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ABSTRAK 

Isnaini Nur Fathonah, Evaluasi Program Menghafal Al-Qur’an di Rumah 

Pintar Pijoengan Piyungan Bantul Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2021. 

 

 Latar Belakang penelitian ini berawal dari fenomena pembelajaran daring 

atau SFH (Study From Home) dikarena pandemi Covid 19. Hal ini berdampak pada 

waktu keseharian anak, dimana sebelumnya muncul kebijakan Full Day School 

yang mengakibatkan waktu anak banyak digunakan untuk kegiatan di sekolah saat 

ini justru sebaliknya. Waktu luang anak menjadi lebih banyak sehingga biasa 

digunakan untuk bermain bersama teman-temannya maupun bermain gadget. 

Sehingga perlu adanya kegiatan positif yang tetap bisa mengisi waktu luang anak 

dan meminimalisir permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan program menghafal Al-Qur’an Rumah Pintar Pijoengan 

dan evaluasi program menghafal Al-Qur’an menggunakan model evaluasi CIPP. 

 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 

Rumah Pintar Pijoengan Piyungan Bantul Yogyakarta. Subyek dari penelitian ini 

adalah Ketua Pengelola Rumah Pintar Pijoengan, pengelola Rumah Pintar 

Pijoengan dan wali siswa program menghafal Al-Qur’an. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data 

menggunakan triagulasi sumber dan teknik. Teknik analisa data dilakukan dengan 

transcript, coding, grouping serta comparing dan contrasting. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan (1) untuk mengetahui pelaksanaan program 

menghafal Al-Qur’an di Rumah Pintar Pijoengan telah dilaksanakan dengan baik 

sesuai dengan komponen-komponen program. Akan tetapi terdapat perubahan 

waktu pelaksanaan program dalam upaya menghindari kerumunan (2) hasil dari 

model evaluasi CIPP yaitu  evaluasi context (konteks) terkait tujuan program perlu 

dikaji ulang terkait visi misi agar program lebih terarah dan terstruktur. Evaluasi 

input (masukan) yang terkait adalah guru, siswa dan sarana prasarana sudah sesuai 

dengan kriteria yang dibutuhkan. Hanya saja perlu adanya kegiatan yang berunsur 

pengembangan potensi pada guru atau tentor agar semakin baik lagi kedepannya. 

Serta ketentuan target hafalan pada tingkat usia maupun jenjang pendidikan untuk 

memudahkan dalam proses evaluasi output. Evaluasi process (proses) yaitu dalam 

pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik, meskipun masih adanya kendala 

yaitu kurangnya tenaga pengajar atau tentor untuk lebih memaksimalkan program. 

Selanjutnya evaluasi product (produk) terkait capaian atau hasil program yang 

sudah dirasakan selain menambah hafalan pada anak juga mengubah kebiasaan dan 

sifat anak menjadi lebih baik lagi melalui sikap kemandirian, rasa tanggung jawab 

dan juga manajemen waktu sejak dini. Temuan dari pelaksanaan program 

menghafal adalah belum adanya kategori tingkat keberhasilan penyelenggaraan 

program yang dapat digunakan sebagai masukan dalam mengembangkan program. 

 

Kata kunci: Evaluasi Program, CIPP, Tahfidz
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring pesatnya perkembangan teknologi pada era serba digital dan 

modern saat ini juga berdampak pada perubahan sektor-sektor kehidupan. Baik 

dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, gaya hidup, cara bersosialisasi, 

ekonomi dan transportasi juga mengalami perubahan yang begitu pesat. Salah 

satu produk hasil perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah 

melalui adanya smartphone. Kehadiran smartphone memiliki dampak positif 

seperti memudahkan dalam komunikasi, menambah wawasan, memperbanyak 

relasi dan mengembangkan ruang bisnis. Akan tetapi smartphone juga tidak 

lepas meninggalkan jejak negatif terhadap kehidupan seperti menurunkan daya 

konsentrasi, berkurangnya interaksi sosial, mengganggu kesehatan, kecanduan 

dll.  

Selain memiliki fungsi utama dalam memudahkan komunikasi, 

smartphone juga dilengkapi berbagai aplikasi sosial media dan fitur-fitur AI 

(Artificial Inteligence) yang semakin menarik perhatian khususnya anak-anak 

usia sekolah. Teknologi seharusnya membawa kita ke duania yang lebih 

nyaman, namun tidak jarang kita temukan anak-anak yang justru asik bermain 

smartphone atau gadget pada saat proses pembelajaran di sekolah. Meskipun 

demikian akan tetapi dalam lingkungan sekolah hal tersebut masih bisa diatasi 

melalui peran guru yang mengawasi secara langsung pada saat proses 
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pembelajaran, adanya aturan atau regulasi yang bisa diterapkan sekolah untuk 

mencegah anak-anak bermain gadget di lingkungan sekolah, serta kegiatan 

kokurikuler maupun ekstrakurikuler di luar jam pembelajaran yang bisa 

mengisi waktu luang anak-anak menjadi lebih bermanfaat. Lain halnya dalam 

situasi pandemi Covid-19 saat ini, hampir semua kegiatan dilakukan secara 

daring. Oleh karena itu mau tidak mau gadget dan internet menjadi barang 

penting dalam kehidupan sehari-hari.  

Saat ini anak-anak memiliki waktu luang lebih banyak daripada waktu 

belajar mereka. Rumah Pintar Pijoengan merupakan salah satu lembaga 

pendidikan nonformal di masyarakat yang menangkap permasalahan tersebut. 

Rumah pintar merupakan salah satu lembaga satuan pendidikan nonformal 

yang berbentuk pusat kegiatan belajar masyarakat dengan menyediakan 

layanan fasilitas belajar melalui sentra-sentra kegiatan seperti sentra buku, 

sentra kriya, sentra permainan, sentra audio visual dan sentra komputer. 

