
Subjek PS 

Wawancara 1 

No Subjek Verbatim 

1 Iter  Assalammualaikum warahmatullahhi wabarakatuh 

 Itee  Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh 

 

 

Iter Baiklah disini saya Anis akan  mewawancarai mbak? (Itee : PS). Mbak PS saya mau tanya, menurut mbak 

penghafal Al-Qur‟an itu apa sih?  

5 

 

 

 

Itee  Penghafal Al-Qur‟an, penghafal Al-Qur‟an nek menurut saya orang yang udah ee terpanggil hatinya buat 

mempelajari Al-Qur‟an sama ee karena tahu mempelajari Al-Qur‟an di dalamnya ada menhafal juga 

memahami jadinya dia terpanggil untuk menghafalkan Al-Qur‟an yang merupakan itu tu pedomannya umat 

Islam. Menurut saya seperti itu (Iter : Oh iya) 

 

10 

Iter  Kalau boleh tahukan sekarang sekolah di SMK IT X ya, di SMK IT X ini tu ee wajibnya berapa sih. Ada wajib 

menghafal berapa?  

 

 

 

Itee  Ee untuk lulus dari sini harus udah syahadah tiga juz jadi (Iter : Tiga juz) iya. Tahun pertama satu juz itu nanti 

bakal di tes di waktu UKK (Iter : Iya) terus di tahun kedua itu dua juz di tes juga waktu UKK sampai kelas tiga 

itu nanti tiga juz, juga tesnya untuk UKK gitu (Iter : Oh ya) 

 Iter Kalau boleh tahu mbak P ini sekarang udah berapa juz? 

15 

 

Itee  Ee dua juz (Iter : Dua juz alhamdulillah) berapa ya (Iter : Kurang lebih, kurang lebih dua juz) itu sampai 

sampai itu lo mbak ee surat As-Saff juz dua delapan (Iter : Oh ya ya)  

 Iter  Kalau target hafalan sendiri pengennya sampai?  

 

 

20 

 

 

 

 

Itee  Pengennya lulus ini lima (Iter : Lima mantap, Kenapa pengen lima?) karena nek diri kajian-kajian gitu banyak 

surat yang keluar maksudnya keluar di pembahasan-pembahasan kajian tu surat-surat akhir tapi agak tengah 

gitu kayak Ar-Rahman terus surat apa ya itu pokoknya surat-surat yang agak-agak akhir tapi tengah-tengah 

maksudnya nggak juz tiga puluh dua sembilan cuma dua enam dua lima itu kadang-kadang kalau saya kajian 

tu yang keluar dari situ-situ nah saya pengennya kalau kajian saya juga hafal maksudnya juga tahu gak nyari 

gini-gini (Iter : Iya) harus nyari gitu (Iter : Ooh) juga pengennya hafal jadinya pas kajian memahami sama 

hafal juga (Iter : Iya) 

25 Iter Kalau surat favoritnya? (Itee : Surat favoritnya?) iya 

 Itee  Ee Al-Mulk suka (Iter : Kenapa?) itu surat yang paling mudah saya hafal waktu saya SD (Iter : SD sudah 



 menghafal?) sudah (Iter : Sudah eemm) 

 Iter  Terus kalau tujuan mbak sendiri menjadi penghafal Al-Qur‟an itu apa sih? 

 

30 

 

 

Itee   Tujuannya pertama kali tujuannya tu sebenarnya cuma memenuhi, memenuhi target maksudnya ee memenuhi 

target sekolah sama terget pribadi pokoknya. Sayakan orangnya dia bisa ya saya harus bisa mosok saya nggak 

bisa gitu (Iter : Oh ya) cuma itu memenuhi target tok tapi semakin kesini semakin tahu kalau ternyata itu 

kebutuhan, kebutuhan kita gitu (Iter : Oh ya). 

 

 

Iter Tadikan ee kalau dia bisa saya juga harus bisa. Nah emang itu siapa sih mungkin ada tokoh atau ulama, kawan 

yang jadi (Itee : Rival) rival  

35 

 

 

 

Itee  Dulu waktu SD itu selalu kejar-kejaran gek orangnya ikhwan, maksudnya sekarang SMA X mbak (Iter : Iya) 

orangnya ikhwan terus orangnya tu nggak banyak tingkah tapi nek pelajaran tu ngeselin mbak emang pinter 

jadi di pelajaran kadang terkalahkan tapi saya ya nggak mau dikalahin juga dihafalan gitu jadi kadang suka 

kejar-kejaran hafalan tapi akhirnya unggul dia satu surat waktu SD (Iter : Iya) 

 Iter  Apakah itu juga menjadi salah satu motivasi mbak untuk menghafal? 

40 Itee  Iya sekarang ee orangnya udah hafal tiga juz (Iter : Oh ya) 

 

 

Iter Terus saat ini kan mbak kurang lebih hafal dua ya (Itee : He‟em) dua juz. Nah usaha apa saja yang sudah 

dilakukan untuk mencapai terget tersebut? 

 

 

45 

 

 

Itee  Kalau dirumah saya agak susah untuk menghafal karena kalau dirumah tu cuma meroja‟ah sama tilawah nah 

kalau disekolah tu kan ada dua hari untuk menghafal itu saya pakai yang di sekolah jadi saya menghafalnya itu 

waktu sekolah kalau dirumah saya cuma meroja‟ah sama tilawah kalau menghafal itu kan saya butuh waktu 

saya sendiri gitukan soalnya agak susah soalnya adik saya juga banyak terus pekerjaan rumah juga banyak jadi 

paling cuma meroja‟ah sama tilawah jadi memaksimalkan hafalannya di sekolah dijam sekolah (Iter : Oh ya).  

 

 

Iter  Tadikan kalau dirumah susah ya (Itee : He‟em) untuk menghafal kalau kondisi dirumah sendiri itu seperti apa 

sih jadi mbak tu susah untuk menghafal?   

50 

 

 

 

 

Itee  Itu papah saya kerja (Iter : Iya) pulangnya jam empat (Iter : Iya) terus kalau ibu saya penjahit jadinya ee 

memang kerjanya dirumah tapi ya alhamdulillah ada terus jahitan jadi adik saya kan dua dua sekolah satunya 

masih kecil, masih bayi ah itu jadi yang hendel pekerjaan rumah tu saya kadang-kadang  (Iter : Ooh) kalau lagi 

libur ya sama mamah tapi kalau pas itu ya saya nyuci baju nyuci piring itu saya terus yang masak ibu saya 

karena saya nggak bisa masak (Iter : Emm ya).  

55 Iter Kenapa mbak nggak diasrama aja kan disini juga mbak apa menghafal Al-Qur‟an sedangkan di rumah tadi 



 mbak nggak bisa menghafal gitu. Tidak maksimal dalam menghafal (Itee : Heem) itu kenapa? 

 

 

 

60 

Itee  Dulu gara-garanya pas mamah lagi sakit terus diminta pulang sama papah buat jagain adik sama bantuin 

pekerjaan rumah jadi ya pulang dulu terus keterusan (Iter : Oh ya) sebenarnya pengen ke asrama lagi cuma 

agak nggak enak gitu tapi pengen diasrama. (Iter : Masih pengen diasrama?) kadang kalau dipengen-pengenin 

temen kalau lagi gini-gini kadang pengen tapi kalau ya hilang lagi ya nggak papalah dirumah tapi ya kadang 

pengen lagi gitu. 

 

 

Iter  Kan mbak ini sempat diasrama ya (Itee : Heem) eem bedanya diasrama sama dirumah dalam menghafal itu 

seperti apa?  

 

65 

 

 

 

 

Itee  Sebenarnya nggak jauh beda nek saya paling menghafal tu juga cuman beberapa ayat tok nanti intensifnya 

disekolah lagi soalnya diasrama sama-sama luangkan waktu untuk nyuci biar nggak barengan gitu-gitu tapi 

kalau diasrama kayak lebih tertata gitu mbak (Iter : Oh) maksutekan kalau habis magrib itu ada kegiatan itu 

tertata harus dua puluh menit meroja‟ah kalau saya dirumah yo bisa dua puluh menit lima belas menit bisa 

kadang lebih gitu mesti tapi nggak terjadwal kayak di asrama, disana tertata (Iter : Oh ya kalau dirumah tadi 

kan nggak terjadwal tapi kalau diasrama udah terjadwal kayak gitu). 

70 

 

 

Iter Kalau untuk itu tadikan tujuan mbak tadikan untuk apa jadi kalau misalnya mbak mau ngisi atau sharing-

sharing kayak misal ayat-ayatnya jadi mudah gitu ya untu menceritakan pada audiens. Nah kemudian untuk 

prinsip-prinsip apa aja sih yang mbak tanamkan pada diri sendiri sehingga bisa menjadi penghafal Al-Qur‟a?  

 

 

75 

 

 

Itee  Yang pertama itu lihat orang lain maksudnya kalau orang lain bisa saya juga harus bisa. Walaupun nanti 

akhirnya pasti berbeda maksudnya bisa jadi orang lain bisa bisa jadi saya lebih baik. Tapi seenggaknya saya 

bisa harus mencapai titik diamana mereka tu sampai disitu gitu. Terus saya juga pengen sekarang saya pengen 

kuliah tapikan biaya terkadang terkendala gitu lah pengennya tu masuknya pengen pakai hafalan saya (Iter : 

Aamiin) . 

 

 

Iter  Itukan prinsipnya jadi lebih melihat ke orang lain kayak gitu ya (Itee : Heem) nah kalau menurut mbak itu 

syarat-syarat apa aja sih yang harus ada sebagai penghafal Al-Qur‟an? 

80 

 

 

 

 

Itee  Yang pertama itu tekat (Iter : Tekat) niat terus continue berkelanjutan (Iter : Iya) sadar juga kalau saya tu 

kurang berkelanjutan misalnya kadang bisa menggebu-gebu kadang bisa males kalau ada ee setan manusianya 

gitu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya itu apa ee continuenya sama lingkungannya nek saya disekolah 

gitu lihat orang lagi hafalan yo saya semangat banget tapi kalau lagi dirumah kalau liat adikku main-main 

ngonoki rasane pengen ngerusohi lo mbak (Iter : Ooh ya). Jadi kadang lingkungannya itu penting (Iter : Ya) 

85 Iter Terus itu tadi kan dari syarat-syarat mbak nah itu udah mbak terapin kayak gitu? 



 

 

 

 

90 

Itee  Yang pertama itu niatnya sebenarnya udah bener-bener cuma kalau continuenya itu ee saya sadar continue 

cuma kalau dari lingkungannya itu pengaruh sama saya maksudnya saya dirumah juga continue cuma kadang 

itu lebih sedikit atau lebih banyak sedikit gitu kalau disekolahkan ee saya melihat orang lain saya tu jadi 

pengen gitu jadinya yo untuk lingkungannya mungkin baru fifty-fifty belum sepenuhnya lingkungan penghafal 

banget gitu (Iter : Emm ya) 

 

 

 

Iter  Terus kalau untuk keutamaan-keutamaan dari penghafal Al-Qur‟an atau ada peristiwa yang membuat mbak itu 

ee saya ingin terus menghafalkan Al-Qur‟an apa tadi sebagai aplikasi dari continuenya tadi berkelanjutan tadi 

mungkin ada peristiwa atau apa gitu? 

 

95 

 

 

 

 

100 

 

 

Itee  Peristiwa-peristiwa belum ada maksudnya yang ee apa ya kayak hidayah-hidayah atau peristiwa-peristiwa 

keajaiban atau apalah itu saya belum pernah mengalami jujur tapi nek pentingnya itu saya pernah mengalami 

biasanya kan saya ee sayakan ikut organisasi luar juga nah organisasi luar tu ada SMA-SMA negerinya SMK 

negerinya gitu setiap mau waktu sholat itukan pasti ee dilihat dari ilmu sama hafalannya nah jadi maksudnya 

jadi merasa, merasa di apa ya bukan di tuakan apa ya di unggulkan karena hafalannya. Jadi kalau diluar tu 

orang-orangnyakan emang nggak terlalu penghafal Al-Qur‟an banget jadi kalau udah menghafal Al-Qur‟an tu 

merasa sungkan sama kita terus merasa kita tu jadi lebih unggul dari pada mereka terus kalau sholat juga 

akhwat misalkan perempuan tok itu disuruh jadi imam gitu-gitu jadi kalau dikehidupan sehari-hari gitukan (Iter 

: Ya).  

 

 

Iter Tadikan ada ikut organisasi, itu organisasinya organisasi apa ya? (Itee : Kepramukaan) kepramukaan, itu hanya 

pramuka atau ada yang lain ?  

105 

 

Itee  Organisasinya luar kalau saya pramuka sama itu farois (Iter : FAROIS, FAROIS itu apa?) Forum Aktifis Rohis 

se Surakarta (Iter : Oh ya) 

 Iter  Jabatan mbak sendiri di pramuka ataupun di FAROIS itu? 

 

 

110 

 

Itee  Kalau di FAROIS saya humas defisi humas kalau di kepramukaan itu, itukan bertahap jadinya ada ee pertama 

itu gladi (Iter : Iya) gladi itu empat hari itu terus habis itu pelatihan-pelatihan kecil habis tu terkahir baru ee 

pemantapan itu nanti dapat jabatan sama dapat ee apa ya udah jadi anggota gitu lo (Iter : Ooh) jadi sekarang 

masih setengah anggota masih menunggu nanti diklat selanjutnya buat keanggotaan gitu (Iter : Kayak dilantik 

gitu ya) heem dilantik. 

 Iter Itu jadwal buat organisasi setiap hari apa aja?  

 

115 

Itee  Kalau yang pramuka itu setiap hari selasa sore kalau yang FAROIS itu biasanya pertemuannya seminggu 

sekali kadang juga kalau pas ada event gitu baru ketemu tapi kadang juga rapatnya tu rapat di grup jadi nggak 



 harus keluar (Iter : Eeem ya) 

 

 

Iter  Terus ee dengan organisasi yang ada dua ya mbak ya ada pramuka terus sama farois terus mbak juga 

menghafal Al-Qur‟an nah itu bagaimana cara mbak membagi waktunya ? 

 

120 

 

 

 

 

Itee  Sebisa mungkin sehabis magrib sama subuh itu megang Al-Qur‟an walaupun cuma lima menit atau lima belas 

menit atau dua puluh menit sebisa saya mungkin itu baru setelah itu nanti ee saya bisa lewat grup atau apa gitu 

dan kalau hari selasa itu setiap magrib itu saya pasti saya izin pulang walaupun itu sudah selesai atupun belum 

selesai. Jadi emang didikan orang tua tu kalau magrib tu udah harus dirumah. Sholat dirumah nanti baru kalau 

mau keluar ditemenin sama orang tua kayak gitu jadi saya sebisa mungkin magrib sama subuh sebisamungkin 

megang (Iter : Iya) 

125 

 

 

 

Iter Kalau untuk hafalan, apakah ada cara atau metode mbak untuk menghafal Al-Qur‟an. Kan mbak tadi juga ada 

kegiatan tentu menyita waktu ya untuk fokus kehafalan aja jadi fokusnya ada yang ngurus rumah karena mbak 

dirumahkan terus sama ikut organisasi nah itu gimana caranya  

(Itee : Metodenya) iya metode menghafalnya? 

