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Pedoman wawancara dan dokumentasi, observasi untuk ustadz 

 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati 

partisipasi peserta didik dalam kegiatan pelaksanaan program tahfidz Al-Qur’an  

SDIT al-Khairaat di Yogyakarta meliputi: 

A. Tujuan: 

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik 

maupun non fisik pelaksanaan program tahfidz Al-Qur’an SDIT al-

Khairaat di Yogyakarta. 

B. Aspek yang diamati: 

1. Alamat/lokasi sekolah 

2. Lingkungan fisik sekolah pada umumnya 

3. Unit kantor/ruang kerja 

4. Ruang kelas 

5. Sarana prasarana 

6. Suasana pembelajaran sehari-hari baik secara akademik maupun social 

7. Proses kegiatan belajar mengajar di kelas 

8. Daftar nama siswa 

9. Daftar nilai siswa 

10. Daftar prestasi siswa 

  



 

LEMBAR OBSERVASI 

 

Nama Guru   : Ustadz Muhammad Tasul Umam  

Tanggal Observasi  :15 februari 2018 

Kelas   :Empat  

Tempat  : SDIT Al-Khairaat kampus 2  

 

No Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan 

1. Metode Pembelajaran Menggunakan metode talaqqi 

2. Penggunaan waktu Waktu yang digunakan dipagi hari jam 

07:00 sudah dimulai setiap hari senin 

sampai kamis 

3. Teknik penguasaan kelas Guru mmemuroja’ah hafalan kemaren lalu 

menambah hafalan 2-3 ayat kemudian 

disetorkan kepada ustadz 

4. Perilaku siswa  Masih ada yang bergurai, tidak 

memperhatikan ustadz, ada yang kondusif 

5. Cara memotivasi siswa Mengingatkan bahwa orang yang 

menghafalkan Al-Qur’an itu mulia 

6. Teknik bertanya Dengan menunjuk 

7. Penggunaan media Dengan alat peraga papan berbentuk kertas 

yang sudah ada lafadz surat-surat juz 30 

8. Bentuk dan cara evaluasi Sebelum pembelajaran ditutup ustadz 

tersebut meminta untuk membaca hafalan 

yang barusan disetorkan 

9. Kesulitan belajar Ketika menyetorkan hafalan yang barusan 

dihafal 

10. Keaktifan siswa Semangat dalam memuraja’ah dengan 

bersama-sama 

11. Kedisiplinan Masih kurang 

  



 

LEMBAR WAWANCARA 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    :01 

Nama Informan  : Ustadz Muhammad Tasul Umam  

Status Informan  : PJ/koordinator ekstra tahfidz Al-Qur’an SDIT Al-

Khairaat 

Tanggal Wawancara : 26 februari 2019 

Jam   : 10:00 

Tanggal Penulisan  : 28 februari 2019 

Tempat  : SDIT Al-Khairaat 

Topik wawancara : pelaksanaan program tahfidz Al-Qur’an 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Kapan anak mulai tahfidz? 

Informan  Ketika sudah diterima sebagai siswa SDIT Al-Khairaat, 

jadi kelas 1 itu sudah dilatih untuk tahsin dan hafalan  

Peneliti Berapa target tahfidz siswa disekolah ini? 

Informan Dari keseluruhan untuk kelas1 sampai kelas 6 itu harus 

menghafal juz 30 dan ketika sudah dikelas 6 itu harus 

sudah hafal juz 30, karena juz 30 itu syarat untuk kelulusan 

kelas 6. 

Peneliti Kapan saja waktu tahfidz dilaksanakan? 

Informan Pada waktu jam pembelajaran, untuk pelaksanaan tahfidz 

seminggu 4 kali, hari senin sampai kamis, satu hari 3 jam 



 

untuk 3 kelas, jadi satu kelas ada beberapa kelas a,b, dan c 

itu digabungin dan dicampur dijadikan untuk beberapa 

kelompok sesuai dengan sampainya jilid yang sudah 

diajarkan. 

Peneliti Siapa saja yang berperan dalam mendukung program 

hafalan Al-Qur’an ? 

Informan Keseluruhan, yaitu ustadz dan ustadzah yang mengampu 

tahsin dengan metode ummi, tidak hanya tahsinya tidak 

hanya memperbaiki hurufnya  saja tetapi juga diprogram 

ini ada tahfidznya ada program hafalanya. jadi semua 

ustadz harus bertanggung jawab untuk memperbaiki 

hafalannya serta memberikan hafalan Qur’annya. 