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 

Pasal 1 dijelaskan bahwasannya pendidikan nonformal merupakan jalur 

pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang.  

Awal berdirinya Rumah Pintar Pijoengan berangkat dari aktivisme sosial 

yang dilakukan sejak adanya bencana gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 

2006, serta hasil pemikiran Ibu Negara Almarhumah Ani Yudoyono melalui 

Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIP) dalam rangka 

mensejahterakan bangsa melalui Program Indonesia Pintar. Oleh karena itu 
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tidak heran banyak orang tua di sekitar Desa Srimartani yang menitipkan anak-

anaknya di Rumah Pintar Pijoengan diantaranya untuk mengikuti les baca tulis, 

sekedar membaca di perpustakaan Rumpin atau sekedar bermain. Hal ini 

dikarenakan orang tua siswa merasa lebih aman dan nyaman apabila anak-

anaknya bermain di Rumah Pintar, mengingat banyak fasilitas layanan 

pendidikan yang dapat dimanfaatkan, jarak yang relatif dekat dan adanya 

pengawasan dari pengelola Rumpin. Program menghafal Al-Qur’an 

merupakan program baru yang didasarkan atass tuntutan masyarakat untuk 

menyediakan kegiatan tahfidz sore di Rumah Pintar Pijoengan. 

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama baik itu lingkungan 

keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Sehingga pendidikan tidak 

seterusnya hanya belaku pada lembaga pendidikan formal saja, akan tetapi 

dimanapun anak berada disitulah tempat pendidikannya. Berdasarkan 

wawancara pra penelitian yang dilakukan peneliti di Rumah Pintar Pijoengan 

tujuan adanya Rumah Pintar masih belum tercapai secara maksimal 

dikarenakan anak-anak yang datang ke rumah pintar hanya sekedar mencari 

internet untuk bermain gadget maupun mengakses wifi untuk menonton 

youtube, bukan untuk belajar melalui sentra-sentra yang disediakan. Oleh 

karena itu Rumah Pintar Pijoengan merasa belum optimal dalam usaha 

mencapai tujuannya sehingga mulai berinovasi mengembangkan sentra yang 
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ada untuk mengurangi masalah tersebut melalui kegiatan program menghafal 

Al-Qur’an.2 

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian selanjutnya peneliti akan 

membahas mengenai evaluasi program menghafal Al-Qur’an di Rumah Pintar 

Pijoengan. Peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian di Rumah 

Pintar Pijoengan dikarenakan Rumah Pintar Pijoengan merupakan salah satu 

program dari Indonesia pintar yang digagas oleh Almarhumah Ibu Ani 

Yudhoyono dengan harapan dapat menjadi solusi dalam mendukung 

keterampilan dan edukasi bagi anak-anak. Rumah Pintar Pijoengan juga 

sempat mendapatkan penghargaan dari Almarhumah Ibu Ani Yudhoyono 

sebagai rumah pintar berprestasi pada tahun 2010. Selain itu pendidikan di  luar 

sekolah juga perlu diperhatikan, mengingat tidak semua potensi anak berasal 

dari kemampuan dibidang akademik bisa saja anak-anak tersebut memiliki 

bakat pada non akademik. Sehingga mulai dari usia anak-anak penting halnya 

melatih serta menggali potensi yang anak-anak melalui berbagai kegiatan 

untuk mengasah bakat terpendamnya serta membekalinya dengan potensi yang 

dapat bermanfaat untuk masa depan.  

Oleh karena itu perlu adanya peran manajemen pendidikan yang baik 

dalam rangka mempersiapkan generasi penerus yang kreatif, inovatif dan 

produktif. Pemilihan model evaluasi yang akan digunakan disesuaikan dengan 

tujuan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tercapai tidaknya 

                                                           
2 Hasil Wawancara dengan Bapak Teguh Waluyo, pada tanggal 14 Oktober 2019 di Rumah 

Pintar Pijoengan. 
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tujuan dari adanya program menghafal Al-Qur’an dalam jangka pendek yaitu 

mengurangi kebiasaan bermain gadget di Rumah Pintar Pijoengan. Selain itu 

penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan 

jangka panjang yang telah ditetapkan. Informasi yang diperoleh dari evaluasi 

ini menggunakan model evaluasi CIPP yang dapat digunakan sebagai bahan 

masukan tolak ukur untuk memperbaiki dan meningkatkan program menghafal 

untuk kedepannya. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian tentang evaluasi program menghafal tersebut. 

Dengan demikian penulis mengambil judul “Evaluasi Proram Menghafal Al-

Qur’an di Rumah Pintar Pijoengan Piyungan Bantul Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan program menghafal Al-Qur’an di Rumah Pintar 

Pijoengan ? 

2. Bagaimana evaluasi program menghafal Al-Qur’an di Rumah Pintar 

Pijoengan menggunakan model evaluasi CIPP? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan program menghafal Al-Qur’an yang ada 

di Rumah Pintar Pijoengan. 

b. Untuk mengetahui evaluasi program menghafal Al-Qur’an dengan 

menggunakan model evaluasi CIPP di Rumah Pintar Pijoengan. 

2. Manfaat penelitian 
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

a. Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan 

masukan mengenai evaluasi program menghafal Al-Qur’an 

menggunakan model CIPP. 

b. Praktis  

1) Bagi penulis  

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai evaluasi 

program menghafal Al-Qur’an. Serta menjadi pengalaman bagi 

penulis dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. 

2) Bagi Lembaga Akademik 

Sebagai bahan masukan bagi dunia pendidikan dan menambah 

referensi bagi pembaca yang membutuhkan data-data tentang evaluasi 

program menghafal Al-Qur’an menggunakan model evaluasi CIPP. 