 

130 

 

 

 

 

135 

 

Itee  Kalau saya lebih suka yang itu yang sepuluh kali jadi lima kalinya baca lima kali di tutup saya lebih suka yang 

kayak gitu. Terus saya ambilnya juga misalkan kata pertama-kata pertama kan kalau dulu saya punya kendala 

kata temen-temen kendala ada di surat Al-Jin kalau nggak salah (Iter : Iya Al-Jin) yang banyak inna inna nah 

itu kalau saya menghafalnya biasanya saya lihat depannya teruskan kalau di Al-Jin itu ada yang innahu terus 

innaladhi sama innahum jadinya innaladhi itu di hafal sampai innahu innahum kalau saya ingatnya kayak gitu 

terus nanti tiga ayat selanjutnya saya inagt pakai apa yang identik dari kata itu kayak gitu kalau saya kayak 

gitu. Sama dibaca sama lihat mushaf lima kali sama di ingat lima kali gitu (Iter : Oh ya, sampai sekarang?) iya 

sampai sekarang (Iter : Ooh ya tetap dipakai ya metodenya itu). 

 

 

Iter  Terus ee waktunya biasanya waktu yang disediakan waktu untuk menghafal Al-Qur‟an itu berapa lama, 

misalnya dalam waktu sehari? 

 

140 

 

 

Itee  Dalam sehari itu nggak ada satu jam kayaknya (Iter : Nggak ada satu jam untuk menghafal ya) nggak ada 

kecuali misalkan hari holy kayak gitu baru saya menghafalnya tiga jam kayak gitu bisa betah tapi misalkan 

kayak gini biasa kayak gitu nggak ada satu jam setengah jam gitu saya berhenti kadang capek kayak gitu 

emang susah kalau hari biasa kayak gini (Iter : Ooh ya) 

 

 

Iter Biasanya kalau hari biasakan susah, itu ngapain aja sih semisal satu jam untuk menghafal sisanya waktunya 

buat apa?  

145 Itee  Biasanya saya megang pas sebelum dzuhur sama sesudah ashar nunggu. Kalau nunggu temen buat rapat lah 



 

 

 

 

kayak gitu susahnya tu kalau di pramuka disini tu kan juga jadi bendahara kadang harus konsultasi bolak-balik 

ke bidang siswaan masalah keuangan gitu nah itu yang kadang bikin jadi berenti kadang juga dipanggil dari 

apa devisi lain untuk minta uang atau apa kayak gitu jadi kadang susahnya tu di situ nek dirumah malah lebih 

bisa tapi mending disekolah pas waktu holy hari holy sih (Iter : Eemm ya)  

150 

 

Iter  Jadi waktu biasanya diambil juga buat organisasi. Terus tadi kan ada metodenya juga mbak menyebutkan 

waktunya juga iya. Terus kalau waktu luang dirumah itu apa aja sih yang dilakukan? 

 

 

 

155 

Itee  Waktu luang di rumah kalau sabtu biasanya kalau siang saya emang jarang buat megang Al-Qur‟an maksudnya 

ee kan lebih bantuin mamah buat ngurusin rumah sama ngurus adik nah kalau malam malam saya biasnya baru 

ada waktunya. Habis magrib atau habis isya‟ saya bisa megang Al-Qur‟an lebih lama kalau di siang hari. 

Pokoknya diwaktu malam saya lebih banyak waktu buat Al-Qur‟an dari pada di siang hari (Iter : Ooh ya).  

 Iter Kesulitannya biasanya apa kesulitan untuk menghafalnya kamu sendiri atau lingkungan?  

 

 

 

160 

 

 

 

 

165 

 

 

 

Itee  Kalau kesulitan menghafal itu biasanya dari diri sendiri kalau misal lagi pastikan diorganisasi ada masalah gitu 

ya mbak. Terus kan kalau kata ustad saya itu kalau ada apa-apa ngademkannya pakai Al-Qur‟an gitu (Iter : 

Iya) lah saya pernah nyoba lagi-lagi ini ininya saya terus pegang Al-Qur‟an tu jadinya malah kemerisek ngono 

ayat-ayatnya tu jadi mobrak-mabrik semua gitu terus saya pilih tidur baru saya megang Al-Qur‟an lagi gitu 

emang bener agak tenang tapi nek langsung tu saya malah nggak bisa maksudnya kalau lagi ada apa terus saya 

lagi megang Al-Qur‟an baca gitu rasanya ada yang ngganjal harus ditenangin dulu dikalemin dulu terus baru 

megang Al-Qur‟an tu rasanya lebih enak terus kalau kendala lingkungan misalnya juga kalau diorganisasi luar 

saya biasanyakan ada kegiatan pertemuan itu yang dihari-hari siang diluar sekolah itu dilihat ee misalkan lagi 

habis sholat dzuhur terus saya megang Al-Qur‟an tu kayak perasaannya dilihat orang lain tu orang lain tu 

sungkan sama kita kayak gitukan rasanya malah nggak enak gitu lo mbak maksudnya nek dibilang kayak apa 

namanya itu lo mbak sok agamis (Iter : Sok agamis) atau apalah itu jadi saya rodok nggak enak nek diluar say 

lebih milih fokusin dulu sama yang diluar nanti baru di rumah nanti fokusin sama mushaf  gitu (Iter : Ooh ya). 

 Iter  Itu mbak punya nggak sih kayak seperti jadwal-jadwal tertentu kayak cheklisan kayak gitu? 

170 

 

Itee  Kalau cheklisan itu setiap minggu. Misalkan setiap minggu saya harus setor surat ini (Iter : Ooh ya) saya 

ngambil mingguan kalau harian emang nggak bisa (Iter : Oohh)tapi kalau setiap minggu.  

 Iter Setiap minggu biasanya targetnya berapa?  

 

 

Itee  Satu surat itu target tapi kalau misalkan nggak kalau suratnya panjang saya bisa ambil setengah dulu nanti baru 

setengah selanjutnya tapi minimal satu minggu satu surat  

175 Iter  Oh ya itu sampai sekarang berjalan atau?  



 

 

 

180 

 

Itee  Sampai , sua minggu ini saya baru itu eh baru tinggal minggu ini saya baru setor satu surat dulu (Iter : Lah 

kenapa?) soalnya ada kegiatan besar di organisasi jadinya agak menyita waktu buat waktu hafalan juga (Iter : 

Eeemm) kadang pernah satu minggu itu saya nggak menghafal sama sekali cuma meroja‟ah sama tilawah atau 

saya pernah seminggu sekali jadinya saya keteteran waktu mau setoran sama ustadz. Saya pernah waktu gara-

gara satu yang ada agenda besarnya itu.  

 

 

 

Iter Oh ya terus ee ada nggak sih kayak mbak itu mengevaluasi diri sendiri terhadap jadwal hafalannya kan itu tadi 

kayak dah membuat jadwalnya tapi ternyata ee jadwal itu nggak jadi patokan bisa aja meleset kayak gitu atau  

malah bisa mencapai target kayak gitu tu gimana?  

185 

 

 

 

 

190 

 

 

 

 

195 

Itee  Evaluasinya nek sekarang saya ya itu ada salah satu teman saya anak rohis itu kalau lihat saya itu katanya 

gemes-gemes ngono kalau disuruh sholat dhuha kayak gitukan saya itu kadang suka malas-malasan gitu ya 

(Iter : Iya) istirahatnyakan cuma sebentar cuma lima belas menit itu kadang gurunya masih molor jadinya 

sholat dhuha dan masih males-malesan anaknya tu sukanya gini, “P lagi ngapain? nggak lagi ngapa-ngapain 

tak ambekan sek habis ini pelajaran” saya gitu terus “ayo tak ajak” ngonoki “kemana?” ngonoki terus dibawa 

kekamar mandi terus suruh wudhu terus habis itu terus langsung sholat jadinya dia tu tahu kalau saya tu kayak 

gitu orangnya terus semakin kesini dia jadi suka nyuruh sholat dhuha terus kalau dia megang Al-Qur‟an, “Al-

Qur‟anmu mana udah mbok pegang belum hari ini?” kayak gitu (Iter : Ooh ya) orangnya tu emang kayak gitu 

kadang ngeselin kalau lagi panas hatinya ngurusin ini terus dia kayak gitu tapi kadang kesini-sini juga baik 

juga gitu (Iter : Ya) saya bersyukur sekali (Iter : Malah baik buat diri sendiri) heem (Iter : Padahal awalnya 

kayak ini ya berisik banget) heem berisik (Iter : Ooh ya) heem. 

 Iter  Terus ada nggak sih kayak komitmen terhadap hafalannya kayak gitu? 

 

 

 

200 

 

 

 

 

205 

 

Itee  Komitmen ada (Iter : Ya) pernah saya waktu SD udah hafal tiga juz itu (Iter : Iya) terus pas saya SMP itu saya 

ngulang lagi karena dari pihak sananya menghendaki untuk mengulang lagi soalnya waktu SD saya belum 

sempat syahadah jadi belum dapat sertifikasi (Iter : Ooh ya) terus saya ngulang lagi lulus itu malah cuma dapat 

dua juz yang satu juz saya udah bener-bener lupa cuma hafal surat Al-Mujadalah terus pas saya SMA 

komitmen pokoknya hafal yang saya udah punya nggak boleh sampai lupa soalnya eman-eman waktu SD saya 

sudah tiga juz SMP saya malah turun dua juz bukannya nambah dua juz terus waktu SMA saya harus 

ngulangin juz dua lapan itu dan dari awal SMA tu saya nggak langsung masuk juz dua delapan soalnya saya 

ngulang lagi buat bisa ee syahadah juz dua sembilan jadinya saya ngulang lagi terus komitmen saya tu harus 

hafalan yang sudah ada dikepala saya saat ini nggak boleh sampai lupa soalnya dulu pernah ada kejadian lupa 

saya nggak mau lagi kayak gitu komitmen saya pokoknya nggak usah banyak-banyak tapi yang ada disaya 



 sekarang tu jangan sampai lupa (Iter : Iya dipertahankan ya) heem. 

 

 

210 

 

Iter Terus ada nggak sih kayak apa ya menghadiahkan diri sendiri misalnya kamu sudah mencapai ee target sesuai 

target. Misalnya juz tiga puluh sudah hafal nah kamu menghadiahkan diri sendiri sesuatu atau apa gitu. Tapi 

kalau kamu tidak mencapai target ee yang diinginkan kamu memberikan kayak hukuman pada diri sendiri gitu 

adakah? 

 

 

 

215 

Itee  Kalau menghadiahkan nggak ada (Iter : Heem) tapi kalau belum mencapai target juga nggak ada maksudnya 

cuma evaluasi tok tapi nggak ada hukuman nggak ada hadiah gitu. Cuma evaluasi dan itu tadi karena saya 

sudah dapat temen kayak gitu jadi saya mending dekat sama dia gitu jadi buat pelajaran aja nggak ada hadiah 

dan hukuman (Iter : Ooh iya) 

 

 

 

Iter  Kalau untuk ee seperti mungkin ini asupan gizi. Asupan gizi kayak yang wajib di konsumsi. Beberapa buku 

menyarankan kalau untuk menghafal Al-Qur‟an itu harus makan ini-ini. Apakah mengikuti seperti itu? (Itee : 

Nggak sih) nggak 

 

220 

 

 

 

Itee  Maksudnya nggak-nggak sampai segitunya cuma emang saya dari kecil emang udah di didik dicontohkan 

orang tua saya nggak pernah minum cola nggak pernah makan ciki kayak gitu-gitu terus nggak pernah jajan 

diluar cuma kayak gitu aja dan saya itu orangnya suka minum tapi dalam jangka waktu lama lah kan saya bisa 

minum sampai dua liter tapi seharian penuh jadi nggak langsung satu kali banyak gitu nggak. Kalau asupan 

gizi kayak gitu-gitu nggak (Iter : Eeem ya) 

 

225 

Iter Untuk sekolah sendiri apakah memberi fasilitas ee apa ya kayak sarana-sarana untuk mendukung kamu 

menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

 

230 

 

Itee  Saya kira malah nggak sekarang malah menurun dari tim holynya buat kesiswa agak menurun saya kira nggak-

nggak ada fasilitas yang spesial atau terkhusus apa itu nggak ada cuma ada target-target aja dan ada pengampu-

pengampunya tapi sekarang pengampunya sudah berkurang sih mbak. Jadinya nggak temen-temen juga nggak 

semenggebu-gebu dulu hafalannya kalau dari dulukan dua kali pertemuan dalam satu minggu pertemuan 

pertama itu kita dikasih motivasi-motivasi yang menggebrak gitu terus pertemuan kedua baru hafalan. Kalau 

sekarang malah lebih agak menurun kalau menurut saya (Iter : Eeem ya)  

 Iter  Kalau menurutmu kan menurun ya terus motivasi apa yang menjadi motivasi menghafal itu apa aja sih? 

 

 

235 

Itee  Guru lama menurut saya, guru lama maksud saya kan udah pernah ada yang bilang “kamu tu punya potensi” 

kayak gitu nah makannya saya itu termotivasi walaupun sekarang ada pengampunya yang keluar ada yang 

berbeda gitu-gitu tapi saya itu termotivasi keguru saya itu (Iter : Eeem ya) 

 Iter Motivasi terbesar untuk menghafal Al-Qur‟an apa mbak? 



 

 

 

Itee  Motivasi terbesar itu pertama buat diri saya sendiri ya kalau saya punya pegangan hafalan Al-Qur‟an buat saya 

sendiri saya juga enak di dunia maksudnya ada timbal balik didunia terus ada timbal balik dari masyarakat 

sama kebanggan buat orang tua juga (Iter : Iya) 

240 Iter  Sejak kapan tadi ee menghafal Al-Qur‟anya? (Itee : Dari SD) dari usia berapa itu kira-kira kelas berapa? 

 

 

 

Itee  Kelas berapa ya kelas tigaan kayaknya mbak (Iter : Kelas tigaan) tiga apa dari awal emang SDnya udah ituin 

hafalan tapi dari awal udah menghafal cuma kalau ada yang belum bisa ya dilesin gitu. Tapi saya tepatnya 

menghafal itu usia berapa? (Iter : Ooh ya) kelas berapanya 

 

245 

Iter Kalau latar belakang orang tua ya, orang tua sendiri ee ada yang menghafal Al-Qur‟an? (Itee : Nggak ada) 

nggak ada (Itee : nggak) oh. Terus kok orang tua bisa kayak berinisiatif jadinya anaknya disekolahkan SMK 

penghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

250 

 

 

 

Itee Ee itu kalau papah saya itu kan kerjanya di Bank X jadikan pasti ada ketentuan-ketentuan syariah (Iter : Iya) 

buat-buat masuk ke bank itu sama kebiasaan sehari-hari ada  al-matsurat dan sebagainya kayak gitu mungkin 

itu juga papah saya kan itu biasanya jadi itu ya pendamping ee sopir buat ustadznya itu disitu jadinyakan 

pastikan juga pengen anaknya jadi lebih baik (Iter : Iya) kalau mamah saya itu kerjanya kan penjahit 

kerjasamanya sama ee lulusan dari X itu juga orangnya muslimah maksudnya kayak gitu. Juga jilbabnya besar 

terus kadang suka ngasih mamah saya jilbab syar‟i- syar‟i (Iter : Iya) jadi mungkin dari situ pengen anaknya 

jadi kayak gitu (Iter : Iya) 

 

255 

Iter Kalau dirumah sendiri mungkin ada kebiasaan-kebiasaan apa gitu untuk apa ya untuk mbak P nyaman di 

rumah menghafal Al-Qur‟an kayak gitu? 

 

 

 

 

260 

 

Itee Baru-baru ini, baru ini kelas dua ini saya kan mamah beli itu lo mbak apa eemm radio yang ada tiga puluh 

juznya itu lo (Iter : Oh ya tahu-tahu) nah itu tu itu setiap habis subuh sampai jam enam itu pasti selalu nyetel 

sampai adik saya itu hafal An-Naba ayat satu sampai ayat berapa gitu nggak sampai selesai tapi hafal awal-

awalnya gitu itu bikin-bikin itu juga semangat juga tanggapn orang tua sampai saat ini gimana kadang masih 

suka gemes-gemes kalau apa baru nggak fokus di hafalan terus fokus di yang lain kayak gitu tapi nek orang tua 

nggak pernah maksain saya atau adik-adik saya buat jadi harus kayak gini kayak gini cuma kadang ingatin 

udah magrib nanti dulu gitu tapi nggak pernah memaksakan yang penting sehari tu ada interaksi gitu aja (Iter : 

Ooh ya).  