Peneliti Masuk jadwal atau diluar jadwal? 

Informan Untuk program tahfidz Al-Qur’an itu masuk dijadwal 

pembelajaran sekolah 

Peneliti Dalam setahun harus sudah menghafalkan berapa surat? 

Informan 6 surat, jadi 1 smster 3 surat dan smstr 2 menghafalkan 3 

surat. Jadi tahsin dan hafalan itu bersamaan. Kemudian ada 

yang hafalan juz 30 sudah selesai paling cepat kelas 4. 

Pelasananya   

Peneliti Satu ustadz bertanggung jawab beberapa siswa? 

Informan Minimal 10-15 siswa dalam satu kelompok. 

Peneliti Bagaimana bila ada ustadz yang berhalangan hadir? 



 

Informan Ketika ada yang halangan koordinator tahfidz Al-Qur’an 

yang akan menggantikan kelompok tadi yang kosong, 

koordinator tersebut tidak mengajar ia tugasnya 

mngkontrol para ustadz dan ustadzah dan yang mengjui 

kenaikan jilid  siswa. 

Peneliti Setiap kelompok itu dicampur beberapa keloas atau 1 

kelas? 

 

Informan Satu kelas ada beberapa kelas misal kls a kls b, jadi yang 

dicampur masih 1 kelas. 

Metode   

Peneliti Metode apa yang digunakan oleh tahfidz? 

Informan Metode yang digunakan metode ummi, tahsin, murojaah, 

hafalan 

Peneliti Apakah anak harus bisa membaca Al-Qur’an dulu baru 

tahfidz? 

Informan Muroja’aah langsung hafalan ketika pelaksanaan tahfidz 

dan mentalaqqi 1 ayat diulang-ulang sampai 10x. 

Kemudian menyetorkan kepada ustadz. 

Peneliti Peran ustadz kepada tahfidz apa? 

Informan 1. Memenej kelompok masing2 agar tertib untuk 

berlangsungnya tahfidz 

2. Selalu memotivasi siswa agar semangat terus untuk 



 

menghafal dan ketika ada murid yang hafalannya 

itu susah dan ketinggalan kita sebagai ustadz harus 

ditanyai agar siswa giat lagi menghafalnya, lalu 

membimbing dan memberikan waktu lebih doluar 

pembelajaran tahfidz. 

Peneliti Kegiataan awal pembelajaran tahfidz seperti apa? 

Informan Pembukaan, do’a, motivas, muroja’ah hafalan yang 

kemaren 

Peneliti Kegiataan inti pembelajaran tahfidz seperti apa? 

Informan Membaca jilid, kemudian untuk penambahan surat 

menambah 2-3 ayat kemudian dibaca 5x lalu murid 

menyetorkan yang barusan dihafalkan 

Peneliti Kegiataan akhir pembelajaran tahfidz seperti apa? 

Informan Memberi motivasi agar selalu rajin berlatih dirumah, 

penutup 

Peneliti Bagaimana kegiatan evaluasi hasil hafalan Al-Qur’an? 

Informan Tes satu surat ketika dalam beberapa hari sudah mencapai 

hafalan satu surat 

Peneliti Upaya apa yang dilakukan agar siswa tidak bosan pada 

waktu hafalan? 

Informan Memotivasi, sebagian ustadz ada yang cerita humoris, 

riwerd 

Peneliti Sarana apa atau dimana tempat yang paling menunjang 



 

tahfidz? 

Informan Masjid, perpus, lorong depan kelas, dalam kelas, 

Peneliti Sarana apa yang dibutuhkan? 

Informan Untuk ustadz: buku absen, buku jilid 1 sampai 6, alat 

peraga,  untuk siswa: Qur’an, buku absen, mutaba’ah, meja 

Kendala   

Peneliti Kendala pada proses apa? 

Informan Kurangnya kerja sama orang tua dan murid, ada yang satu 

minggu tidak masuk sekolah. 

Peneliti Kendala pada pelasana apa? 

Informan Hafalan ketinggalan dengan teman, adanya siswa yang 

sering ngeyel, miskomunikasi antara orang tua dan ustadz 

Peneliti Kendala pada metode? 

Informan Adanya target yang baku 

Peneliti Kendala pada sarana apa? 

Informan Tidak ada 

Solusi   

Peneliti Solusi kendala pada proses apa? 

Informan Bekerja sama denganwali kelas, mendukung penuh dari 

guru, adanya dukungan penuh dari orang tua 

Peneliti Solusi kendala pada pelasana apa? 