3) Bagi Instansi 

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Rumah Pintar Pijoengan 

mengenai evaluasi program menghafal Al-Qur’an. 

D. Kajian Penelitian yang Relevan 

 Perkembangan pembelajaran tahfidzul Al-Qur’an di Indonesia 

menyebabkan banyak lembaga pendidikan formal maupun nonformal yang 

mulai menyelenggarakan program tahfidz karena menyadari pentingnya 

pendidikan keagamaan sejak dini dan keutamaan Qur’an. Sehingga penelitian 

terkait evaluasi program tahfidz sudah banyak dilakukan. Khususnya dengan 
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evaluasi program menggunakan metode evaluasi CIPP maupun CIPPO yang 

berfokus sebagai masukan dalam mengambilan keputusan sehingga cocok 

untuk mengetahui dampak, efektivitas maupun keberlanjutan program.  

 Penelitian terdahulu dilakukan oleh Firdaus Wadji mengenai evaluasi 

program tahfidz melalui media sosial di Yayasan Indonesia Berkah. Hasil dari 

penelitian menggunakan model evaluasi CIPP menunjukkan bahwa 

berdasarkan evaluasi konteks adanya visi, misi dan tujuan yang ada perlu dikaji 

ulang dengan mempertimbangkan indikator pencapaian, bentuk kalimat yang 

singkat dan padat, serta memuat target waktu penyesuaian. Dalam evaluasi 

input memuat musyrif/ah, santri, kurikulum dan sarana prasarana. Selanjutnya 

dalam evaluasi proses terdapat temuan di lapangan terkait metode, media, 

materi dan waktu. Sementara dalam evaluasi produk dapat diketahui bahwa 

perlunya tambahan materi terutama pada santri ikhwan karena masih banyak 

yang mendapat nilai dibawah KKM, koreksi bacaan dengan mengedepankan 

aspek tartil dan perlunya penerapan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan 

sehari-hari.3 

 Selaras dengan penelitian Silvia Ulfah dan Santi Lisnawati menegenai 

evaluasi program tahfidz Al-Qur’an  menggunakan model CIPP yang 

dilakukan di SMP ITA EL-Makmur Bogor. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa dalam komponen konteks yaitu memuat tujuan dan 

sasaran program Tahfidz Al-Qur’an di SMP ITA EL-Makmur Bogor sudah 

                                                           
3 Firdaus Wajdi, Sifa Fauzia dan Ahmad Hakam, “Evaluasi Program Tahfidz Melalui 

Media Sosial di Yayasan Indonesia Berkah,” Jurnal Studi Al-Qur’an 16, no. 1 (2020): 87. 
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dalam kategori baik dengan menanamkan nilai-nilai Qur’ani serta 

membiasakan suasana Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Dalam komponen 

input menunjukkan guru, metode, sarana prasarana sudah dalam kategori baik. 

Namun terdapat catatan kurangnya guru untuk membimbing tahfidz agar lebih 

efektif dan pada sarana prasarana dirasa masih kurang nyaman karenan tidak 

ada tempat khusus untuk program tersebut. Sedangkan dalam komponen proses 

menunjukkan bahwa jadwa pelaksanaan dilakukan setiap hari dengan target 

hafalan yaitu 3 juz. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui kendala 

pelaksanaan program adalah dalam pencapaian target belum sepenuhnya 

tercapai karena masih ada siswa yang belum mencapai target 3 juz dan 50% 

siswa yang tidak disiplin menyetorkan hafalan setiap harinya. Komponen 

produk menunjukkan hasil dan dampak dari program sudah dapat 

dikategorikan baik dengan ketuntasan pencapaian pelaksanaan program 

memiliki nilai sebesar 76,66%.4 

 Penelitian evaluasi program tahfidz Al-Qur’an juga dilakukan oleh Arif 

Rohman dan Dzi Yusman yang dilakukan di SDIT Al-Falah Kota Cirebon. 

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pembelajaran tahfidzul 

Qur’an dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik dilakukan melalui 

visi misi sekolah yang berlandaskan pendidikan Qur’an dan sunnah, 

melakukan pembelajaran Qur’an di pagi hari dan menjadikan pembelajaran 

tahfidzul Qur’an sebagai mata pelajaran unggulan. Sementara itu pelaksanaan 

                                                           
4 Silvia Ulfah dan Santi Lisnawati, “Evaluasi Program Tahfidz Al-Qur’an di SMP ITA EL-

Makmur Bogor,” Jurnal Acmas 1, no.1 (2018): 76. 
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pembelajaran tahfidzul Qur’an dilakukan melalui setoran hafalan, tahsin 

tilawah, tasmi’, murojaah dan tes dadakan. Sedangkan evaluasi 

pembelajarannya sendiri dilakukan dengan cara evaluasi per-juz, evaluasi per-

surat, evaluasi sima’an, evaluasi mingguan, evaluasi bulanan, dan evaluasi 

khusus.5 

 Penelitian lain dilakukan oleh Retna Fitri dkk mengenai penggunaan 

model evaluasi CIPP dalam pelaksanaan tahfidz Qur’an di Pondok Pesantren 

Ekologi Jama’atul Muslimin. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan tahfidz Qur’an di pondok pesantren Ekologi Jama’atul Muslimin 

dilakukan dengan tiga tingkatan yaitu pada tingkat pertama difokuskan untuk 

menghafal dan tahsin bacaan. Tingkat kedua pada hafalan dan pemahaman 

nilai-nilai yang terkandung dalam surat yang dihafal. Sedangkan pada 

tingkatan ketiga difoluskan agar santri hafal dan bisa mendakwahkan nilai-nilai 

yang terkandung dalam ayat qur’an kepada masyarakat. Berdasarkan 

pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa tahfidz Qur’an di pondok 

pesantren Ekologi Jama’atul Muslimin berdampak positif bagi masyarakat. 