 

265 

Iter Kalau dilingkungan dirumah sendiri mendukung nggak sih menghafal Al-Qur‟an? (Itee : Emm nggak terlalu) 

nggak terlalu, kenapa? 

 Itee Soalnya lingkungan kayak lingkungan desa gitu mbak jadikan orangnya masih ada kejawen-kejawen gitu 



 

 

 

 

sebenarnya pengajian tapi pengajian-pengajiannya tu eemm pengajian yang itu lo yang bukan menghafal tapi 

sholawat itu lo mbak (Iter : Ooh ya) kayak gitu jadinya nek interaksi kurang cuman kalau diremaja masjidnya 

itu malah udah-udah terbentuk kayak gitu (Iter : Eemm) tapi tilawah perhari ada tapi cuma belum yang one day 

one juz soalnya juga kalu dipaksakan lingkungannya belum bisa soalnyakan lingkungannya jawa gitu. 

270 Iter Mbak P sendiri ikut jadi remaja masjid? (Itee : Ikut) ikut, menjabat atau ? 

 

 

Itee Dulunya saya jabat sebgai sekertaris cuma saya alih tugaskan karena saya kan sampai sore sekolahnya jadi 

(Iter : Iya) kalau sore tu saya nggak bisa belum bisa di situ jadi cuma baru anggota (Iter : Oh baru anggota) 

 

 

275 

Iter Jadi lingkungan mbak P ini ya kurang mendukung (Itee : Kurang) untuk menghafal Al-Qur‟an kayak gitu ya. 

Ee biasanya mbak P itu untuk menghafal Al- Qur‟an ee membutuhkan apa ya kayaklingkungan seperti apa sih 

kayak gitu? 
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Itee Ya pokoknya misalkan saya lagi menghafal tu nggak harus tenang cuma saya punya ruang sendiri di dalam itu 

misalkan dikamar saya ada adik-adik saya asalkan adik-adik saya nggak ganggu saya bisa tapi kalau udah 

sekalinya ganggu ya bisa tapi saya lebih milih adik-adik saya main disekitar saya terus saya menghafal dari 

pada saya menghafal sendiri terus adik-adik saya terus masuk ngapain gitu. Saya malah nggak suka (Iter : 

Ooh) masuk mbak opo-opo piye risi (Iter : Ooh ya). 

 

 

 

Iter Jadi lingkungan dirumah itu malah kurang ya mbak ya tapi kalau dirumah sendiri malah ee ini orang tua juga 

udah menyediakan kayak radio itu tadi (Itee : Heem) malah adik sendiri hafal kayak gitu ya (Itee : Heem).  

Kalau teman-teman mbak P sendiri mendukung? (Itee : Teman rumah atau?) Kalau di rumah? 

 

285 

 

 

 

 

290 

Itee Kalau dirumah tu sebelum remaja masjidnya aktif tu saya cuma ngajak dua temen perempuan saya buat ee buat 

khatam waktu ramadhan itu (Iter :Iya) mereka juga apresiasinya bagus nggak nolak nggak mencemooh juga 

nggak mau walaupun lebih banyak malesnya mereka suara ku serak puasa gitu-gitu cuma (Iter : Ya) 

apresiasinya bagus dari ketua remaja masjidnya tu aktif ngadain khatam dua kali dua tahun yang lalu terus juga 

kemarin dua kali jadi. Mungkin apa nggak menolak tapi juga nerima, nerima tapi nggak maksudnya biasa gitu 

lo mbak soalnya orang tuanya juga nggak bukan tipe yang menghafal bukan tipe yang untuk khataman gitu-

gitu cuma menerima mereka.  

 Iter Kalau dari sekolah sendiri teman-teman? 

 

 

 

Itee Temen-temen kalau di sekolah juga baik maksudnya udah ada metod apa prin apa dari diri mereka punya 

prinsip kalau mereka harus khatam terus disekolah juga ada kalau ramadhan kemarin tu khatam dalam tiga hari 

tu ada tapi berbanyak satu kelas eh satu satu ini satu akhwat semua akhwat (Iter : Iya) 

295 Iter Kalau untuk pengaplikasian dari hafalan mbak itu seperti apa dalam lingkungan sendiri apakah sudah 



 diaplikasikan atau belum?  
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Itee Kalau diaplikasikan kayak itu misalkan surat ini tentang ini (Iter : Iya) belum saya belum maksudnya belum, 

belum begitu memahami belum terlalu paham sama itu jadinya saya nggak berani buat membicarakan kalau ini 

tentang ini gitu-gitu saya belum berani cuma saya bisanya menghafal belum memahami begitu dalam (Iter : 

Berarti masih sebatas mengafal ya) iya. 

 

 

Iter Kalau untuk regulasi diri atau pengaturan diri mbak P menurut mbak seperti apa sih dalam menghafal Al-

Qur‟an apakah sudah baik atau belum pengaturan dirinya? 

 

 

305 

 

 

Itee Kalau pengaturan diri menurut saya belum baik ada yang lebih baik dari saya cuma saya nggak mau jadi yang 

lebih buruk dari saya jadi kalau bisa saya juga tetap dalam prinsip saya tapi saya nggak pernah memaksakan 

kalau saya lagi semrawut gitu saya lebih pilih tidur dulu terus baru menghafal cuma saya juga harus jadi apa 

yang orang itu bisa dengan catatan nggak memaksakan diri saya maksudnya harus itu terus Al-Qur‟an terus 

sampai yang lainnya ketetaran nggak bantuin  orang tua kayak gitu saya nggak lebih seimbang sih kalau bisa 

(Iter : Iya) cuma yang itu jangan sampai ditinggalin kayak gitu eem ya interaksi sama Al-Qur‟annya jangan 

sampai ditinggalin (Iter : Iya ya) 

 

 

310 

 

 

 

Iter Untuk pengaturan diri kan ee dari lingkungan sendiri itu dari lingkungan ini ya rumah untuk pengaturan diri 

dalam menghafal itu kurang mendukung kayak gitu ya mbak ya nah terus kalau dilingkungan sekolah ee lebih 

tertata seperti itu ya mbak ya karena teman-teman sendirikan juga sama-sama penghafal Al-Qur‟an seperti itu. 

Terus ee untuk kegiatan mbak tadi ada apa aja pramuka terus sama farois iya ditambah menghafal Al-Qur‟an. 

Nah pernah nggak sih dalam kayak misalnyadalam seminggu itu banyak banget acara di pramuka terus di 

farois nah itu bagaimana cara membaginya membagi waktunya dengan menghafal Al-Qur‟an? 

 

315 

 

 

 

 

Itee Kalau lagi kayak gitu biasanya saya dengerin murotal aja mbak maksudnya nggak belum menambah hafalan 

dulu dengerin dulu sebisa mungkin ya hafalan apa yang sudah saya hafal sama tilawah gitu jadian nggak harus 

menghafal kalau menghafalkan emang butuh waktukan energinya lebih besar menghafal dari pada tilawah jadi 

saya tetap tilawah kadang sambil dengerin murotal aja. Cuma kalau lagi kalau lagi kayak gitu terus nanti kalau 

udah dah ee agak reda kegiatan saya udah mulai hafalan lagi terus buat-buat setiap minggu target saya itu (Iter 

:Oh ya). 

320 Iter  Biasanya satu ayat tu berapa lama ngafalinnya?  

 

 

Itee  Berapa lama ya (Iter : Biasanya) satu ayat aja nggak pernah kalau satu ayat paling lima menit itu bisa lima 

menit sepuluh menit (Iter : iya) cuma kalau udah nyambung ke ayat-ayat lain itu baru agak lama (Iter  : Eem 

ya) maksudnya nyari, nyari iramanya dari bait ini setelahnya ini agak lama (Iter Ya).  



 

325 

Iter  Ee kalau untuk teman-teman sendiri, teman sendiri itu yang menjadi lingkungan ya lingkungan teman sendiri 

yang menjadi motivasi mbak siapa kawan-kawan yang ada disekolah ?  

 

 

 

 

330 

 

Itee Sebut nama? (Iter : Ya terserah) ee adalah iya maksudnya orangnya juga sama-sama malah dulunya belum 

menghafal belum berhijab juga tapi di SMK itu semangatnya semakin besar jadi saya memotivasi buat saya 

sendiri kalau saya ee dia itu bisa bahkan dulunya belum menghafa sekarang jadi menggebu-gebu masa saya 

yang dari SD malah kalah sama yang kayak gitu jadinya dia jadi motivasi saya sama salah satu ee salah satu 

anggota rohis yang emang mengoprak-oprak ee mengoprak-oprak saya terus buat jadi lebih baik kayak gitu 

(Iter : Iya) 
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Iter  Kan pengaturan diri itukan berkaitan dengan kayak rencana perencanaan kayak gitu nah ada nggak sih ee 

kayak kamu mencontoh seseorang jadi kamu kayak apa ya rencana seseorang untuk dijadikan apa ya evaluasi 

dalam pengaturan diri sendiri? (Itee : Maksudnya target seseorang) iya seperti itu target seseorang jadi kayak 

kamu mencontoh gitu mencontoh orang lain memperbaiki pengaturan diri sebagai penghafal Al-Qur‟an diri 

seperti itu? 

 

 

 

340 

Itee  Ada tapi penerapannya maksudnya belum maksimal kalau ada itu temensaya itu yang menghafalnya itu setiap 

habis sholat tahajud (Iter : Iya) sampai menjelang subuh itu ada cuma kalau saya kalau habis sholat tahajud tu 

masih merem melek gitu saya nggak bis saya pilih tidur terus sholat subuh baru saya menghafal kalau nggak 

minimal tilawah kayak gitu jadi saya kalau itu sudah terkonsep cuma belum bisa maksimal (Iter : Ooh ya 

belum maksimal ya)  

 

 

 

Iter  Tapi apa pernah ini ya (Itee: Pernah) kayak melihat target orang lain seperti itu ya tapi belum (Itee : Kalau 

diaplikasikan sendiri belum bisa) oh ya. Terus kalau ee untuk misalnya pernah nggak sih target hafalan nggak 

kesampaian kayak gitu?  

345 

 

 

Itee Eem belum kesampaian tapi nggak sesuai waktunya? (Iter : Kenapa) karena waktu itu lagi masa-masa ujian 

sama masa-masa itu penerimaan organisasi jadinya lagi sibuk-sibuk ngurus persiapan ngurus persiapan gitu 

jadinya agak molor waktunya targetnya (Iter : Eem ya)  

 

 

350 

Iter  Eem ada nggak sih kayak butuh apa ya untuk memberikan kayak refleksi kayak rekreasi gitu jadi kayak 

merefreskan diri dulu kayak gitu terus kemudian baru menghafal gitu mungkin karena sudah suntuk menghafal 

kayak gitu?  

 

 

Itee  Ada yo kadang ada (Iter :Ada) nonton film terus-terus ngegame saya sukanya kayak gitu maksudnya diselingi 

kayak gitu biar nggak suntuk kadang juga ngantuk terus saya tidur itu refreksi itu mbak (Iter : Iya).  

 Iter  Terus kalau untuk kan proses menghafalnya tadi dari kecil ya mulai dari kecil terus ee sempat hilang juga ya 
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dari tiga juz jadi dua juz (Itee : dua juz sekarang tiga lagi) sekarang mulai tiga lagi kayak gitu. Nah itu 

perasaan mbak gimana dari sana mbak bisa melihat bagaimana pengaturan diri mbak seperti apa? 

 

 

 

 

360 
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Itee Dulu malah waktu SD tu sama sekali nggak pernah megang Al-Qur‟an dirumah mbak (Iter : Iya) jadi kalau di 

Sdkan metodenya setiap paginya itu tilawah. Setiap paginya tilawah sorenya meroja‟ah terus nanti sorenya 

nanti ada jam-jamnya buat jam-jam setoran hafalan jadi saya tu dirumah sama sekali nggak pegang Al-Qur‟an. 

Nggak megang Al-Qur‟an cuman di sekolah pas pagi sore sama pas meroja‟ah itu juga saya bingung kenapa 

juga bisa kayak gitu apa kenapa itu malah saya nggak ngatur diri saya sendiri buat hafal Al-Qur‟an saya udah 

mengikuti peraturan yang ada malah bisa kayak gitu bisa dalam kan masih kecil juga terus belum bisa ngatur 

ini itu tapi ngikuti peraturan itu saya malah bisa tapi kalau didiri saya sendiri bikin pengaturan malah jarang 

bisanya jadi waktu SD tu nggak pernah bisa nargetin bisa tiga  juz nggak pernah bisa nargetin beberapa juz. 

Nargetin bisa baca Al-Qur‟an aja saya nggak tahu itu bisa apa nggak tapi malah bisa dan di SMP saya baru 

mulai ee interaksi dengan Al-Qur‟an dirumah juga interaksi itu tapi malah agak kurang kalau di SMP nggak 

ada jadwal muraja‟ah buat sore (Iter : Ooh ya) jadinya cuma tilawah kalau pagi sama setoran hafalan dan di 

SMK lebih nggak pernah interaksi pagi sama sore (Iter : Heem) jadi waktu kalau holy aja (Iter : Holy aja ya) 

heem. 

 

370 

Iter  Ada nggak sih kayak ustadzah gitu (Itee : Pengampunya ada) oh ya. Dari ustazah sendiri kayak mungki kasih 

target gitu harusseperti apa? 

 

 

 

 

375 

Itee  Targetnya itu yang bisa lulus tujuh juz SMK itu mau dikasih handphonenya ustadznya dihibahkan handphone 

ustadznya kayak gitu (Iter : Heem) kayak gitu saya pernah waktu itu menggebu-gebu banget bisa satu minggu 

tu bisa hafal dua surat itu awal-awal tahun ajaran jadi belum sibuk-sibuknya semakin kesini malah jadi mbalik 

dua minggu satu surat kayak gitu jadi emang nek kalau lagi menggebu-gebu saya tu bisa semangat banget tapi 

kadang yo loyo walaupun sebisa mungkin nggak bisa melepaskan hafalan (Iter : Iya)   

 

 

Iter  Kalau untuk kedepannya ee, rencana kedepannya seperti apa untuk apa ya mengatur diri lebih baik lagi dalam 

menhgafal Al-Qur‟an itu seperti apa?  

 

 

380 

 

 

Itee Itu pengen gabung sama one day one juz sama one day one ayat itu jadi biar bisa kan ada maksudnya 

monitornya kan jadi saya nggak. Nggak cuma prinsip dalam diri saya kalau cuma prinsip dalamdiri sayakan 

bisa molor bisa nanti dulu bisa nanti dulu jadi saya ikut forum aja jadi forum itu yang mengatur saya mengatur 

saya secara nggak langsung biar saya tu bisa continue terus gitu pengennya ikut forum itu cuma nek saat ini 

adanya baru one day one juz saya tahunya jadi belum ada one day one ayat itu (Iter : ooh ya)  

 Iter  Tapi mulai (Itee : Di FAROIS ada) di FAROIS ada iya itu efektif ? 



 

385 

Itee  Efektif sih cuma pengampunya kadang karena emang sibuk jadi yo jarang buat mengampu gitu kadang cuma 

kita setor kita udah gini-gini gitu (Itee : Ooh ya) 

 

 

Iter  Itu sesama siswa? (Itee : Sesama anggota) oh sesama anggota (Itee : Ada anggota lain juga kok) itu di bagi 

perhalaqoh-halaqoh gitu atau gimana? 