Informan Memberi waktu lebih, orang tua memantau juga pada 



 

siswa, ngomong langsung dengan orang tua murid 

Peneliti Solusi kendala pada metode? 

Informan Waktu sedikit dilonggarakan untuk muridyang beda 

kemmapuan 

 

  



 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode   :02 

Nama Informan : Ustadz Yazid Dzulfikar  

Status Informan : PJ/koordinator tahfidz Al-Qur’an SDIT Al-Khairaat 

Tanggal Wawancara : 26 februari 2019 

Jam   : 13:00 

Tanggal Penulisan : 28 februari 2019 

Tempat  : SDIT Al-Khairaat 

Topik wawancara : pelaksanaan program tahfidz Al-Qur’an 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Kapan anak mulai tahfidz? 

Informan  Ketika sudah diterima sebagai siswa SDIT Al-Khairaat, 

jadi kelas 1 itu sudah dilatih untuk tahsin dan hafalan, jilid 

5 baru bisa ikut ekstrakurikuler tahfidz 

Peneliti Berapa target tahfidz siswa disekolah ini? 

Informan Tidak mentargetkan sebenarnya dari ustadz berhubung ada 

target dalam pedoman buku jadi harus mengikuti peraturan 

Peneliti Kapan saja waktu tahfidz dilaksanakan? 

Informan Pada waktu jam pembelajaran, untuk pelaksanaan tahfidz 

seminggu 4 kali, hari senin sampai kamis, satu hari 3 jam 

untuk 3 kelas, jadi satu kelas ada beberapa kelas a,b, dan c 

itu digabungin dan dicampur dijadikan untuk beberapa 

kelompok sesuai dengan sampainya jilid yang sudah 

diajarkan. 



 

Peneliti Siapa saja yang berperan dalam mendukung program 

hafalan Al-Qur’an ? 

Informan Yayasan, ustadz dan ustadzah, kepala sekolah, orang tua 

Peneliti Masuk jadwal atau diluar jadwal? 

Informan Untuk program tahfidz Al-Qur’an itu masuk dijadwal 

pembelajaran sekolah 

Peneliti Dalam setahun harus sudah menghafalkan berapa surat? 

Informan 6 surat, jadi 1 smster 3 surat dan smstr 2 menghafalkan 3 

surat. Jadi tahsin dan hafalan itu bersamaan. Kemudian ada 

yang hafalan juz 30 sudah selesai paling cepat kelas 4. 

Pelasananya   

Peneliti Satu ustadz bertanggung jawab beberapa siswa? 

Informan Minimal 10-15 siswa dalam satu kelompok. 

Peneliti Bagaimana bila ada ustadz yang berhalangan hadir? 

Informan Ketika ada yang halangan koordinator tahfidz Al-Qur’an 

yang akan menggantikan kelompok tadi yang kosong, 

koordinator tersebut tidak mengajar ia tugasnya 

mngkontrol para ustadz dan ustadzah dan yang mengjui 

kenaikan jilid  siswa. 

Peneliti Setiap kelompok itu dicampur beberapa kelas atau 1 kelas? 

 

Informan Satu kelas ada beberapa kelas misal kls a kls b, jadi yang 

dicampur masih 1 kelas. 



 

Metode   

Peneliti Metode apa yang digunakan oleh tahfidz? 

Informan Metode yang digunakan metode ummi, tahsin, murojaah, 

hafalan 

Peneliti Apakah anak harus bisa membaca Al-Qur’an dulu baru 

tahfidz? 

Informan Muroja’aah langsung hafalan, tahsin itu sesuai target yang 

sudah ada 

Peneliti Peran ustadz kepada tahfidz apa? 

Informan 1. Mengajarkan membaca Al-Qur’an 

2. Pendampingan untuk hafalan 

3. Memotivasi 5 menit sebelum penutup 

Peneliti Kegiataan awal pembelajaran tahfidz seperti apa? 

Informan Pembukaan, do’a, motivasi, apresiasi muroja’ah hafalan 

yang kemaren 

Peneliti Kegiataan inti pembelajaran tahfidz seperti apa? 

Informan Pakai alat peraga untuk membaca penambahan surat 

menambah 2-3 ayat kemudian dibaca 5x lalu murid 

menyetorkan yang barusan dihafalkan 

Peneliti Kegiataan akhir pembelajaran tahfidz seperti apa? 