Sehingga kegiatan tersebut perlu dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi 

sebagai masukan keberlanjutan program kepada pengurus pondok untuk lebih 

maksimal untuk penyediaan sarana prasarana yang lebih baik dan pembaharuan 

                                                           
5 Arif Rohman Hakim dan Dzi Yusman, “Evaluasi Program Pembelajran Tahfidzul Qur’an 

Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik di SDIT Al-Falah Kota Cirebon,” Jurnal 

Syntax Idea 1, no. 3 (2019): 57. 
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proses pembelajaran agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan 

memuaskan.6 

 Siti Musarofah dalam penelitiannya juga menggunakan model evaluasi 

CIPP untuk mengetahui keefektifan program keagamaan dalam kelas khusus 

di SMK Ma’arif Kroya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

program keagamaan dalam kelas khusus sudah terlaksana dengan baik, hanya 

saja perlu pengoptimalan waktu, kondisi siswa, guru, tujuan program dan 

susunan organisasi sehingga program lebih terarah. Dalam komponen konteks 

terkait visi, misi dan tujuan program sudah baik namun masih perlu dikaji 

ulang. Evaluasi input meliputi guru, siswa, kurikulum dan sarana prasarana. 

Sementara evaluasi proses menyatakan perlu adanya perbaikan terkait sarana 

prasarana penunjang metode dan media. Sedangkan komponen produk yaitu 

nilai akhir sebesar 69,2% secara umum sudah baik dan sudah sesuai dengan 

yang ditargetkan, akan tetapi perbaikan sistem dan sarana akan lebih 

menunjang kemajuan program. 7 

 Oleh sebab itu untuk penelitian selanjutnya, peneliti memfokuskan 

penelitian pada evaluasi program hafalan Al-Qur’an sebagai kegiatan dalam 

mengurangi kebiasaan bermain gadget di Rumah Pintar Pijoengan. Terdapat 

beberapa persamaan dengan penelitian terdahulu yakni meneliti tentang 

evaluasi program tahfidz. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan 

                                                           
6 Retna Fitri dkk, “Penggunaan CIPP Model dalam Mengevaluasi Pelaksanaan Tahfiz 

Qur’an di Pondok Pesantren,” Jurnal Educative 5, no.1 (2020): 13. 
7 Siti Musarofah, “Evaluasi Program keagamaan dalam kelas khusus di SMK Ma’arif kroya 

stusy evaluatif menggunakan model CIPP,” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020):135.  
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lokasi penelitian. Bahwasannya penelitian terdahulu memfokuskan untuk 

mengembangkan program agar lebih efektif kedepannya sedangkan dalam 

penelitian ini peneliti hanya ingin mengetahui bagaimana capaian dan dampak 

program hafalan Al-Qur’an di Rumah Pintar Pijoengan Piyungan, Bantul, 

Yogyakarta. 

E. Kerangka Teori 

1. Evaluasi Program 

 Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menemukan 

serta menilai keseluruhan proses kegiatan dalam rangka mengetahui capaian 

keberhasilan suatu progran, sehingga dapat dijadikan bahan kajian untuk 

langkah selanjutnya. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai tolak ukur 

keberhasilan program yang digunakan sebagai rekomendasi dalam 

pengambilan keputusan program apakah dihentikan, dilanjutkan atau perlu 

diperbaiki.8 Pendapat lain mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan 

yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan 

dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan 

dampak apa yang terjadi setelah dilaksanakannya program.9 

Sementara program merupakan realisasi dari kegiatan individu atau 

kesatuan unit berdasarkan suatu kebijakan dengan harapan bisa 

mendapatkan hasil atau pengaruh sesuai dengan sasaran maupun tujuan 

                                                           
8 Rizqia Salma Noorfaizah dkk, “Manajemen Pembelajaran Tahfidzul Qur’an Berbasis 

Metode Yaddain di MI Plus Darus Hufadz Sumedang,” Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4, no. 

2 (2019):144. 
9 Djudju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 7. 
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yang telah ditetapkan. Selain itu program dapat diartikan sebagai kegiatan 

yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, organisasi atau lembaga) yang 

mengandung komponen-komponen program seperti tujuan, sasaran, isi , 

jenis kegiatan, mekanisme kegiatan, waktu, fasilitas, alat, biaya, sumber 

daya dan lain sebagainya.10 Program juga dapat diartikan seperangkat 

kegiatan atau rencana yang diarahkan untuk membawa perubahan yang 

ditentukan dan tindakan yang konsisten dengan dokumentasi yang 

terkandung di dalam rencana.11  

 Sehingga evaluasi program merupakan aktivitas untuk mengetahui 

pencapaian atau sejauh mana keberhasilan tujuan suatu program 

berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dengan memberikan masukan, 

kajian dan pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah program 

perlu diperbaiki, dilanjutkan atau dihentikan.12 Evaluasi program juga dapat 

diartikan sebagai kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, 

berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu 

organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan 

keputusan.13 

                                                           
10 Yaya Suryana, Dian dan Siti Nuraeni, “Manajemen Program Tahfidz Al-Qur’an,” Jurnal 

ISEMA 3, no.2 (2018): 223. 
11 Ashiong P. Munthe, “ Pentingnya Evaluasi Program ni Institusi Pendidikan : Sebuah 

Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat,” Jurnal Scholaria 5, no. 2 (2015): 4. 
12 Ihwan Mahmudi, “CIPP: Suatu Model Evaluais Program Pendidikan,” Jurnal At-Ta’dib 