 Itee Karena emang yang akhhwatnya itu sedikit mbak jadi yo langsung digabung aja (Iter : Ooh di gabung ya ya)  

 

390 
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Iter  Ee mungkin sekian dari ee penjelasan yang udah diberikan ee mungkin besok-besok lagi kalau ada yang 

dibutuhkan lagi informasinya saya bisa menghubungi mbak putri terimakasih untuk waktunya ee jadi disini 

pengaturan diri mbak P itu bahwasanya kalau dirumah itu ini ya ee sedikit mengalami hambatan karena 

dirumah itu tugasnya lumayan banyak mengurus rumah kemudian juga lingkungan kurang mendukung seperti 

itu terus kalau disekolah itu ee pengaturan diri mbak lebih baik karena lingkungan disekolah sendiri 

mendukung mbak menghafal seperti itu. Terus metode yang mbak terapkan sendiri mengulang ya seperti (Itee 

: He‟em) mengulang seperti ee satu ayat diulang beberapa kali seperti itu sekian wawancara kita hari ini saya 

tutup wassalammu‟alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Wawancara 2 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Bagaimana prestasi aanda disekolah? 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

Itee Biasa aja (iter : Biasanya seperti apa, mungkin ada prestasi-prestasi yang mbak raih seperti itu?) kalau saya itu 

karena sudah terbiasa sama mapel UN dari SD SMP terus untuk mapel UN saya alhamdulillah dapat KKM 

alhamdulillah paling nggak delapan kalau mapel hafalan kayak PKN IPS itu saya agak jelek apalagi PKN itu. 

Terus kalau untuk mapel praktek kayak senibudaya kayak TKJ terus mapel-mapel praktek gitu saya emang 

butuh kerja dua kali maksudnya habis diajari ya diajari lagi soalnya nggak terbiasa mapel-mapel kayak gitu. 

Nek keseluruhan rata-rata semua dapat porsi di ranking juga (Iter : Ranking berapa?) terakhir empat (Iter : 

Rangkin empat ya) kalau UN tok UN satu tapi kalau mapel dicampur nggak (Iter : Klaau di SMK) paralel dua 

kali ranking dua satu kali kalau ranking kelas empat lima empat lima gitu soalnya jebloknya di materi 

hafalan.(Iter : Kalau diparalel satu dua gitu ya) he‟em soalnyakan cuma materi Un kalau materi UN bisa  

 Iter Terus ee apa yang mbak ketahui tentang pengaturan diri? 

 

 

Itee Cara mengatur diri dalam kehidupan ee cara kita menyesuaikan dan mengkondisikan diri kita ee menghadapi 

problematika terus kehidupan terus apa-apa yang kita jalani dalam kehidupan  

 Iter Nah terus kalau pengaturan diri dalam menghafalkan Al-Qur‟an itu seperti apa?  



15 Itee Pengaturan diri dalam menghafal itu cara kita mengatur diri menyisihkan waktu untuk menghafal jadi 

mengatur waktu untuk menghafal Al-Qur‟an 

 Iter Hal-hal untuk pengaturan diri itu apa aja mbak? 

 Itee Yang mempengaruhi ya lingkungan terus faktir keinginan dalam diri terus faktor teman kayak gitu  

 Iter Yang maksudnya teman seperti apa yang mempengaruhi itu?  

20 

 

 

Itee Misalkan teman-temannya itu anak-anak yang pengaturan diri yang baik emang jam segini buat ini ini kalau 

kita deket merekakan mau nggak mau ikut sedikit demisedikit kayak gitu kalau misalkan temennya emang 

ngalir aja gitukan kita pun apa apa nggak dipikir nanti kalau udah mendesak baru pikir gitu  

 Iter Terus hal pokok apa sih yang mempengaruhi pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an? 

 

25 

 

Itee Menurut saya hal pribadi nafsu karena keinginan atau moodnya yang nggak baik walaupun kita sudah 

mengatur sedemikian rupa kalau memang lagi buruk pengaturan dirinya atau nafsu dirinya buruk ya jadi 

mobrak-mabrik pengaturan dalam menghafal  

 Iter Faktor-faktor pendukung dalam pengaturan diri apa aja sih?  

 

 

 

30 

 

 

Itee Faktor yang mendukung motivasi diri terus teman lingkungan udah sih menurut saya (Iter : Maksudnya 

motivasi lingkungan teman) kalau maksudnya motivasi itu ee keinginan terbesar kita untuk jadi motivasi kita 

untuk mengatur diri ya yang mengatur agar pengaturan diri kita diatur sedemikian rupa kalau kita nggak punya 

motivasikan yo cuma ngalir gitu aja. Kalau temen-temen itu temen yang gimana harus kita pilih temen yang 

pengaturan dirinya lebih baik atau sama dengan kita biar tujuannya kita berteman itu sama-sama memperbaiki 

pengaturan diri. 

 Iter Kalau untuk faktor pendukung pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an? 

 

35 

 

Itee Saya mikirnya selalu mikir lingkungan karena lingkungan yang baik bisa jadi kita ikut-ikutan baik juga kalau 

lingkungannya buruk juga walaupun kita emang dasarnya baik dasarnya punya bekal yang baik kalau misalkan 

lingkungan kita buruk lama-lama kita ikutan buruk malah nggak sebaik kita dulu. 

 Iter Nah kalau untuk menghafal itu sendiri menghambatnya seperti apa?  

 

 

Itee Termasuk lingkungan, teman mood sama motivasi yang menurun kadang kalau kalau saya motivasinya 

menurun itu yang menghambat  

40 Iter Kalau pengaturan diri itu apa aja sih yang menghambat untuk pengaturan diri?  

 

 

Itee Lingkungan soalnya dari pengalaman kalau saya itu punya teman dari negri beda sama kita maksudnya emang 

pengaturan dirinya emang buat belajar diakademik kalau saya SMK itu kan juga belajar akademik juga 



 

 

45 

menghafal jadi pengaturan dirinya itu seimbang antara akademik sama menghafal beda lagi sama temen saya 

yang negri cuman belajar kademik akademik terus walaupun itu bener tapi yo porsinya akademik dia andil 

dalam forum remaja masjid itu dikit  

 Iter Terus bagaimana pengaturan diri anda saat ini?  

 

 

 

50 

Itee Pengaturan diri saya nggak terlalu baik dari temen-temen yang lain maksudnya kadang ikut mood kadang ikut 

keinginan kadang ya ikut motivasi kalau lagi ingin ya kayak menggebu-gebu tapi kalau udah ya biasa lagi 

nggak semenggebu-gebu biasanya tapi ya alhamdulillahnya kalau buat menghafal sama akaemik bisa 

seimbang  

 Iter Tahap-tahap apa aja yang ada untuk pengaturan diri menjadi lebih baik menurut mbak? 

 

 

 

55 

Itee Ya menurut saya yang pertama motivasi dulu ee sebisa mungkin ada motivasi setidaknya satu motivasi yang 

membuat kita ee inget itu terus dan memacu kita terus dan kalau bisa ikut halaqoh-halaqoh kayak trainer-

trainer seminar-seminar biar bisa lihat orang diluar sana pengaturan dirinya lebih baik dari kita bisa liat contoh 

kalau orang yang mengatur diri lebih baik itu nanti jadi apa kalau nggak mengatur diri nanti jadi apa kayak gitu 

terus yang lain itu teman, lingkungan, dorongan orang lain.  

 Iter Dalam tahapan-tahapan pengaturan diri? 

 

 

60 

 

 

Itee Heem maksudnya kan kalau kita bisa memantaskan diri jadi lebih baik itu kan pasti ada dibelakang kita yang 

mendorong kita buat pengaturan dirinya menjadi lebih baik nah menurut saya penting orang –orang terdekat 

itu juga harus orang-orang pilihan yang emang dia itu punya motivasi kuat buat mengatur diri bukan ya kita 

memang bertemana sama semua orang tapi kita harus pilih yang dekat sama kita tu yang mana ornag yyang 

memantas dirikah atau cuma orang yang mengalir kayak gitu.  

 

 

Iter Dari tahap yang mbak bilang tadi ya tahap apa yang menjadi pokok utama yang menjadi penghambat mbak 

dalam pengaturan diri? 

65 

 

 

 

Itee Motivasi kadang motivasinya bisa kurang bisa naik kadang itu yang terus sama teman ya kalau dimasa-masa 

SMK inikan pada sibuk-sibuknya jadi kadang disatu saat dia bisa bisa mendorong kita bisa sibuk dengan al-hal 

lain jadi pendorong kita tu ibaratnya udah nggak ada dulu saat ini terus jadi motvasinya nurun lagi menurut 

saya penghambatnya itu  

 Iter Permasalahan apa sih yang sering muncul dalam menghafal Al-Qur‟an dan gimana mbak mengatasinya? 

70 

 

Itee Biasanya permasalahannya itu kalau lagi sibuk-sibuknya kayak di semester tengah ke semester akhir itu lagi 

sibuk-sibuknya ngurusin projek akhir terus syarat-syarat buat UKK kayak gitu-gitu biasanya menghambat 



 

 

 

75 

 

 

terus solusinya jadwal yang sudah saya tetapkan sebisa mungkin saya penuhi ya saya penuhi kayak makan 

habis subuh habis magrib saya poenuhi dulu walaupun cuman yang harusnya tiga puluh menit jadi cuman lima 

belas menit dua puluh menit kalau bisa saya penuhi dulu baru nanti kalau ada tugas lain saya kerjain terus yang 

paling menghambat itu pas UKK, waktu UKK itu menghambat banget walaupun memang setengah hari 

pelajaran cuman waktunya habis buat belajar jadi sebelum saya belajar saya pegang Al-Qur‟an dulu menghafal 

atau cuman tilawah aja terus itu jadwal-jadwal tetap saya kerjakan walaupun berkurang atau nggaknya. 

 Iter Itu juga termasuk juga caranya mbak membagi waktu antara oraganisasi, kegiatan sama menghafal Al-Qur‟an  

 

80 

Itee Tapi nek kadang lagi diorganisasi malah bisa meleset jadwalnya yang saya habis magrib dirumah saya belum 

sampai rumah itu sampai rumahnya baru isya‟ malah nggakbisa itu langsung loncat kesubuh gitu  

 

 

 

Iter Terus kalau dari lingkungan rumah mbak itu ee kemarin kan mbak mengatakan kalau belum mendukung ya 

karena masih kejawen juga kayak gitu ya mbak ya, nah itu bagaimana sih sikap mabak apakah mbak merasa 

nyaman atau biasa-biasa saja atau seperti apa?  
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Itee Kalau saya menyesuaikan waktu keluar lingkungan itu ya apa sembisa mungkin ee menyesuaikan tapi nggak 

mengikuti apa yang mereka contohkan misalnya kayak kan banyak pengajian setiap malam jum‟at nah yang 

masih kayak gitu-gitu nah saya ya sebagai remaja masjid yang mengurusi ikut menyesuaikan ikut membantu 

tapi nggak mengikuti terus sebisa mungkin remakja masjid itu jadi pihak yang netral antara kejawen sama 

Islam kayak gitu kalau dirmadhan tahun ini ada kalau dari remaja masjid ada usulan buat mengadakan belajar 

Al-Qur‟an buat ibu-ibu kayak gitu kan biasanya ibu-ibukan ke masjidnya rajin semangat tapi kalau ramadhan 

baca Al-Qur‟annya belum nah itu ada usulan kayak gitu jadi buat mengeratkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang 

Islamnya itu taat tapi kejawennya juga masih kentel gitu lo mbak. Ya insyaAllah trealisasi di ramadhan ini  

 Iter Itu mbak mengambil andil ya disitu  

 Itee He‟em mengambil andil biar nggak cuman dekat juga nggak ada jarak diantara  
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Iter Ketika lingkungan mbak itu tadi tidak mendukung ee terus mbak melakukan bersama remaja masjid kayak 

buat tilawah bareng baca Al-Qur‟an. Nah kalau disekolah sendiri mendukung menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

Itee Kalau disekolah sendiri emang target hatamannya itu lebih ada terus lebih tertatat juga emang setiap tahunnya 

itu ada mandiri satu kali khatam terus sama kelompok itu satu kali khatam jadi dua kali khatam terus udah 

teratur jadwalnya sedemikian rupa terus dari kelompok halaqoh juga udah sedemikian rupa jadi mendukung  

 

  



           Subjek MR 

           Wawancara 1 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Assalammualaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh 

 Itee Wa‟alaikumussalam warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

5 

Iter Baiklah disini saya Anis Fajar Utami akan mewawancarai mas siapa?? (Itee : R) saya panggil mas R 

yaa, (Itee : He‟eh) ee mas R mau tau nie penghafal al-qur‟an itu menurut mas R apa sih? bisa 

diceriakan? 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Itee Iya, penghafal Al-Qur‟an itu yaa pokoknya setiap insane dan manusia yang berusaha untuk ee 

menghafalkan Al-Qur‟an, jadi dia gimana yaa? dapat membaca ayat suci Al-Qur‟an (Iter : He‟eh) 

tanpa melihat bacaan seperti itu. Jadi (Iter : Tanpa melihat al qur‟an yaa) hafal lah, seperti itu (Iter : 

Iya) tanpa melihanya itu menurut saya jadi, kan sekarang juga banyak itu walaupun banyak lah 

antara orang muslim sama non muslim pun  juga ada yang menghafal Al-Qur‟an (Iter : Iya) dengan 

alasan untuk mencari kelemahannya (Iter : Iya)tapi sampai akhir pun nggak bakal ketemu yaa 

yakinlah seperti itu jadi menurut saya Al-Qur‟an itu pertama untuk dibaca, dipelajari kemudian 

diamalkan, baik baik juga dihafalkan seperti itu menurut saya. 

 Iter Ohh yaa kalau untuk mas R sendiri nih kalau boleh tau, sekarang dah dapet berapa juz? 

15 Itee Kalau saya yaa dua juz belum genap (Iter: Dua juz belum genap yaa) he‟eh (Iter : Oh yaa) 

 Iter Terusistiqo  kalau untuk target yang ingin dicapai berapa juz? 

 

 

 

20 

Itee Kalau target selama di SMK ini minimal lah bisa tiga juz lah soalnya sekarang udah mau kenaikan 

kelas, kelas tiga (Iter : iya) jadi minimal lulus tuh dah dapet tiga juz seperti itu (Iter : Ooh apa ada 

syarat?) heh, ee itu syarat kelulusan, syarat penggambilan ijazah, seperti itu harus apa namanya 

syahadah itu tiga juz seperti itu(Iter : Tiga juz) 

 Iter Kalau semisal tidak sampai tiga juz? gimana? 

 

 

 

Itee Yaa. Itu pokoknya nanti setelah lulus target saya hafalkan sampe minimal tiga juz (Iter : Iya) habis 

itu minimal dapat saya jaga hafalannya  kayak gitu(Iter : Ohh iya) hafalannya saya dapat saya jaga 

(Iter : Iya) kalau gak itu kalau bias insyaAllah harus bisa (Iter : Iya) tambah seperti itu (Iter : Oh iya) 

25 

 

Iter Kalau di SMK gitu semisal yang gak sampe target tiga juz itu tetep dikasih ijazah nya atau ijasahnya 

ditahan? 

 



 

 

 

Itee Ijazahnya ditahan (Iter : Ditahan) tapi nanti cuman dikasih ee fotocopy legalisiran aja kayak gitu 

(Iter : Oh iya ya. Tapi tetep boleh diambil?) Gak boleh harus ee syahadah tiga juz dulu, baru bisa 

diambil, ( Iter : Iya) 

30 Iter Ee untuk tujuan mas R untuk menghafal itu apa? 
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Itee Yaa itu  tujuan yang pertama itu harus karena Allah SWT itu harus, untuk mencari ridha Allah itu 

yaa yang pertama (Iter : Iya) karena kalau nggak mencari ridha allah yaa percuma ngapalin Al-

Qur‟an buat apa? Kayak gitu (Iter : Iya)trus nanti kalau buat dapat ngambil ijazah too. Dapet kayak 

ginilah itulah, bonusnya lah kayak gitu ,tapi tujuan utama nya karena Allah SWT seperti itu untuk 

belajar Al-Qur‟an dan mengajarkannya (Iter : Iya). 

