minimal 1 halaman
perhari

Ketiga

Juz 25 - 30

Disetorkan minimal 1 halaman
perhari

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Tahun
Pertama

Topik
Kondisional

Keterangan
Dilakukan seminggu sekali

Kedua

kondisional

Dilakukan seminggu sekali

Ketiga

kondisiona

Dilakukan seminggu sekali

Topik

Keterangan

BAHASA ARAB
Tahun

Pertama

Kosa kata bahasa
Arab (disesuaikan
dengan kata-kata
dalam ayat-ayat Al-

Dilakukan dua kali dalam seminggu

Qur’an)

Kedua

Ketiga

Kosa kata dan
Percakapan bahasa
Arab
Kosa kata,
percakapan, dan
kaidah berbahasa
Arab

Dilakukan dua kali dalam seminggu

Dilakukan dua kali dalam seminggu

TAJWID
Tahun

Topik

Pertama

Makhorijul Huruf

Kedua

Mad dan Hukum Nun mati

Ketiga

Hukum Mim Mati dan lain-lain

Keterangan
Kondisional

KALENDER AKADEMIK ATAU ALOKASI WAKTU
Keseluruhan program tahfidz yang diselenggarakan oleh Pondok Tahfidz Al
furqon adalah selama 2 tahun 6 bulan
TAHUN PERTAMA

BULAN

KETERANGAN

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
Penerimaan Santri Baru (I)
Proses pembelajaran
Mid Semester
Ujian Semester 6 Juz
Proses pembelajaran
Mid semester genap
Ujian semester genap 12
Juz
TAHUN KEDUA

BULAN

KETERANGAN

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
Penerimaan Santri Baru (II)
Proses pembelajaran
Mid Semester dan MHQ
15 Juz
Ujian Semester 18 Juz
Proses pembelajaran
Mid semester genap
Ujian semester genap
24 Juz

TAHUN KETIGA (6 Bulan)
BULAN

KETERANGAN

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
Penerimaan Santri Baru(III)
Proses pembelajaran
Murojaah 30 Juz
Munaqosyah
Pengabdian