6, no.1 (2011): 114. 
13 Rusydi Ananda dan Tien Rafida, Pengantar Evaluasi Program Pendidikan, (Medan: 

Perdana Publishing, 2017), 6. 
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 Tujuan adanya evaluasi program diantaranya adalah untuk 

memperoleh informasi yang akurat dan obyektif mengenai suatu program 

dalam rangka sebagai kontribusi pengambilan keputusan dan perbaikan 

program di masa mendatang. Dimana informasi tersebut dapat berupa 

proses pelaksanaan program, dampak atau hasil yang dicapai, efisiensi, serta 

pemanfaatkan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri 

yaitu untuk pengambilan keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki maupun 

dihentikan. Selain itu evaluasi program juga digunakan untuk kepentingan 

penyususnan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang 

terkait dengan program.14 

2. Model Evaluasi CIPP  

 Evaluasi CIPP merupakan salah satu model evaluasi program 

pendidikan yang dikembangkan oleh Stufflebeam pada tahun 1967 di Ohio 

State Univercity. Model CIPP berorientasi untuk menghimpun, mengolah 

serta menyajikan data dalam rangka sebagai bahan masukan untuk 

pengambilan keputusan. Dalam model evaluasi CIPP dikenal 4 unsur yang 

berkesinambungan yaitu context, input, process dan product. 

a. Context (Konteks) 

  Context merupakan komponen dalam sebuah evaluasi program 

dengan menganalisis atau mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan 

program dalam rangka memberikan solusi atau masukan ke arah yang 

                                                           
14 Rusydi Ananda dan Tien Rafida, 10. 
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lebih baik lagi.15 Evaluasi konteks juga dapat diartikan sebagai upaya 

untuk menggambarkan kondisi lingkungan yang ada, tujuan program, 

mengidentifikasikan kebutuhan yang belum terpenuhi, serta populasi 

dan sampel yang digunakan.16 Dalam evaluasi konteks diharapkan 

mampu menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan (What should 

we do?) atau bertujuan untuk menganalisa need assessment data untuk 

menentukan tujuan prioritas dan sasaran.17 Dengan demikian komponen 

konteks yang akan peneliti evaluasi yaitu dengan mengidentifikasi latar 

belakang yang mempengaruhi tujuan dan strategi dalam penyusunan 

program.18  

b. Input (Masukan) 

  Dalam komponen input memuat informasi sumber daya yang 

dimiliki serta rencana dan strategi yang digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan.19 Pengertian lain menjelaskan bahwa evaluasi 

masukan menyediakan data untuk menentukan bagaimana penggunaan 

sumber-sumber yang dimiliki dapat digunakan untuk mencapai tujuan.20 

Melalui evaluasi masukan dapat membantu pengambilan keputusan 

untuk menjawab bagaimana kita melaksanakannya (How should we do 

it?). Dalam hal ini memuat sumber daya dan langkah-langkah yang 

                                                           
15 Retna Fitri dkk, “Penggunaan CIPP Model..., 4. 
16 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan 

pedoman teoritis praktis bagi praktisi pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 29 
17 Rusydi Ananda dan Tien Rafida, Pengantar Evaluasi Program..., 45. 
18 Djuju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan..., 55. 
19 Retna Fitri dkk, “Penggunaan CIPP Model..., 4. 
20 Djuju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan..., 55. 
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diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran meliputi identifikasi 

program eksternal dan material pengumpulan informasi.21 Dalam hal ini 

yang menjadi komponen input dalam penelitian ini memuat guru, siswa, 

metode pembelajaran dan sarana prasarana pendukung kegiatan 

program. 

c. Process (Proses) 

  Dalam evaluasi proses menunjukkan pada seberapa jauh efisiensi 

pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, apakah sudah berjalan 

sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.22 Pengertian lain 

menyebutkan bahwa komponen Process mencakup kegiatan memeriksa 

pelaksanaan program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

hal ini dapat memberikan masukan kegiatan mana yang sudah berjalan 

dan yang belum berjalan serta menjadi bahan kesesuaian apabila terjadi 

penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang sudah dibuat 

sebelumnya.23 Melalui evaluasi ini diharapkan mampu menjawab 

pertanyaan apakah dikerjakan sesuai rencana (Are we doing it as 

planned?).  

  Dalam hal ini mampu menyediakan informasi bagi pengambil 

keputusan tentang seberapa baik program diterapkan. Dengan secara 

terus-menerus monitoring program, pengambil keputusan mempelajari 

seberapa baik pelaksanaan telah sesuai petunjuk dan rencana, konflik 

                                                           
21 Rusydi Ananda dan Tien Rafida, Pengantar Evaluasi Program..., 45 
22 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan..., 

30. 
23 Retna Fitri dkk, “Penggunaan CIPP Model..., 4. 
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yang timbul, dukungan staff dan moral, kekuaatan dan kelemahan 

material dan permasalahan penganggaran.24 Komponen proses dalam 

penelitian ini terkait dengan mengamati kesesuaian implementasi 

program dengan rencana, kepuasan subyek yang terlibat dalam 

pelaksanaan, serta kendala atau penyimpangan yang terjadi selama 

proses pelaksanaan program. 

d. Product (Produk) 

  Komponen Product merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengukur maupun menilai capaian-capaian program yang diawali dari 

menilai kinerja organisasi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang telah 

ditentukan, memeriksa dampak program serta menentukan apakah 

program atau organisasi tersebut perlu dilanjutkan, diulang, 

dikembangkan maupun dihentikan.25 Evaluasi Produk juga dapat 

diartikan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mengukur dan 

menginterpretasikan pencapaian serta dampak yang diperoleh selama 

pelaksanaan program.26 Dalam hal ini mampu menjawab pertanyaan 

apakah berhasil (Did it work?) dengan mengukur outcome dan 

membandingkannya pada hasil yang diharapkan, pengambil keputusan 

menjadi lebih mampu memutuskan jika program harus dilanjutkan, 

dimodifikasi atau dihentikan sama sekali.27 Komponen produk dalam 

                                                           
24 Rusydi Ananda dan Tien Rafida, Pengantar Evaluasi Program..., 45. 

 
25 Ibid, 4. 
26 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan..., 

31. 
27 Rusydi Ananda dan Tien Rafida, Pengantar Evaluasi Program..., 45. 
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penelitian ini terkait dampak atau pengaruh program jangka menengah 

maupun jangka panjang dan menilai ketercapaian masing-masing 

tujuan. 