 Iter Terus usaha-usaha apa yang mas sudah lakukan untuk menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

40 

 

 

 

Itee Usahanya itu yang pertama itu dari sekolah udah memfasilitasi ee semacam fasilitas lah pelajaran 

holy Qur‟an itu untuk menghafal Al-Qur‟an lah seperti itu (Iter : Iya) itu per minggu saya usahakan 

untuk menghafal beberapa ayatlah kayak gitu gak harus banyak tapi  hafalannya tuh dijaga soalnya 

kan banyak seperti itu kok sekali hafalannya banyak tapi kok sebentar langsung lupa kan banyak kan 

seperti itu jadi saya lebih tekankan buat muroja‟ah nya kayak gitu (Iter : Muroja‟ah) biar hafalnya 

kuatlah seperti itu soalnya banyak yang hafalannya banyak tapi banyak juga yang lupa kan yo sama 

aja kayak gitu (Iter: Iya) mending kalau buat saya hafalannya jangan terlalu dipaksakan tetapi untuk 

ingatannya diperkuat seperti itu (Iter: Iya) . 

45 Iter Untuk memperkuat ingatan itu apa sih yang mas lakukan? 

 

 

 

 

50 

 

Itee Kalau yang membuat ingatan itu yang pertama itu satu minimal itu disering-seringkan di baca di 

ulang-ulang ee itu walaupun hafal tapi di baca di ulang-ulang nanti lama-lama otak juga akan 

merespon kayak kita semisal kita ee ajeg lah membaca surat ini itu lama-lama juga tanpa kita 

bacapun akan tau barisannya akan tau dengan otomatis itu dapat teringat dengan sendirinya (Iter: 

Iya) contoh satu surat kita ulang-ulangin itu selama satu bulan itu insya Allah lah kalau memang di 

niatkan untuk murojaah atau dihafal insyaAllah bisa lengket di ingatan kayak gitu itu buat saya 

seperti itu (Iter: Iya). 

 Iter Kalau buat prinsip yang mas tanamkan pada diri sendiri sebagai penghafal Al-Qur‟an itu ap sih? 



 

55 
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Itee Kalau prinsip yaa tadi untuk manjadi penghafal Al-Qur‟an itu untuk mancari rida allah (Iter : Iya) 

bukan buat dikira kerenlah atau dikira sholehlah atau gimana bukan.Tetapi untuk mencari rida Allah  

memang saya akui pada awale saya hafalin al-qur‟an karena peraturan seperti itu  sebuah keharusan 

(Iter : Peraturan dari sekolah) iya, awalnya saya niati begitu (Iter : Iya) setelah saya mendengar 

banyak kajian setelah saya mendengar ustadz-ustadzahnya ee apa itu bertausiyah pada murid-

muridnya tentang keutamaan orang-orang yang menghafalkan Al-Qur‟an tentang segala sesuatunya 

saya berusaha untuk merubah niat tersebut ke lebih baik dan benar yaitu mencaririd allah semata 

(Iter: Ooh ya) bukan karena paksaan bukan karena tugas tapi memang untuk Allah seperti itu, itu 

mencari ridha Sllah 

 

 

Iter Iya, adakah peristiwa penting yang ee menjadi motivasi atau keinginan jadinya saya harus 

menghafal seperti itu? peristiwa tertentu? 
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Itee Kalau itu ada waktu itu dulu saya SMP (Iter : Iya) itu dorongan orang tua, orang tua itu awalnya 

menginginkan saya masuk pondok pesantren seperti itu, (Iter : Iya) pada awalnya saya lulus SMP 

harusnya saya masuk pondok pesantren tapi ternyata tidak, tapi saya masuk ke SMK IT X, itu di 

SMK ini ternyata itu yaa sedikitlah ee ibu saya kecewalah saya nggak masuk ke pesantren seperti itu 

(Iter : Iya) iya buat menggobati kekecewaan ibu saya (Iter : Kecewa) saya hafalin Al-Qur‟an biar 

nanti semisal ibu mendengar atau tau pastinya seneng lah anaknya seperti itu (Iter: Iya) gak masuk 

pesantren tapi masih bisa menghafal Al-Qur‟an seperti itu,itu yang menjadi motivasi tersendiri buat 

saya (Iter: Iya, termasuk motivasi menghafal mas yaa, mungkin ada lagi motivasi tersendiri untuk 

menghafal Al-Qur‟an?) he‟eh itu tadi salah satu hadist Rasul yang tentang nanti barang siapa yang 

hafal Al-Qur‟an maka orang tua si penghafal tadi akan dipakaikan ee mahkota atau jubah kebesaran 

lah seperti itu, wah itu sebenere menginspirasi saya banget sebenere kayak gitu tapi yak saya lihat 

walaupun berat kenapa nggak di coba (Iter : Iya) iya walaupun mungkin nanti gak dapet mahkota 

yaa setidaknya dapet kemuliaan pokoknya orang tua dapetlah dari anaknya yang menghafal Al-

Qur‟an walaupun nanti tuntas ataupun tidak tuntas seenggaknya saya berharaplah orang tua saya 

dapat kemuliaan lah seperti itu (Iter: Iya). 

80 Iter Kalau metode terus cara-cara mas menghafal itu seperti apa? 

 

 

 

Itee Kalau saya itu menghafal paling enak pagi hari (Iter: Di pagi hari ya) habis subuh lah yang udaranya 

masih seger lah (Iter: Iya) buat hafalan kayak gitu, yaa walaupun awal awal juga susah kayak gitu 

tapi kalau udah bisa mungkin lah, kalau susah mintalah pada temen yang biasa lail kayak gitulah 
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buat membangunin buat lail kayak gitu lah nanti sekalian buat saya untuk hafalan kalau nggak gitu 

kalau paling enak itu pagi hari atau nggak itu buat metodenya itu saya baca minimal satu ayat 

sepuluh kali kalau pertama jangan dihafal dulu (Iter: Iya) tapi dibaca sambil di lihat dulu (Iter: Di 

lihat ya) iya dibaca aja trus habis itu nanti dikurangin kosa katanya ,dikit kosa katanya mungkin 

nanti ditutupin satu kata (Iter: Iya) ditutupin dua kata trus dikit-dikit harus ditutup trus dilihat lagi 

sambil dibaca-baca kalau belum hafal diulangin lagi dari awal, berkali-kali nanti insya allah 

bisa,buat  nanti hafalannya bagus lah kayak gitu (Iter : Ooh ya mas sendiri itu hanya menghafal atau 

mempelajari artinya seperti itu ?) kalau saya sekarang baru menghafal kaya gitu (Iter: Fokus 

menghafal ya) iya fokus menghafal kayak gitu kalau yang mempelajarinya itu nanti beda ilmu itu di 

ilmu tafsir kayak gitu (Iter: Iya) 

 Iter Biasanya waktu yang disediakan untuk menghafal dalam sehari itu berapa jam? 
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Itee Itu gak tentu (Iter: Gak tentu ya) karena memang dengan keadaan seperti ini dengan sekolah umum 

juga kayaknya juga aktif di organisasi kayak gitu buat hafalan itu nyari waktu yang luang itu 

lumayan susah, buat saya memang susah karena apa karena dari sekolah sudah banyak  

kegiatan,sudah banyak tugas masih di tambah dengan beban organisasi seperti itu  itu juga lumayan 

susah tapi sekali waktu luangpun  itu badan capek-capek kayak gitu, itu sering, jadi buat 

mensiasatinya itu  saya sebisa itu pakai jam ke dua lima kayak gitu (Iter: Maksudnya?) maksudnya 

jam dua lima itu yaa contoh itukan sehari ada dua puluh empat jam (Iter: Iya) itu waktu dua empat 

jam itu nggak genap kita gunakan (Iter: Iya) maksutnya itu mungkin waktu luang ada gurunya yang 

nggak masuk kelas atau ee atau ada waktu yang luang itu waktu kita nggak melakukan sesuatulah 

(Iter: Iya), jadi disedainlah buat Al-Qur‟an (Iter: Iya) waktu untuk menghafal Al-Qur‟an itu buat 

saya waktu-waktu luang, tapi seringnya nggak kelihatan menghafal tapi ya itu membantulah (Iter: 

Iya) buat saya, kalau waktu khususnya itu sebisa mungkin malam hari kan saya juga coba untuk 

menghafal saat nggak ada tugas atau itu saya coba kayak gitu, kalaupun berat soale badan lagi capek  

pikiran kayak gitu (Iter: Ya kan ee banyak tugas tadi ya tapi juga tuntutan organisasi juga, kalau 

boleh tau ikut organisasi apa ya? saya ikut di OSIS kayak gitu (Iter: OSIS ya selain osis) OSIS, tapi 

disini tuh, ROHIS masuk ke bidangnya OSIS kayak gitu (Iter: iya) jadi saya yaa juga selaku ketua 

Rohis disini juaga seperti itu (Iter : Ketua Rohis?) iya saya ketua ROHIS disini (Iter: iya) jadi sebisa 

mungkinlah untuk membuat islam itu semakin yaa kayak gimana yaa? kepribadian orang yang 

kepribadian yang sholeh itu menyeluruh ee siswa-siswa di SMK kayak gitu (Iter: Eee kalau di OSIS 



 sendiri itu menjabat sebagai apa?) ya tadi ketua ROHIS seperti itu (Iter: Ketua ROHIS ya) he‟eh  

115 Iter Di ROHIS juga menjadi ketua juga, oh ya kegiatannya apa aja kalau di ROHIS itu? 
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Itee Kegiatan di ROHIS itu kami dulu mencanangkan One Day One Juz (Iter: Iya) One Day One Juz 

awalnya itu hanya untuk anggota ROHIS dulu (Iter: Iya) awalnya ee berjalan seperti itu beberapa 

bulan tapi setelah berjalan kayake akhir-akhir ini  beberapa waktu terakhir itu kayake mulai nggak 

efektif  seperti itu jadi perlu kayak pemerajaan itulah buat ee program tersebut kayak gitu nanti di 

kaji lagi apa yang kurang atau apa yang bisa memotivasi anak-anak agar lebih giat lagi pada 

program-program semacam itu, dulu juga ada ee dulu di ROHIS itu ka nada mushola di SMK (Iter: 

Iya) itu buat SMK itu dari kebersihan mushola, kerapian mushola, itu tanggung jawab dari anak-

anak ROHIS kayak gitu (Iter: ROHIS) he‟eh jadi buat kami itu kebersihan mushola juga keindahan 

mushola juga kami jaga kayak gitu (Iter: Eee iya) trus itu kami nggak melulu soal ee kayak hal-hal 

apa kayak bentuk ibadah yang umum kayak gitu jadi (Iter: Iya) tapi kami juga melakukan yang 

sifatnya piye ya  membuat siswa-siswa itu senang atau suka kayak gitu (Iter: Iya) contohnya itu 

kayak cokelat ukhuwah kayak gitu (Iter: Iya) itu cokelat ukhuwah  itu kami kayak nyebarin cokelat 

(Iter: He‟eh) tapi di cokelatnya itu kami kasih stiker kayak gitu (Iter:  Iya ) tentang apa apa atau 

nasehat atau apa di dalam stiker tersebut kami sebarin ke kami berikan kepada seluruh siswa SMK 

dan seluruh warga SMK kayak gitu (Iter: Iya) ustadz-ustadzah juga dapat seperti itu (Iter: Kenapa itu 

tadi nggak jalan, akhir-akhir ini nggak jalan?) itu awalnya dari PRAKERIN seperti itu (Iter: 

PRAKERIN itu apa ya?) Praktek Kerja Industri itu di SMK ya semisal magang lah (Iter: Ooh 

magang) he‟eh magang itu untk kelas dua atau kelas sebelas itu kan magangnya dua bulan kayak 

gitu (Iter: Iya) jadi ee selama dua bulan itu kelas sebelas itu dah lepas dari OSIS selama dua bulan 

itu dan di serahkan kepada adik-adiknya kayak gitu (Iter: Iya) mungkin karena itu ya jadinya yang 

kakak-kakake itu yang utama jadi kurang ee apa ya kayak renggang lah di organisasi itu seperti  

renggang maka dari itu dari organisasi tersebut dari OSIS mensiasati dengan adanya upgreading lagi 

di upgread lagi lah biar kembali seperti awal seperti itu seteleh magang kan mungkin dari anak-anak 

yang kayak ee berbeda suasana seperti yang magangnya itu masuknya siang harus masuk pagi lagi 

kayak gitu (Iter: Ooh ya) ee harus di remajakan lagi. 

 

 

Iter Iya kembali lagi ke ee menghafal Al-Qur‟an (Itee : He‟eh)  terus ee kesulitan apa aja yang mas 

rasakan dalam menghafal Al-Qur‟an itu? 

 Itee Ee nggak di pungkiri dalam menghafal Al-Qur‟an itu pasti ada cobaan dan pasti ada rintangan 
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seperti itu nggak mungkin dalam orang yang menghafal Al-Qur‟an itu nggak ada yang nggak dapet 

rintangan itu nggak mungkin (Iter : Iya) dalam menghafal Al-Qur‟an itu yang paling berat 

rintanganya itu satu, dari diri sendiri males terutama (Iter : Iya)males untuk (Iter : Dari diri sendiri 

ya) iya dari diri sendiri itu yang pertama itu males, males itu dari internal diri sendiri, pertama males 

(Iter: Iya) Kedua, capek kayak gitu (Iter: Capek) he‟eh capek mesti dalam orang yang menghafal Al-

Qur‟an itu hawanya capek itu pasti kalau memang ee kebanyakan penghafal Al-Qur‟an seperti itu 

capek, ketiga ngantuk itu, tiga itu capek, males, ngantuk, ngantuk itu mesti (Iter: Iya) akan datang 

waktu orang menghafal untuk mensiasatinya biasnya sering-sering untuk mengambil wudhu seperti 

itu, itu yang dari internal kayak gitu kalau yang dari eksternal itu mungkin beban dari ee kesibukan 

seperti itu (Iter: Kesibukan) he‟eh kesibukan kegiatan buat nyari waktu luang itu menurut saya 

sangat sulit seperti itu, adapun ada kalau ada waktu luang itu kebanyakan buat mengerjakan tugas 

dari sekolah seperti atau gimana, seperti itu (Iter: Iya) ee ini juga sebentar lagi ee ujian kenaikan 

seperti itu jadi tugas-tugas kayak dikejarlah ee itu kesulitannya terutama trus kalau kesulitan dari al-

Qur‟an itu sendiri sebenarnya Al-Qur‟an itu mudah di hafalkan kayak gitu (Iter: Iya) seperti ada 

polanyalah menurut saya tapi buat surah-surah tersendiri juga ada yang agak asing itu sebenarnya 

bagian surat ada yang sulit untuk dihafalkan lah menurut saya, ya seperti contoh di surat dua 

sembilan mungkin yang agak sulit dihafalkan itu surat Al-jin kayak gitu (Iter: Iya) trus yang surat ke 

tiga puluh itu ee agaka sulit dihafalkan itu Al-muthafifin itu ya nggak kayak gitu lah, tapi yang 

bahasanya itu agak asing di telinga  kita, tapi kalau di baca berulang-ulang itu juga insyaallah bisa 

hafal kayak gitullah.  
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Iter Iya itukan kesulitan yang berasal dari dalam dirilah ada males, capek, ada tugas-tugas kalau dari luar 

kayak dari lingkungan itu? 
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Itee Ee kalau dari lingkungan itu gini kalau dari saya sendiri itu sulitnya gini kita mungkin ee merasa 

berat itu karena apa karena lingkungannya tidak kondusif kayak gitu (Iter: Iya) lingkungannya 

kurang kondusif (Iter: Iya) contoh kita pengen menghafalin Al-Qur‟an tapi temen di pinggir kita 

malah main laptop hp sendiri lah kan (Iter: Iya) kayak lihat itu rasanya kayak gimana gitu ee (Iter : 