Informan Memberi motivasi agar selalu rajin berlatih dirumah, 

penutup 

Peneliti Bagaimana kegiatan evaluasi hasil hafalan Al-Qur’an? 



 

Informan Setiap akhir semester direkap yang adapada absen siswa 

Peneliti Upaya apa yang dilakukan agar siswa tidak bosan pada 

waktu hafalan? 

Informan Memotivasi, yel-yel, sebagian ustadz ada yang cerita 

humoris, biasanya kalau jilid meraganya pakai irama. 

Sarana   

Peneliti Sarana apa atau dimana tempat yang paling menunjang 

tahfidz? 

Informan Musola, perpus, dalam kelas, 

Peneliti Sarana apa yang dibutuhkan? 

Informan Untuk ustadz: buku absen, buku jilid 1 sampai 6, alat 

peraga,  untuk siswa: Qur’an, buku absen, mutaba’ah, meja 

Peneliti Kendala pada proses apa? 

Informan Guru keluar masuk atau risen, tiba-tiba cuti 

Peneliti Kendala pada pelasana apa? 

Informan Ketika guru berhalangan hadir kelompok yang tidak ada 

ustadznya harus campur dengan kelompok lain 

Peneliti Kendala pada sarana apa? 

Informan Tempatnya terbatas 

Solusi   

Peneliti Solusi kendala pada proses apa? 

Informan Cari ustadz lagi atau membuka lowongan 



 

Peneliti Solusi kendala pada pelasana apa? 

Informan Memaksimalkan waktu yang sudah ditentukan 

Peneliti Solusi kendala pada sarana? 

Informan Menggunakan tempat pada lingkungan sekolah yang ada 

 

  



 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode   :03 

Nama Informan : Ustadzah Noktriasih 

Status Informan : Guru tahfidz Al-Qur’an SDIT Al-Khairaat 

Tanggal Wawancara : 28 februari 2019 

Jam   :13:00 

Tanggal Penulisan : 28 februari 2019 

Tempat  : SDIT Al-Khairaat 

Topik wawancara : pelaksanaan program tahfidz Al-Qur’an 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Kapan anak mulai tahfidz? 

Informan  Ketika sudah diterima sebagai siswa SDIT Al-Khairaat, 

jadi kelas 1 itu sudah dilatih untuk tahsin dan hafalan, jilid 

5 baru bisa ikut ekstrakurikuler tahfidz 

Peneliti Berapa target tahfidz siswa disekolah ini? 

informan Minimal bisa hafal sampai 2 juz 

Peneliti Kapan saja waktu tahfidz dilaksanakan? 

Informan Pada waktu jam pembelajaran, untuk pelaksanaan tahfidz 

seminggu 4 kali, hari senin sampai kamis, satu hari 210 

menit untuk 3 kelas, jadi satu kelas ada beberapa kelas a,b, 

dan c itu digabungin dan dicampur dijadikan untuk 

beberapa kelompok sesuai dengan sampainya jilid yang 

sudah diajarkan. 

Peneliti Siapa saja yang berperan dalam mendukung program 

hafalan Al-Qur’an ? 

Informan Yayasan, ustadz dan ustadzah, kepala sekolah, orang tua 

Peneliti Masuk jadwal atau diluar jadwal? 

Informan Untuk program tahfidz Al-Qur’an itu masuk dijadwal 

pembelajaran sekolah 



 

Peneliti Dalam setahun harus sudah menghafalkan berapa surat? 

Informan Kelas 1 10 surat, kelas 2 minimal 5 surat, kelas 3 minimal 

2 surat 

Pelasananya   

Peneliti Satu ustadz bertanggung jawab beberapa siswa? 

Informan Minimal 10-15 siswa dalam satu kelompok. 

Peneliti Bagaimana bila ada ustadz yang berhalangan hadir? 

Informan Ketika ada yang halangan koordinator tahfidz Al-Qur’an 

yang akan menggantikan kelompok yang kosong, 

koordinator tersebut tidak mengajar ia tugasnya 

mngkontrol para ustadz dan ustadzah ketika pelajaran 

berlangsung 

Peneliti Setiap kelompok itu dicampur beberapa kelas atau 1 kelas? 

 

Informan Satu kelas ada beberapa kelas misal kls a kls b, jadi yang 

dicampur masih 1 kelas. 

Metode   

Peneliti Metode apa yang digunakan oleh tahfidz? 