3. Program Menghafal Al-Qur’an  

 Dalam arti sederhana menghafal dapat diartikan sebagai usaha agar 

selalu ingat atau sedikit lupa, menjaga dan juga memelihara. Sedangkan 

berdasarkan istilah menghafal memiliki arti tindakan untuk menanamkan 

sesuatu dalam ingatan, agar dapat diingat kembali serta dapat diucapkan 

kembali secara benar tanpa melihat maupun membaca.28 Menghafal Al-

Qur’an juga dapat diartikan sebagai sebuah proses memelihara kemurnian 

ayat-ayat Al-Qur’an dengan meresapkannya dalam ingatan sehingga dapat 

diucapkan kembali secara benar dengan metode tertentu.29 Pengertian lain 

menjelaskan bahwa menghafal Al-Qur’an adalah aktifitas mulai dari 

membaca, mengulang-ulang ayat-ayat Al-Qur’an dan menyimpannya dalam 

ingatan sehingga dapat diucapkan kembali di luar kepala.30  

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa program menghafal Al-Qur’an 

merupakan suatu kegiatan atau usaha memelihara kemurnian ayat-ayat Al-

Qur’an dengan mengingat bacaan sehingga masuk ke dalam hati dan ingatan 

serta dapat diucapkan kembali secara benar tanpa membaca maupun melihat 

                                                           
 
28 Farizal MS dkk, “Manajemen Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an: Pengalaman Menghafal 

Al-Qur’an di SITU Ma’had Tahfidz Wadi Mubarak Megamendung Bogor,” Jurnal Ilmiah 

Pendidikan 3, no. 2 (2019): 192. 
29 Nurul Hidayah, “Strategi Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an di Lembaga Pendidikan,” 

Jurnal Ta’allum 4, no.1 (2016): 66. 
30 Cucu Susianti, “Efektivitas Metode Talaqqi dalam Meningkatkan Kemampuan 

Menghafal Al-Qur’an Anak Usia Dini,” Jurnal STKIP SILIWANGI 2, no.1 (2016): 9. 
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Al-Qur’an. Selain itu menghafal Al-Qur’an merupakan suatu aktifitas yang 

istimewa dan sangat mulia dimata Allah SWT. Hal tersebut dikarenakan 

menghafal Al-Qur’an sangat berbeda dengan menghafal kamus atau buku 

karena harus benar secara tajwid dan juga fasih dalam melafalkannya.31 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan 

penelitian deskriptif untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan 

keseluruhan serta memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara 

alamiah dalam bentuk narasi.32 Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian 

yaitu untuk mengetahui secara mendalam pelaksanaan dan evaluasi 

program menghafal Al-Qur’an di Rumah Pintar Pijoengan.  

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Pintar Pijoengan Desa Daraman, 

Srimartani, Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Sementara itu penelitian ini 

telah dilaksanakan mulai dari bulan Februari 2020 sampai selesai. 

3. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian merupakan sumber utama dalam penelitian. 

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

nonprobability sampling yang mana merupakan teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang bagi setiap 

                                                           
31 Indra Keswara, “Pengelolaan Pembelajaran Tahfidzul Qur’an (Menghafal Al-Qur’an) di 

Pondok Pesantren Al Husain Magelang,” Jurnal Hanata Widya 6 no.2 (2017): 64. 
32 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2010), 6. 
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anggota populasi untuk dijadikan sampel.33 Jenis teknik pengambilan 

sample yang digunakan adalah puposive sampling. Purposive sampling 

merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yakni 

harus orang yang betul-betul mengetahui, memahami serta mengalami. 

Adapun subyek dalam penelitian ini antara lain: 

a. Ketua Pengelola Rumah Pintar Pijoengan 

 Sebagai narasumber utama untuk mengetahui peranannya dalam 

membuat dan melaksanakan kebijakan program menghafal Al-Qur’an 

di Rumah Pintar Pijoengan. Ketua pengelola Rumah Pintar Pijoengan 

yang diwawancarai adalah H. Teguh Waluyo, S. Pd. 

b. Pengelola Rumah Pintar Pijoengan 

 Sebagai sumber yang ikut membantu proses pembuatan dan 

menrealisasikan program menghafal Al-Qur’an di Rumah Pintar 

Pijoengan. Pengelola program yang diwawancarai adalah Ibu Luqluq 

Nur Azizah, Ibu Okta Supiana dan Bapak Muhammad Nur Fathoni. 