Keganggu) iya keganggu atau dari kita sendiri malah ikut-ikutan (Iter: Iya) yang kayak gitulah (Iter: 

He‟eh) dari ligkungan yang kurang kodusif, nah emang ada sebagian teman yang kayak itu yang kita 

hafalan tilawah malah dianya main laptop jadi ee atau main hp atau apalah itulah yang menggangu 

dalam proses menghafal seperti itu, itu yang pertama lingkungan yang tidak kondusif (Iter: He‟eh) 
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yang kedua apa ya ee itu lo apa ah lali aku (Iter: Apa?) tuntutan (Iter: Tuntutan) he‟eh tuntutan 

kadang malah membuat yang menuntut malah membuat dari anak-anake menjadi stress kayak gitu 

(Iter: Tuntutan dari mana?) ya dari sekolah (Iter: Ya dari sekolah ya) iya (Iter: Eee) itu terkadang 

malah ee contoh tuntutan yang harus selesai sekarang (Iter: Iya) harus selesai sekarang, itu terkadang 

malah membat dari anaknya jadi stress kayak gitu malah hafalannya jadi spaneng lah kayak gitu 

(Iter: Iya) itu malah mempersulit dalam menghafal kayak gitu apa lagi kalau sampai kepikiran-

kepikiran lah (Iter: Eee ya) semakin menambah bebanlah, beban pikiran jadi malah nggak efektif 

sebenere dari saya kayak gitu (Iter: He‟eh) 

 

 

Iter Terus regulasi atau pengaturan diri dari mas sendiri untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu seperti 

apa, pengaturan diri? 
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Itee Gini yang pertama saya buat enjoy nggak tak bikin sepaneng kayak gitu (Iter: Iya) kalau targetnya 

nggak dipenuhi ya udah besok kejar (Iter: Iya) yang kedua untuk mengatasi rasa males, males itu ya 

harus dilawan seperti itu kalau males dituruti ya makin males makin males malah gak selesai-selesai 

jadi yang namanya males itu harus dilawan (Iter: Di lawan) gimana nyari agar moodnya balik lagi 

atau  gimana , ee ya dicarilah mungkin ee butuh refreshing nggak papa,istirahat bentar cari-cari apa , 

apa yang seger, jalan -jalan atau gimana, itu (Iter: He‟eh ) buat balikin mood lagi kayak gitu kalau 

lagi capek ya istiraht sebentar itu nggak papa , memang wajar manusia juga bisa capek istirahat 

bentar lalu dilanjutin lagi seperti itu kalau yang soal ngantuk itu ya itu tadi wudhu kalau asale 

ngantuk itu dari setan seperti itu (Iter: Iya) ngambil wudhu seperti itu (Iter: Pengaturan diri kan 

nggak lepas dari pe waktu luang an ya, perencanaan individu diri sendiri seperti itu , nah 

perencanaan apa yang sudah pernah dilaksanakan, apakah itu efekif ataukah tidak?) 

Kalau dulu kit tuh sering masa-masa labilah seperti itu (Iter: Iya) jadi itu ee perencanaan itu 

ngrencanain ee ngrencanain jadwal lah , ya kalau jadwa kita harus hafalan nya segini hafalannya dari 

sekarang dari waktu keini sampai kewaktu ini (Iter: Iya) tapi kita juga harus lihat kapasitas diri 

sendiri lah (Iter: Iya) contoh kita terbiasa bangunnya subuh jam setengah lima (Iter: Iya) tapi kita 

buat jadwal bangun jam dua yaa kan nggak mungkinlah kayak gitu (Iter: Iya) nggak mungkin 

bangun jam dua trus kalau buat orang-orang seperti kita kayaknya nggak mungkin kayak gitu (Iter: 

Iya) trus kita terbiasa dengan tidurnya istirahatnya jam sembilan atau jam sepuluh trus kita buat 

planning hafalan sampai jam satu itu ya nggak mungkin lah itu terlalu ee emang saya pernah 

mengalami atau membuat jadwal planning dalam menghafal Al-Qur‟an dengan ekstrim nah tapi 
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saya nggak lihat kapasitas diri saya jadinya apa nggak efektif (Iter: Nggak efektif ya) he‟eh nggak 

efektif trus saya piker lagi gimana agar efektif lagi apa saya sesuaikan dengan kemampuan diri saya 

seperti itu (Iter: Iya) contoh saya gunakan waktu ke dua lima tadi seperti itu (Iter: Ooh ya) trus 

selanjutnya lagi saya buat ee di buat jadwalnya secara wajar lah (Iter: Ya) contoh kita pulang yaudah 

nanti hafalannya dari jam delapan sampai jam sembilan pokoke nggak di buat lama tapi di buat wajar 

lah kayak gitu (Iter: Ooh) kalau memang mampu yaudah di tingktkan dikit demi sedikit seperti itu 

paling minggu ini segini dulu nanti minggu depan tambah lima belas menit, minggu depannya lagi 

tambah lima belas menit lagi, jadi dengan sendirinya tubuh kita akan terbiasa seperti itu itu kalau 

buat saya, tapi kalau nggak (Iter: Nggak berjalan) maksute opo ya ee berkelanjutan lah(Iter: 

iya,continue seprti itu ) iya continue seperti itu ya kalau memang sudah puas dengan hasil  yang 

seperti ini diulangin lagi tapi nanti lama-lama akan mbalik lagi (Iter: oh ya) jadi harus continue (Iter: 

Iya) istiqomah he‟eh(Iter: Istiqomah)seperti itu kalau buat saya (Iter: Eee) 

 

 

Iter Iya, kan itu tadi dari perencanaan ya ,dari perencanaan itu ee ada konsekuensinya ketika rencana itu 

berhasil atau tidak seperti itu? 
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Itee He‟eh, kalau di perencanaan itu dulu saya pernah itu konsekuensinya pertama saya pernah ke fisik 

ee pas (Iter: Fisik) he‟eh pernah dulu memfosil tubuh terlalu keras begitu lah(Iter : Iya)saya pernah 

sampai lupa makan kayak gitu (Iter: Oohh) malah ee gak lupa tapi ee udah hafalan udah jam segini 

buat makan males kayak gitu (Iter: Iya) tinggal tidur kayak gitu (Iter: Iya) pernah waktu itu maag 

saya kambuh (Iter: Maag) trus masuk klinik pernah, ee itu terlalu memfosil diri kayak gitu (Iter: Iya) 

itu malah berdampak buruk bagi tubuh begitu (Iter: Eeh ya) itu yang memaksakan diri nah terus 

yang ke hal positifnya ketika saya mampu buat melakukan  hal tersebut karena saya mampu 

mengajar itu mesti dalam setiap, kan kita mengadakan ujian tahfidz kan setiap semester (Iter: Iya) 

sebagai syarat buat pengambilan kartu semester gitu, jaadi sebelum ujian semester itu satu minggu 

sebelumnya itu biasanya (Iter: Iya) akan menggadakan ujian tahfidz jadi kita baru dapat menggambil 

kartu ujian setelah kita menggikuti ujian tahfidz kayak itu (Iter: Iya) kalau ujian tahfidz nya lancar 

dapet kartu ujiannya kalau nggak lancar itu akan dapet tugas lagi (Iter: Eee) seperti itu (Iter: Iya) itu 

kalau nggak lancar, mungkin yo adalah dari temen-temen kita yang hafalannya kurang bagus jadinya 

akan dapet tugaslah gitu untuk yang kurang lancar tapi yang udah bberhasil hafalannya atau 

targetnya terpenuhi pasti buat ujian tahfidz itu akan sangat mudah seperti itu seperti awal-awal saya, 

awal-awal waktu juz tiga puluh dulu kayake mudah banget ,awal-awal(Iter: Iya) kemudian semakin 
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naik semakin naik mulai di rasakannya buat keberatannya  dalam menghafal mulai dirasa berat, trus 

ya saya pernah lah mencicipi sedikit kesulitan kayak gitu ujian tahfidz saya pernah, itu (Iter: Iya). 

 Iter Kalau untuk prestasi di sekolah sendiri, bagaimana? 
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Itee Iya (Iter: kalau dengan banyaknya tugas, terus banyaknya menghafal juga, treus organisasi juga, trus 

prestasinya?) saya itu mungkin dari saya terkadang ee, oke saya pernah ada tugas itu malah 

terkadang karena tugas itu malah melupakan hafalan kayak gitu (Iter: Ooh ya ) imbas nya ya itu 

hafalan saya jadi hilang (Iter: Heem) iya malah hilang hafalannya,dulu pernah padahal dulu pernah 

hampir itu dua juz hampir genap (Iter: Iya)karena saya waktu magang dulu, dan itu malah hafalan 

saya hilang kayak gitu atau karena saya jarang muroja‟ah gitu, hafalan saya hilang, itu pernah kayak 

gitu, jadi saya balik lagilah biar seperti semula kayak gitu (Iter: Trus prestasi?) untuk prestasi, 

prestasinya itu ee kalau diri saya sendiri terkadang stagnan lah (Iter: Hee) kalau dari cerita dari 

adikkelas lah kayak gitu (Iter: Iya) itu kalau diri saya sendiri yaa kayaknya sagnan mungkin karena 

saya kurang ikhlas kayak gitu tapi saya berkeyakinan bahwa orang yang deket dengan Al-Qur‟an itu 

bakalan menaikkan pelajaran yang lain, akan ngikut kayak gitu (Iter: He‟eh)itu buktinya dari adik 

kelas saya waktu SMP itu (Iter: Iya) itu ada ada adik kelas saya inisialnya F (Iter: Iya) dia itu 

orangnya nggk pinter awalnya (Iter: Iya) malah terkesan kayak oon kayak gitu lah he‟eh (Iter: Iya) 

tapi dia termotivasi buat menghafalkan Al-Qur‟an (Iter: iya) bahkan hafalannya itu cepet banget 

kayak gitu saya waktu SMP itu di lampaui dia baru kelas tujuh baru kelas satu SMP mau naik kelas 

delapan itu dah dapet dua juz kayak gitu, dua juz itu sudah hafal rasanya dua juz belum bisa seperti 

itu belum genaplah seperti itu, bahkan juz tiga puluh masih lupa waktu SMP seperti itu (Iter: He‟eh) 

lah karena itu dia, hal itu berimbas di kemudian harinya di akademik buktinya nilainnya dia nanjak 

saperti itu (Iter: He‟eh) nilainya nanja-nanja bahkan yang awalnya peringkat bawah, kemudian 

waktu kelas tiga, waktu kelas tiga itu dia bisa naik menjadi lima besar seperti itu (Iter: Ooh he‟eh) 

jadi waktu dia deket dengan Al-Qur‟an malah ee gimana ya ee malah menggeplang prestasinyalah, 

jadi Al-Qur‟annya diangkat malah prestasinya itu malah ikutan naik seperti itu (Iter: Ooh yaa) 

otaknya jadi cemerlang kayak gitu, itu penggalaman yang dari adik kelas seperti itu (Iter : Iya, 

menjadi motivasi diri sendiri, seperti itu) he‟eh (Iter: Untuk menambah hafalannya lagi) he‟eh 

bahkan setelah lulus SMP kalau nggak salah hafalannya udah tiga juz seperti itu, itu baru anak SMP, 

iya anak-anak SMP kayak gitu adik kelas (Iter : Iya). 



 

 

Iter Kalau ini mas ada di pondok atau asrama? (Itee: Saya di asrama ) di asrama (Itee: He‟eh ) kalau di 

rumah sendiri apakah mendukung mas buat menghafal Al-Qur‟an?) 
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Itee Itu di rumah sendiri ya sepertinya keadaannya mendukung (Iter: Mendukung ya)mendukung soale 

dari keluarga itu ya berlatar belakang agama yang kuat seperti itu (Iter: Ooh ya)dari keluarga ya dari 

ayah, ibu sama kakek juga jadi awalnya berlatar belakang yang kuat tapi kembali lagi ketika kita 

sudah dekat dengan keluarga kayak gitu ya mungkin kalau pulang kampung kayak gitu itu pasti rasa 

malese timbul kayak gitu sering kayak gitu, ketika kita nggak berhadapan dengan pelajaran ,ketika 

nggak berhadapan dengan masa-masa santai kayak gitu mesti rasa males itu selalu muncul itu jadi 

kalau waktu liburan itu terkadang malah deket dengan keluarga itu atau di rumah dengan keluarga 

malah menurut saya karena keadaan yang gimana ya? ee terlalu santai (Iter: Iya) malah terkesan 

seperti kurang greget lah dalam menghafal Al-qur‟an kayak gitu soale kayak nggak ada semangat-

semangate kayak gitu jadi sulit buat saya (Iteer: Ooh ya) waktu di rumah (Iter: Kalau di sekolah 

sendiri, lingkungan sekolah sendiri ?) kalau lingkungan sekolah insyaAllah alhamdulillah dari 

temen-temen juga kebanyakan punya ee apaya kayak kemistrilah ada kedekatan lah contoh dari 

temen-temen itu banyak seperti istirahat atau seperti ba‟da dzuhur itu pasti tilawah di mushola 

banyak banget, itu kondusif banget buat hafalan kayak gitu di sekolah (Iter: Iya buat hafalan) tapi 

jauga ada satu atau dua orang yang jadi kayak kacung kayak gitu temen-temen ada yang hafalan dia 

malah tidur kayak gitu juga ada jadi insyaallah lah sebagian besar itu kayke insyaallah lah kondusif 

buat hafalan di sekolah (Iter: Iya) jadi kalau ee di rumah itu malah, padahal berlatar belakang agama 

yaa agama Islam tapi ternyata kalau di rumah malah itu malah lebih santai kayak itu jadi lupa untuk 

hafalannya, tapi kalau di sekolah itu malah lebih efektif karena memang ada kawannya untuk 

menghafal ya) ya itu juga adanya tuntutan yang nggak memberatkan kayak gitu  jadi masih ingat 

waktu lah (Iter: Iya ya) ingat waktu keadaan. 