Informan Metode yang digunakan metode ummi, tahsin, murojaah, 

hafalan 

Peneliti Apakah anak harus bisa membaca Al-Qur’an dulu baru 

tahfidz? 

Informan Muroja’aah langsung hafalan, tahsin itu sesuai target yang 

sudah ada, kalau sudah sampai jilid 5 baru baca Al-Qur’an 

dan masuk ekstra untuk hafalan juz 29 

Peneliti Peran ustadz kepada tahfidz apa? 

Informan 1. Mentalaqqi 

2. Memuroja’ah 

3. Membantu hafalan 

Peneliti Kegiataan awal pembelajaran tahfidz seperti apa? 



 

Informan Guru kondisikan siswa, salam sapa, doa, menambah 

hafalan 

Peneliti Kegiataan inti pembelajaran tahfidz seperti apa? 

Informan Pakai alat peraga untuk membaca penambahan surat 

menambah 2-3 ayat kemudian dibaca 5x lalu murid 

menyetorkan yang barusan dihafalkan 

Peneliti Kegiataan akhir pembelajaran tahfidz seperti apa? 

Informan Memberi motivasi agar selalu rajin berlatih dirumah, 

penutup 

Peneliti Bagaimana kegiatan evaluasi hasil hafalan Al-Qur’an? 

Informan Setiap akhir pembelajaran dites masih hafal untuk hafalan 

yang barusan dipelajari,  

Peneliti Upaya apa yang dilakukan agar siswa tidak bosan pada 

waktu hafalan? 

Informan Memotivasi, sebagian ustadz ada yang cerita humoris, 

riwerd. 

Sarana   

Peneliti Sarana apa atau dimana tempat yang paling menunjang 

tahfidz? 

Informan Musola, perpus, dalam kelas, 

Peneliti Sarana apa yang dibutuhkan? 

Informan Untuk ustadz: buku absen, buku jilid 1 sampai 6, alat 

peraga,  untuk siswa: Qur’an, buku absen, mutaba’ah, meja 

kendala  

Peneliti Kendala pada proses apa? 

Informan Guru keluar masuk atau risen, tiba-tiba cuti 

Peneliti Kendala pada pelasana apa? 

Informan Ketika murid libur panjang butuh adaptasi lagi 

Peneliti Kendala pada sarana apa? 

Informan Tidak ada 



 

Solusi   

Peneliti Solusi kendala pada proses apa? 

Informan Cari ustadz lagi atau membuka lowongan 

Peneliti Solusi kendala pada pelasana apa? 

Informan Memaksimalkan murid agar cepat beradaptasi 

Peneliti Solusi kendala pada sarana? 

Informan Tidak ada 

 

  



 

 

Tabel diatas data target siswa BTHQ semua di SDIT Al Khairaat Yogyakarta 

 



 

 

Dalam gambar diatas tersebut adalah dokumen pembagian waktu 

pembelajaran atau rancangan  metode ummi di SDIT Al-Khairaat Yogyakarta  

 



 

 

Gambaran diatas tersebut dokumen hasil pencapaian  tahfidz Al-Qur’an 

ketika sudah sampai kelas enam, gunanya agar tau dalam dalam penyampaian 

hafalan sudah sampai mana, karena yang wajib selesai 1 juz adalah juz 30. 

 



 

 

Gambar diatas tersebut dokumen daftar hadir pembelajaran Al-Qur’an 

metode ummi, jadi ustadz mempunyai absen  untuk bisa mengetahui bahwa 

siswa sudah sampai mana dan nilai berapa, karena disitu nilai juga harus 

dicantumkan, ketika satu kali pertemuan satu kali penilian. 



 

 

Gambar diatas adalah dokumen dari sekolah untuk mengetahui jadwal 

tahfidz yang masuk dalam jadwal pembelajaran  sekolah, sudah tertera bahwa 

untuk jadwal tahfidz Al-Qur’an senin sampai kamis dimulai dari pagi. 

 

 



 

 

Gambar diatas dokumen yang dipakai untuk ustadz dalam pemberkasan 

untuk hafalan dari kelas 4 sampai kelas 6. 



 

 

Wawancara kepada Ustadz Muhammad Tasul Umam selaku ustadz tahfidz 

Al-Qur’an, pada hari selasa tanggal 26 februari 2019, pukul 10:00 WIB. 

 

Wawancara kepada Ustadzah Noktriasih selaku ustadz tahfidz Al-Qur’an, 

pada hari kamis tanggal 28 februari 2019, pukul 13:00 WIB. 



 

 



 

 