Tabel 1.1 

Daftar Nama Responden 

Pengelola Rumah Pintar Pijoengan 

 

No. Nama Jabatan 

1. Luqluq Nur Azizah Tutor Sentra Buku dan Baca 

2. Okta Supiana Tutor Sentra Permainan 

3. Muhammad Nur Fathoni 
Tutor Program Menghafal Al-

Qur’an 

 

                                                           
33 John W Creswell, Penelitian kualitatif dan Desain Riset, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), 123. 
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c. Wali Siswa 

 Sebagai sumber yang menerima layanan program menghafal Al-

Qur’an di Rumah Pintar Pijoengan. Adapun wali siswa yang 

diwawancarai adalah Ibu SH, Ibu TS dan Ibu PR. Dalam pemilihan 

narasumber tersebut didasarkan pada asas 3M yaitu mengetahui, 

memahami dan mengalami. Hal ini dikarenakan anak-anak dari Ibu SH, 

Ibu TS dan Ibu PR ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program 

menghafal Al-Qur’an sejak awal dimulai program tersebut. Oleh karena 

itu tidak hanya mengetahui bagaimana program tersebut tetapi juga 

memahami situasi program serta berperan langsung dalam setiap 

prosesnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut 

a. Metode Observasi 

Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pengumpulan 

data secara langsung, kompleks dan tersusun secara runtun berdasarkan 

situasi yang sedang terjadi.34 Observasi dilakukan dengan menggunakan 

observasi non participant yakni peneliti hanya sekedar mengamati untuk 

melihat dari dekat kegiatan yang sedang berlangsung atau tidak ikut serta 

dalam rangkaian proses kegiatan. Metode ini akan digunakan untuk 

                                                           
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi  (Bandung: Alfabeta, 

2013), 196. 
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mengamati lokasi penelitian yakni Rumah Pintar Pijoengan baik dari 

lingkungan sekitar, implementasi program menghafal dan fenomena 

mengurangi kebiasaan bermain gadget pada anak. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua belah 

pihak yakni pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai, dalam hal ini orang yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.35 Teknik wawancara yang gunakan adalah indepth 

interview atau wawancara secara mendalam dan tidak terstruktur 

terhadap narasumber agar informasi yang didapatkan mendapat jawaban 

yang signifikan dengan masalah penelitian. Wawancara akan dilakukan 

kepada ketua pengelola, tutor sentra buku baca dan tutor program tahfidz 

di Rumah Pintar Pijoengan serta wali siswa. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data mengenai 

catatan peristiwa yang sudah berlalu atau yang sedang terjadi di lapangan 

baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental dari 

seseorang.36 Metode in digunakan untuk memperoleh informasi 

mengenai gambaran umum Rumah Pintar Pijoengan, data program 

hafalan Al-Qur’an, dan yang berkaitan dengan program menghafal Al-

Qur’an di Rumah Pintar Pijoengan. 

                                                           
35 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2010), 135. 
36 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2009), 82. 
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5. Teknik Analisis Data 

 Berdasarkan data di lapangan yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi, maka proses selanjutnya adalah melakukan 

analisis. Analisis data dapat dilakukan dengan cara merangkum data dengan 

mengkategorisasikan kemudian memilih data mana yang penting dan 

menghapus yang dianggap tidak perlu serta membuat kesimpulan yang 

mudah untuk dipahami diri sendiri maupun orang lain.37 Sementara untuk 

mereduksi data langkah analisis data yang digunakan peneliti yaitu sebagai 

berikut: 

a. Transcript 

Merupakan proses olah data yang dilakukan dengan cara menulis 

kembali hasil penelitian berupa pertanyaan dan jawaban yang ada di 

lapangan secara apa adanya. 

b. Coding 

Merupakan pemberian label atau kode pada semua jawaban dari 

responden sesuai dengan variabel tertentu. 

c. Grouping 

Merupakan pengklasifikasian atau mengelompokkan data hasil 

wawancara maupun observasi di lapangan berdasarkan label-label yang 

telah ditentukan untuk memudahkan analisis data. 

d. Comparing dan Contrasting 

                                                           
37 Lexy J Moelong, Metode Penelitian Kualitatif..., hlm. 281. 
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Merupakan proses mencari persamaan dan perbedaan berdasarkan data 

hasil penelitian yang telah dikelompokkan. Dalam proses ini, peneliti 

dapat menyertakan opininya berdasarkan data yang diperoleh melalui 

wawancara dengan cara menarasikan.38 Langkah selanjutnya melakukan 

perbandingan dengan literatur yang telah diriview. Hasil dari comparing 

dan contrasting akan dibandingkan dengan literatur yang telah 

didapatkan. Dengan kata lain akan membandingkan data yang diperoleh 

dari lapangan dengan kajian teoritis yang telah didapatkan dalam bentuk 

narasi. 

6. Teknik Keabsahan Data 

 Dalam penelitian kualitatif menjaga keilmiahan merupakan faktor 

utama. Data dapat dikatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara 

data yang diperoleh peneliti dengan data yang ada di lapangan. Akan tetapi 

realitas data bukanlah hal yang tunggal yang mana berarti bersifat jamak 

tergantung pada latar belakang masing-masing. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi yang bertujuan untuk menguji 

apakah data yang diperoleh valid atau tidak. Menurut Lexy J. Moleong 

triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.39  

                                                           
38 Miles dan Huberman Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitass Indonesia Press, 

1992), 16. 
39 Lexy J Moelong, Metode Penelitian Kualitatif..., 330. 
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 Berdasarkan paparan di atas dalam penelitian ini akan menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber merupakan 

proses pengecekan data yang telah didapatkan dari beberapa sumber 

kemudian dideskripsikan, kategorisasikan dan spesifikasikan sehingga 

menghasilkan sebuah kesimpulan. Sementara triangulasi teknik merupakan 

proses pembenaran data berdasarkan sumber yang sama tetapi 

menggunakan teknik yang berbeda yakni data yang didapatkan saat 

wawancara dilakukan pembuktian dengan data hasil observasi dan 

dokumentasi.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif..., 127. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan susunan yang memuat gambaran 

mengenai apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini, susunan tersebut 

terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I  

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri tediri atas subbab seperti latar 

belakang penelitian mengenai permasalahan dan alasan mengapa penelitian ini 

perlu dilakukan. Selain itu, pada subbab ini juga membahas mengenai rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan untuk 

mengetahui letak persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan yang 

terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II  

Pada Bab II berisi tentang gambaran umum Rumah Pintar Pijoengan 

Piyungan Bantul Yogyakarta. Dalam bab ini membahas mengenai temuan dan 

kondisi lembaga sesuai yang ada di lapangan seperti letak geografis, sejarah 

singkat, visi dan misi, struktur organisasi, sarana prasarana dan juga program-

program yang dijalankan. 