 

 

 

Iter Iya kalau untuk ini ya untuk pengaturan diri ya kan mas juga mengikuti organisasi, organisasinya 

ada ROHIS juga OSIS ya trus sama penghafal Al-Qur‟an lah ini cara membagi waktunya mas 

seperti apa? 
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Itee Untuk pembagian waktu itu kalau saya itu gimana ya terkadang kalau sekarang ini nggak kayak dulu 

kalau dulu itu bisa saya jadwal sewaktu-waktu (Iter: Iya) tapi kalau sekarang  saya jadwal ee kayak 

sulitlah saya buat itu kayak fleksibel lah (Iter: Eee) waktunya dibuat fleksibel contoh saya sekolah 

siang ini ada tugas terus waktu pulang itu kirta gunakan untuk istirahat nanti kalau habis magrib itu 
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di gunakan untuk muroja‟ah atau hafalan seperti itu kalau nggak buat hafalanlah paling nggak lah 

untuk tilawah seperti itu (Iter: Heem) itu saya khususkan buat Al-Qur‟an kayak gitu trus ba‟da isya‟ 

kita gunakan untuk ee sebentarlah untuk kita gunakan untuk hafalan lah, sebentar saja, itu pun hanya 

sampai jam delapan saja kayak gitu (Iter: Iya) nanti sisanya untuk buat saya ngerjain tugas seperti itu 

(Iter: He‟eh) nah tugasnya itu saya kerjain dengan fleksibel kayak gitu nanti kalausudah selesai 

menggerjakan tugas kalau waktunya masih nyampe mungkin baru jam sembilan atau sepuluh tapi 

tugasnya udah selesai yaa saya lebihkan dikit lah buat nanti ee saya hafalan kayak gitu itu dari awal, 

kalau udah capek nggak saya paksakan begitulah biar paginya kayak enaklah biar bisa memulai 

harinya dengan (Iter: Lebih fress) iya lebih fress lah ,jadinya kalau saya buat fleksibel lah seperti itu 

(Iter: oh dibuat fleksibel yaa) fleksibel buat jadwal menghafalnya (Iter: Eee) ya itu ee imbasnya ke 

hafalannya jadi kayak nggak berkembang cepet lah (Iter: Iya) maksute nggak bisa cepetlah, jadi 

yang intensitas penambahan hafalannya jadi nggak lambatlah mungkin beberapa waktulah bisa dapet 

satu surat, mungkin seharuse dalam waktu segini dah dapet satu surat itu, tapi itu belum mencapai 

target gitulah (Iter: He‟eh) akhir-akhir inilah yaa juga karena banyak tugas seperti itu (Iter: Iya) trus 

beban-beban yang lain. 

 

 

Iter Itu menurut mas ini menurut pengaturan diri mas saat ini seperti apa, apakah sudah bagus atau 

belum? 
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Itee Kalau menurut saya tentang pengaturan diri saya itu masih buruk lah karena apa karena saya belum 

bisa ngasih waktu buat ee prioritas kayak gitu contoh waktu ini seharuse saya gunakan buat baca Al-

Qur‟an  (Iter: Iya ) tapi karena ada tugas ini ya yang itu saya ganti karena itu ee misal saya jadikan 

buat prioritas kayak gitu seharusnya kalau sudah ini yaa ini karena udah jadi prioritas, jadi saat ini 

itu saya belum bisa ngasih waktu tersebut untuk dijadikan prioritas seperti itu (Iter: Prioritas) he‟eh 

jadi pengaturan diri saya saat ini menurut saya masih buruk, masih jauh dari kata bagus kayak 

gitulah (Iter: He‟eh) buktinya juga dalam tahfidz kemaren berkembangnya sedikit banget malah buat 

yang surat-surat yang panjang-panjang itu lupa (Iter: Iya) jadi pengaturan diri saya itu sangat buruk 

itu buat saya (Iter: Iya) tapi yaa saya berusahalah buat saya sendiri buat saya kejarlah ketertinggalan 

saya  kayak gitu kalau memang mungkin hari ini nggak bisa besoknya harus dua kali lipate kayak 

gitu saya berfikirnya kayak gitu, berfikirnya (Iter: Iya) tapi berbeda dengan penerapannya (Iter: 

Penerapan) kenyataannya berbeda (Iter: Iya kenyataan nya nggak gitu) itu sering terjadi buat saya 

(Iter: He‟eh) jadi saya belum bisalah menggatakan kalau saya bagus dalam pengaturan diri saya 



belum bisa. 

 

325 

Iter Iya, tadikan mas mengatakan bahwa pengaturan diri saat ini belum baik seperti itu, keinginan 

kedepannya sebagai ee rencanalah kedepannya itu seperti apa? 
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Itee Kalau saya rencananya kedepan itu ee sekarang UAS itu tinggal satu bulan (Iter: Iya) kalau di hitung 

berarti sebentar lagi ujian kenaikan kelas itu ujian tahfidznya sekitar kurang lebih tiga sampai empat 

minggu seperti itu, jadi sbentar lagi akan ujian tahfidz, yaa kelas dua ini targetnya juz dua sembilan  

(Iter: Iya) saya sendiri juz dua sembilan itu belum lancar seperti itu (Iter: Iya) jadi saya sekarang 

saya prioritaskan buat yang juz dua delapan (Iter: He‟em) kalau yang sekarang kan saya sudah 

selesai hafalannya dari surat Al-Mulk sampai Al-Mursalat kayak gitu sebenere dah selesai, tapi itu 

muroja‟ah nya itu belum jadi saya prioritaskan dulu buat muroja‟ah (Iter: Muroja‟ah) jadi satu juz 

itu saya buat selancar-lancarnya, jadi buat prioritas sekarang untuk yang menambah itu buat 

belakangan, kalau menambah itu buat yang waktu-waktu luang ,jadi prioritas sekarang itu untuk 

muroja‟ah seperti itu terutama unuk surat-surat yang saya anggap sulit seperti itu yaa semisal Al-Jin 

dan temen-temennya yang sulit untuk dihafalkan seperti itu, jadi prioritas sekarang untuk muroja‟ah 

rencana saya. Kemudian untuk kelas tiga nanti inikan tiga juz yaa mungkin lah terasa beratlah (Iter: 

Iya) jadi di kelas tiga nanti ada bebaan kewajiban buat hafalan juz yang nomor dua delapan padahal 

kelas tiga itu nggak efektif satu tahun, yang efektif di kelas tiga itu hanya semester pertama yang 

semester kedua itu udah fokus pada ujian-ujian dan ujian (Iter: Iya ) itu semester dua nanti di kelas 

tiga saya usahkan bisa selesai di semester pertama kayak gitu itu target pertama saya di kelas tiga, 

jadi target saya buat selesai di semester pertama itu harus satu juz nanti dikelas dua itu kan sibuk 

sibuknya ujian, persiapan ujian, itu yang semester kedua saya buat untuk pelancaran juz yang ke dua 

delapan, itu rencana saya sepeprti itu  

345 

 

Iter Ee nah itu kan rencana yang sudah mulai dipersiapkan seperti itu, dari hafalan yang saat ini yang 

saat ini sudah dimiliki seperti itu ee apakah di kesehariannnya sudah di aplikasikan atau belum? 

 

 

 

350 

 

 

Itee Ee untuk pengaplikasian hafalan itu paling ketar itu waktu sholat seperti itu, ( Iter: Iya) waktu sholat 

itu memang saya gunakan sebagai siasat dalam muroja‟ah (Iter: He‟eh) dalam setiap surat itu saya 

berusaha membaca surat yang saya hafal itu baik sholat munfarid maupun jamaah seperti itu tapi 

kalau saya berjamaah saya usahkan untuk membaca surat yang saya hafal seperti itu ketika saya 

menjadi imam seperti itu tapi untuk sholat munfarid ya saya khususkan baca surat-surat yang saya 

hafal itu saya baca sendiri hal itu akan menjadi sarana atau metodelah buat menghafal Al-Qur‟an, 



 

 

355 

 

 

 

 

ketika saya  sholat itu pengaplikasian pertama yang kedua itu untuk pengaplikasian ee apa ya? ee 

muroja‟ah juga dalam tilawatil Qur‟an kita kan juga sering buat tilawatil Qur‟an (Iter: Itu setiap 

pagi?) setiap pagi juga ada muroja‟ah bersama juga (Iter: Ooh) itu awale program dari kelas sebelas  

untuk tilawah itu kita hanya baca-baca aja itu juga menjadi bahan murojaah juga walaupun 

membacanya tapi setidaknya membantu seperti itu, ya jadi dalam pengaplikasian dalam sehari-hari 

itu kan yang paling sering itu ketika sholat seperti itu (Iter: Ketika sholat) paling sering 

pengaplikasiannya kalau yang lain kayak seperti tilwah, itulah pengaplikasiannya seperti itu. 

360 

 

Iter Ee kan ini mas tinggal di asrama ya kalau ee setiap libur itu di gunakan untuk apa, libur itu pulang 

ke rumah atau tetap di asrama? 

 

 

 

365 

 

 

 

Itee Kalau saya libur itu biasanya tetap di asrama (Iter: He‟em) saya setiap libur mungkin saya pulang ke 

rumah itu intensitasnya jarang (Iter: Jarang) iya jarang mungkin saya pulang dalam jangka waktu 

dua bulan seperti itu (Iter: Dua bulan selali) yaa pokoknya satu bulan lebih itu baru pulang (Iter: Iya) 

memang saya orange jarang pulang seperti itu, jarang pulang ke rumah, karena ya itu saya ee dapat 

menggangu pelajaran sepertiitulah kalau seering pulang kayak gitu (Iter: Eee ya) jadinya saya nggak 

terlalu sering pulang kayak gitu, kalau saya libur paling saya di asrama atau mungkin saya main ke 

asrama sebelah atau ee kan asramanya itu aa banyak seperti itu (Iter: Di asrama sendiri ada berapa 

orang?) kalau di asrama saya itu ada sepuluh orang (Iter: Sepuluh orang) 

370 

 

 

Iter Dari menghafal tadi ketika mas ee mampu untuk mencapai semisal ee mencapai satu target semisal 

satu surat ee misalnya surat Al-Jin lah yaa itu kan dah hafal, nah apa yang akan mas  berikan buat 

diri mas sendiri kayak menghadiahkan diri mas sendiri itu.  
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Itee Iya kalau mungkin ee dalam bentuk syukur ya (Iter: Syukur) bersyukur alhamdulillah dapat hafal lah 

(Iter: Eee) nanti ya dalam hati itu seneng kayak gitu lah kalau dari diri sendiri itu biasanya gimana 

caranya untuk saya tingkatin seperti itu (Iter: Iya) kalau Al-Jin yang sulit aja bisa yang selanjutnya 

masak nggak bisa kayak nggak bisa, di jadiin motivasi buat pelujub‟ah gitu (Iter: Iya) atau ee 

semacam buat itulah sebisa mungkin dapa membawa kayak apa yaa ee dorongan untuk diri saya 

sendiri seperti itu (Iter: He‟eh) mungkin kalau dalam bentuk syukur nggak hanya dalam bentuk 

syukur saja tapi juga dalam bentuk memberi seperti itu (Iter: Iya) karena menurut saya syukur itu 

yang paling bagus itu diungkapkan dalam bentuk pembarian mungkin dalam memperbanyak 

shodaqoh dan sebagainya (Iter: Iya berarti ketika mas ee sudah mencapai target seperti Al-Jin tadi 

mencapai target itu mas itu bersyukur dengan bentuk syukurnya itu dengan mengucapkan syukur 



 

 

385 

kepada Allah trus menjadikan itu sebagai motivasi untuk surat-surat berikutnya trus ditambah juga 

dalam memberi seperti itu, nah namun ketika ee mas tidak mampu untuk mencapai target apa yang 

akan mas berikan untuk diri mas sendiri, seperti hukuman seperti itu hukuman untuk diri sendiri?) 
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Itee Itu pada awalnya saya biasa aja ketika target ini nggak terlampaui itu saya biasa aja karena apa, yaa 

mungkin karena kedepannya bisa seperti itu saya mungkin ee karena doktrin saya waktu itu mungkin 

ee berkelanjutan wah ternyata saya dah ketertinggalan banyak seperti itu (Iter: Iya) jadinya saya 

sudah ee kayak mengganti pola pikir begitu lah kalau saya sekarang nggak bisa (Iter: He‟eh) target 

hari ini kok nggak nyampe kayak harus dikejar di kesempatan keduanya kayak gitu jadi hari pertama 

nggak bisa jadi hari kedua harus dua kali lipatnya kayak gitu saya pernah  seperti itu nyoba kayak 

gitu walaupun berat sepertti itu saya hari ini kok nggak bisa hari keduanya malah dua kali lebih 

banyak tambah lebih berat kayak gitu (Iter: Iya) memang berat tapi itu yang akan menjadi 

konsekuensi karena apa kalau kita nggak keras terhadap kita sendiri mungkin kita akan jadi 

terlenalah terhadap keadaan kayak gitu  itu buat mengenak-enakkan diri sendiri seperti itu kita nggak 

sadar waktu deket ujian, hafalan kita nggak nyampe target gitu(Iter: Iya) jadinya saya ee kalau kita 

memang nggak mampu dengan kemampuan itu contoh kayak digeber seperti itu (Iter: Iya) jadi buat 

hukuman buat diri sendirilah (Iter: Digeber itu maksutnya apa?) ee di lipat gandakan (Iter: Di lipat 

gandakan) bebannya (Iter: Ohh) waktu sekarang memang  nggak bisa berarti besoknya harus bisa 

sampai target yang segini kalau nggak bisa lagi ee didua kalikan lagi tapi dengan catatan dalam 

keadaan yang masih wajar kalau memang terasa berat banget kayak gitu yaa sebisa mungkin di 

kerjakanlah tapi jangan terlalu memaksakan diri (Iter: Memaksakan ya) kemampuan diri sendiri  

karena jika terlalu  di paksakan sampe menggangu diri sendiri malah akan membawa mudhorot di 

kemudian hari seperti itu .(Iter: Iya)  

405 
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Iter Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya pengaturan diri mas ini masih kurang baik yaa, ya karena 

jadwal sekolah sendiri juga (Itee: Padet) padat seperti itu trus kalau di rumah juga biarpun berlatar 

belakang apa, agamis juga menjadi ini ee kita menjadi  terlena (Itee: He‟eh) trus terlalu santai di 

rumah mungkin karena beban ee di sekolah sedikit apa ee di tinggal seperti itu waktunya pulang jadi 

bisa dibuat santai-santai seperti itu ya ee trus juga dari lingkungan sekolah sendiri ya masa bisa 

terbantulah dalam hafalan karena setiap paginya juga udah ada kegiatan murojaah trus (Itee: 

Hafalan) he‟eh hafalan juga mas menjadi ketua ROHIS seperti itu ya. Iya mungkin sekian 

wawancara pada hari ini ee semoga wawancara hari ini dapat bermanfaat (Itee: Aamiin) iya semoga 



 

 

hafalannya lekas diselesaikan (Itee: Iya) iya sekian dari saya. Wassalamu‟alaikum warahmatullahhi 

wabarakatuh. 

415 Itee Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. 

 

              Wawancara 2 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Bagaimana prestasi mas disekolah? 

 

 

 

5 

 

 

Itee Saya selama sekolah ini saya inikan sudah duduk dikelas sebelas akhir-akhir ini sudah mulai ujian 

kenaikkan kelas untuk prestasi alhamdulillah disetiap semester di ujian semester itu tidak pernah 

keluar dari lima besar itu saya seringnya pasti dapat tiga besar (Iter : He‟em) untuk yang selain 

maksudnya selain semester itu ujian tengah semester keluar dari lima besar tepate peringkat delapan 

itu cuma sekali waktu kelas sepuluh itu. Untuk prestasi saya ya mungkin dikelas saya menonjol dari 

teman-teman yang lain bersama teman-teman yang lain itu cukup ee tinggilah buat prestasi gitu. 

 Iter Kalau prestasi non akademik? 

 

10 

Itee Kalau prestasi nonakademik itu saya ee pernah buat berlomba di ajang MTQ cabang tartil saya 

pernah juara ketiga tingkat kecamatan waktu saya SMP, kemudian juga dibidang ee akdemik itu 

dibidang cerdas cermat juara satu tingkat kecamatan juga waktu SMP. 

 Iter Mas ee sejak kapan menghafal Al-Qur‟an? 

 Itee Udah dari SD  

 Iter Terus apa yang mas ketahui tentang pengaturan diri? 

15 

 

 

 

 

Itee Kalau pengaturan diri tu kalau yang saya ketahui ya itu kayak semacam aturan yang kita buat sendiri 

dan kita jalankan sendiri untuk diri sendiri untuk kebaikan diri sendiri contoh pengaturan diri  kita 

untuk melakukan sesuatu maka ada sesuatu tersebut apabila kita tidak melakukan sesuatu tersebut 

maka kita ee mungkin memiliki konsekuensi sendiri yang kita jalanin tersebut itu yang saya ketahui 

tentang pengaturan diri seperti itu. 