BAB III  

Pada bab III berisi pembahasan mengenai inti dari rumusan masalah yaitu 

tentang pelaksanaan program menghafal Al-Qur’an yang dilakukan di Rumah 

Pintar Pijoengan dan evaluasi program menghafal Al-Qur’an menggunakan 

model evaluasi CIPP di Rumah Pintar Pijoengan Piyungan Bantul Yogyakarta. 

BAB IV 
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 Pada bab IV berisi tentang kesimpulan, saran atas temuan yang ada dan 

juga kata penutup dari penelitian yang telah dilakukan di Rumah Pintar 

Pijoengan Piyungan Bantul Yogyakarta. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai evaluasi program 

menghafal Al-Qur’an di Rumah Pintar Pijoengan Piyungan Bantul Yogyakarta, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan program menghafal Al-Qur’an di Rumah Pintar Pijoengan 

dikelola dengan baik dan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Meskipun dalam situasi pandemi covid 19, Rumah Pintar Pijoengan tetap 

mengupayakan program menghafal berjalan meskipun terdapat perubahan 

pada waktu pelaksanaan yaitu dilakukan 4 kali dalam seminggu dengan 

memberikan waktu 10 menit pada masing-masing anak dan tetap mematuhi 

protokol kesehatan yang ada. 

2.  Evaluasi program menghafal Al-Qur’an berdasarkan model evaluasi CIPP 

adalah sebagai berikut: 

a. Evaluasi konteks terkait perumusan tujuan program menghafal Al-Qur’an 

di Rumah Pintar Pijoengan memiliki nilai positif sesuai dengan tantangan 

di masa mendatang. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki 

yaitu belum adanya perumusan visi dan misi program. Oleh karena itu 

sebaiknya dibuat secara khusus agar lebih mudah dalam mencapai tujuan 

dan target yang diharapkan. 

b. Evaluasi masukan meliputi guru, siswa dan sarana prasarana dapat 

dikatakan sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan Rumah Pintar 
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Pijoengan. Akan tetapi ada beberapa catatan pada aspek guru akan lebih 

baik lagi apabila selain siswa yang terus dimurojaah juga adannya 

kegiatan murojaah oleh tentor secara bersama-sama sehingga bisa 

mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu belum adanya aturan 

ketentuan target menghafal di Rumah Pintar Pijoengan. 

c. Evaluasi proses meliputi pelaksanaan program berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat. Akan tetapi terdapat hambatan selama proses 

pelaksanaan program yaitu keterbatasan guru atau tentor. Hal ini cukup 

berpengaruh dalam keefektivan program dikarenakan anak-anak yang 

memiliki niat dan semangat menghafal tidak jarang ditemukan harus 

menunggu terlebih dahulu. Sehingga perlu adanya perbaikan dari sisi 

tentor untuk memaksimalkan proses kegiatan menghafal di Rumah Pintar 

Pijoengan. 

d. Evaluasi produk meliputi adanya dampak yang sudah dirasakan yaitu 

selain anak-anak menjadi memiliki kegiatan di sore hari dan mengurangi 

kebiasaan bermain gadget. Dampak lain yang dirasakan selain 

bertambahnya hafalan pada anak-anak juga mengubah sifat dan karakter 

anak-anak menjadi jauh lebih baik lagi seperti lebih hormat kepada orang 

tua, terbiasa mengucapkan salam dan berdoa sebelum memulai aktivitas. 

Dan yang terakhir melatih anak melalui adanya sikap kemandirian, rasa 

tanggung jawab dan juga melatih manajemen waktu sejak  dini. Selain itu 

terdapat temuan yang bisa diperbaiki yaitu belum adanya kategori tingkat 
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keberhasilan penyelenggaraan program menghafal di Rumah Pintar 

Pijoengan. 

B. Saran 

 Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan penelitian dan tanpa 

mengurangi rasa hormat kepada semua pihak, peneliti memberikan saran-saran 

berikut: 

1. Kepada pengelola Rumah Pintar Pijoengan Piyungan Bantul Yogyakarta 

untuk meningkatkan informasi yang dipublikasikan melalui website Rumah 

Pintar Pijoengan. Sehingga masyarakat juga bisa mengakses secara online 

untuk mengetahui kegiatan apa saja yang sedang berjalan di Rumah Pintar 

Pijoengan. 

2. Kepada pengelola Rumah Pintar Pijoengan Piyungan Bantul Yogyakarta 

untuk meningkatkan sosialisai atau promosi program menghafal Al-Qur’an 

melalui sosial media lain seperti instagram atau youtube sehingga program 

tersebut lebih dikenal masyarakat luas dan mempermudah dalam mencari 

tentor program. 

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian mengenai 

kualitas penyelenggaraan program menghafal Al-Qur’an berdasarkan 

kategori tingkat keberhasilan penyelenggaraan program, sehingga dapat 

diketahui lebih mendalam mengenai kualitas program menghafal Al-Qur’an 

di Rumah Pintar Pijoengan. 

C. Kata Penutup 
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 Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, atas 

limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Karya tulis ini tentu tidak lepas dari adanya 

kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan 

saran demi perbaikan yang lebih baik di kemudian hari. Semoga skripsi ini bisa 

bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi maupun seluruh akademis di Indonesia. 
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