20 Iter Terus kalau untuk pengaturan diri dalam menghafala itu seperti apa? 

 

 

 

Itee Itu pengaturan diri dalam menghafal itu ee cukup sulit saya buat dalam pengaturan diri seperti 

menghafal saya buat dalam target saya hafalan satu hari itu lima ayat itu dulu saya pernah kayak gitu 

tapi dalam proses berjalannya dalam pengaturan diri tersebut tidak sesuai dengan apa yang saya 



 

25 

 

 

 

 

targetkan kayak gitu. Sering saya hanya hafal sampai dua ayat tiga ayat malah mungkin dalam sehari 

itu nggak sempat menghafal itu sering, maka dari itu dalam proses apa namanya proses pengaturan 

diri terkadang tidak berjalan semestinya bahkan untuk penetapan konsekuensi yang saya tetapkan 

untuk diri saya sendiri itu malah ee makin hari makin menumpuk seperti itu jadinya semakin 

memberatkan setiap harinya maka dari itu jadi untuk pengaturan diri tersebut belum berjalan dengan 

efisien. 

30 Iter Hal pokok apa sih yang mempengaruhi dalam pengaturan diri? 

 

 

 

 

35 

Itee Hal-hal pokok itu dalam pengaturan diri ada dalam faktor internal itu dalam diri itu seperti tekad, 

kemauan terus ee apa ya ya yang paling itu tekad karena tanpa tekad nggak ada kekuatan untuk 

pengaturan tersebut terus untuk faktor eksternal juga berpengaruh terutama dalam lingkungan. 

Terutama kalau lingkungannya kondusif enak buat ngafal kalau nggak kondusif juga nggak enak 

untuk menghafal kayak lingkungan kurang kondusif juga sulit. 

 Iter Faktor penghambat dalam pengaturan diri itu apa aja sih mas? 

 

 

 

40 

 

 

Itee Kalau faktor penghambat dari saya ya males itu kayak merasa capek atau lelah kadang juga mungkin 

baru baca sedikit sudah ada rasa bosen kayak gitu juga kayak mengantuk itu juga sering terutama ya 

itu sih males bosen lelah mengantuk juga buat faktor pengahambat ya itu menurut saya juga ada dari 

kegiatan yang cukup padat itu juga menghambat dalam konsentrasi dalam hafalan karena ya kita 

harus membagi konsentrasi antara nggak mungkin saya cuman fokus cuma konsentrasi ke Al-Qur‟an 

doang tapi melupakan kewajiban saya yang lain itu juga nggak mungkin. 

 Iter Itu gimana mas caranya untuk membagi waktunya? 

 

45 

 

 

 

 

 

50 

Itee Itu ya ada skala prioritas (Iter : He‟em) saya buat prioritas satu prioritas dua gitu contoh yang saya 

prioritaskan paling utama yang menurut saya tu paling penting biasanya yang saya maksudkan 

paling penting itu kejadian tersebut tidak berulang seperti itu mungkin kayak event-event yang 

terjadi cuma satu kali itu biasanya saya prioritaskan kayak gitu terus kemudian semakin yang ee 

kayak ee eksistensinya dari paling sedikit yang terlihat paling penting terus yang dimana kegiatan 

tersebut saya berada diposisi penting itu saya prioritaskan biar semakin sedikit kejadian yang 

mungkin biasa dilakukan atau mungkin saya juga kurang berperan dalam kegiatan tersebut nanti 

prioritasnya saya belakangkan seperti itu. 

 Iter Nah lingkungan mas saat ini mendukung tidak sih untuk menghafal Al-Qur‟an?  

 Itee Sebenarnya kalau menurut saya kurang mendukung buat saya 



 Iter Nah kemudian bagaimanasih mas menyikapi hal tersebut? 

 

55 

 

 

 

 

60 

Itee Kalau menyikapi sih jujur saja ya terkadang saya juga terseret arus juga ikut-ikutan tu sering gitu 

jujur saja saya sering terseret arus mungkin dari apa dari kurang kondusifnya keadaan terus belum 

adanya ee mentor yang tepat terus dari sananya banyak kegiatan jadi yang buat penanggulangannya 

itu saya sebisa mungkin kayak berpegang teguhlah memang berat dari SD saya itu jadi memang 

kondisinya kurang kondusif walaupun saya memaksakan untuk menghafal terkadang ya walaupun 

saya konsentrasikan hafalan saya luangkan waktu tu juga pada akhirnya ya hasilnya nggak 

memuaskan biasanya saya juga pasrahlah tapi ya sebisa mungkin perbaiki dikit demisedikit pas 

waktu luang gitu (Iter : Waktu luang buat menghyafal seperti itu)  

 Iter Apa permasalahan yang muncul sebagai penghafal Al-Qur‟an terus bagaimana mengatasinya?   

 

 

65 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

Itee Kalau permasalahan yang muncul seperti itu yang paing pokok itu satu mungkin dalam menghafal 

itu juga mudah tapi dibagian yang sulit itu bagian mengingat. Menghafal juga menngingat karena 

apa kalau itu tidak meroja‟ahi secara rutin tu pasti akan hilang sedikit hilang yang hilang itu kita 

nggak tahu yang mana karena kita kurang tahu hafalan itu yang hilang bagian yang mana ketika kita 

tidak membaca ulang seperti itu jadi buat saya kalau masalah hafalan hilang itu wah itu udah sulit 

untuk ditanggulangi sebisa saya ya menanggulangi ditingkatkan intensitas membaca surat yang lupa 

tersebut itu penanggulangan pertama kemudian yang kedua itu kesulitan membagi waktu saya 

terkadang sulit membagi waktu untuk menghafal dan membagi waktu untuk kegiatan akademik 

karena apa dalam kegiatan akademik juga itu dituntut nggak cuman disekolah aja tapi juga ada 

tuntutan dari sekolah untuk kegiatan di asrama bisa dalam bentuk kerja mandiri, PR, atau kerja 

kelompok membuat analisis ataupun dalam bentuk tulis tangan bisa dalam bentuk praktek atau 

dalam bentuk softfile itu juga menurut saya membuat saya sulit dalam membagi waktu walau 

terkadang itu bisa dalam satu hari itu menumpuk dua sampai numpuk sehari itu sering itu yang saya 

rasakan terlebih lagi saya juga aktif dalam organisasi yang menurut saya apalagi ini mendekati 

ramadhan itu juga ada waktu-waktu yang besar seperti PHBI atau perayaan hari besar Islam itu 

kegiatan juga sangat padat kegiatan sekolah kegiatan organisasi apallagi juga kewajiban saya juga ya 

mengatur waktu itu sangat sulit. 

80 Iter Nah tahap-tahap pengaturan diri menurut mas apa aja sih?  

 

 

Itee Dalam pengaturan diri itu tahap-tahap pertama saya tumbuhkan kemauan kemudian kesadaran, saya 

sadar saya kurang dalam hal apa saya kurang dalam hal kayak gini kemudian saya munculkan 



 

 

85 

 

 

 

 

90 

kemauan saya mau dalam target sekian sekian saya harus bisa menempuh sekian-sekian gitu itu 

dalam target kemauan untuk kemudian saya kemudian tekad saya kuatkan seperti itu. Kemudian 

saya buat kayak semacam fakta untuk diri saya sendiri kadang saya sendiri kalau saya melanggar 

nanti saya beri konsekuensi pada diri saya sendiri. Kemudian yang penting itu aksinya (Iter : 

Aksinya) he‟em aksinya saya terapkan pada awal-awal saya terapkan itu ee dapat berjalan dengan 

cukup baik pada awal-awal saya terapkan jadwal yang saya buat sendiri tapi untuk ee menginjak 

waktu-waktu ee berlalu itu semakin lama itu timbulnya rasa bosan kayak gitu rasa malas itu juga 

mengganggu muncul seperti itu apalagi ya goncangan-goncangan tu juga muncul. 

 Iter Tadikan tahap-tahapnya ada kemauan terus apa lagi mas  

 Itee Ada kemauan terus munculkan tekad gitu bener-bener 

 Iter Kemauan terus ada tekad terus apa lagi mas tahap-tahapnya? 

 

95 

Itee Kemudian saya lanjutkan lagi ke aksi (Iter : Realisasinya seperti itu ya) ya realisasi yang fakta yang 

saya buat tadi  

 

 

Iter Iya kan pengaturan diri mas itu menurut maskan belum baik nah itu melihat dari tahap-tahap itu 

manasih mas yang yang belum terlaksana seperti itu?  
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105 

Itee Yang belum terlaksana itu diaksi (Iter : Diaksi tadi ya) diaksi perealisasiannya itu masih sangat apa 

ya memang dari awal itu berjalan bagus diawal kemudian ketika ee tekadnya itu mulai luntur juga 

berpengaruh pada aksinya. Aksinya juga mulai merosot yang awale itu pada semangat buat ngafal 

kemudian semangatnya itu mulai turun kemudian diganti kan dengan rasa malas gitu ada juga ada 

tuntutan untuk adanya tambahan tugas tuntutan itu semakin ya kayak adanya apa ya doktrin adanya 

persepsi untuk mendahulukan tugas terlebih dahulu seperti itu karena tugas itu nggak berulang tapi 

Al-Qur‟an bisa dihafalin besok lagi awal persepsi seperti itu nanti lama-lama malah nggak jadinya 

nggak terlaksana waktu adanya ujian ujian hafalan itu semakin dekat malah diri saya jadi keteteran 

buat mengejar ketertinggalan. 

 

  



          

Subjek SH  

Wawancara 1 

No Subjek Verbatim 

1 Iter  Assalammualaikum warahmayullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Anis Fajar Utami bisa dipanggil 

Anis, ee disini saya berbicara dengan siapa? 

 Itee  SH. 

 

5 

Iter  Bisa dipanggil dengan mas siapa? (Itee : S ) S ya? (Itee : Ya). Ini saya pengen tahu, menurut anda penghafal 

Al-Qur‟an tuh apa, siapa? 

 Itee  Orang yang menghafalkan Al-Qur‟an 

 Iter He‟eh orang yang menghafalkan Al-Qur‟an? 

 Itee Orang yang menghafalkan Al-Qur‟an (Iter : He‟eh, orang yang menghafal Al-Qur‟an itu?. Ya mungkin itu 

 

10 

Iter Ohh orang yang menghafal Al-Qur‟an, nah menurut mas orang yang menghafal Al-Qur‟an itu yang seperti 

apa? 

 

 

Itee Yang menghafal Al-Qur‟an yang serius yang kesehariannya yang setiap ada waktu luang apa, kalau ngak 

meluangkan waktu untuk menghafalkan Al-Qur‟an dan biasanya mempunyai target-target tersendiri setiap 

orangnya. 

 Iter  Ya, kalau untuk mas S sendiri targetnya? 

15 Itee Target saya lulus SMK mungkin aaa bisa sepuluh juz (Iter : Aaa sepuluh juz!) 

 Iter Kalau untuk saat ini berapa juz? 

 Itee Sekarang ini yang bawah sudah empat yang atas aaa tiga berarti tujuh juz 

 Iter  Mas sendiri latar belakang nya sebelum ke SMK apa? (Itee : Dalam hal?) Dalam hal sekolah pendidikan? 

 Itee  Lulus smp (Iter : SMP itu SMP pondok, negeri atau?? ) Ngak itu cuma SMP M 

20 Iter Ohh SMP M...kalau latar belakang keluarga sendiri seperti apa? 

 Itee Dalam bidang (Iter : Agama?) Aaa alhamdulillah paling ngak satu pekan itu orang tua ngaji gitu di kajian rutin. 

 Iter  Ohh ya, mas sendiri sekarang di? Tinggal di?? 

 Itee  Di asrama (Iter : Asrama?) K  

 Iter  Pondok K? 

25 Itee Pondok K. 



 Iter  Eee diasrama pondok K itu sendiri menurut mas seperti apa? Lingkungannya itu sebagai penghafal Al-Qur‟an. 

 

 

 

30 

Itee Ya lingkungan di pondok kondusif buat menghafal Al-Qur‟an, soalnya di setiap hari itu ada jadwal setoran 

pagi sama sore, jadi waktu ngak menggangu waktu belajar sekolah gitukan, kalau sekolah jam tujuh  sampai 

jam habis ashar, lha itu waktu setoran memulai dari habis subuh sampai sekitar jam enam  kalau sore itu habis 

ashar sampai maghrib dan malamnya itu ada jadwal tasmik itu menyimak setengah juz dari temannya. 

 Iter Emm jadi menyimak temannya seperti itu   

 Itee Ya ! 

 Iter Ohh ya, terus kalau tujuan dari mas S sendiri menghafal Al-Qur‟an itu seperti apa? 

 

35 

 

Itee Kalau tujuan sebagai seorang muslim tentunya itu apa aa harus beriman kepada kitab Allah dan salah satu 

wujud keimanan kita kepada kitab Allah kan ya itu dengan cara menghafal terus mentadaburinya dengan 

mengamalkan isinya gitu. 

 Iter Selain itu ada lagi? (Itee : Aaa, mungkin itu). Eeee terus kalau motivasi, nah kalu motivasi mas S sendiri untuk 

menghafal Al-Qur‟an itu apa? 

 

40 

 

 

 

Itee  Motivasi? (Iter : Ya motivasi?) Eee pengen gimana ya. (Iter : Adakah motivasi? motivasi untuk menghafal?). 

Caranya gimana? (Iter : Ya keinginan untuk menghafal itu didorong oleh apa? Apakah pernah ada kejadian 

tertentu jadinya membuat kamu terdorong untuk menghafal Al-Qur‟an?) Ohh motivasi, kalau motivasi sih 

sebenernya dari orang tua, kan semua anaknya pengen jadi ustadz ustadzah dan ee menjadi penghafal Al-

Qur‟an gitu, yaa mungkin itu motivasi saya. 

 Iter  Ee untuk surat atau ayat tertentu yang menjadi favorit mas S sendiri surat apa? 

45 

 

Itee  Al-Quraisy (Iter : Al-Quraisy, kenapa?) mungkin mudah dihafal terus dari sejak dulu kalau saya ngak tahu 

kenapa saya suka baca itu (Iter : Kenapa??) gak tahu reflek aja mungkin (Iter : Reflek?!) ya! 

 Iter  Terus usaha-usaha apa yang sudah mas lakukan untuk menjadi penghafal Al-Qur‟an? 

 

 

50 

 

Itee  Ya mungkin dari itu setiap hari setoran mungkin itu dan yang dulunya saya belum kenal sama itu eeh dulunya 

saya di asrama Z saya pindah ke K, sebenarnya sih ngak boleh siswa SMK pindah dari asrama Z tapi ya nekat 

gitu (Iter : Kenapa?) ya pengen aja, soalnya diasrama Z dulu udah pernah ada acara buat ee hafalin Al-Qur‟an 

tapi sampai sekarang belum ada. 

 

 

Iter  Ohh jadi pindah ke K untuk ya memperbanyak lagi hafalannya, sebelum dan sesudah pindah dari asrama yang 

di Z terus ke K itu apa sih yang dirasakan perubahannya dalam menghafal Al-Qur‟an? 

 

55 

Itee  Sangat banyak banget, yang dulunya kalau diasrama Z itu kan ngak kondusif buat itu ngafalin Al-Qur‟an jadi 

hampir jarang malah mbak setiap hari itu baca Al-Qur‟an diasrama Z dan waktu udah pindah di ee asrama K 



 

 

saya itu kaya setiap hari ditutut buat hafal Al-Qur‟an jadi eee semakin lama semakin bertambah itu untuk 

hafalannya. 

 Iter  Hmmm, terus kalau untuk prinsip, nah prinsip apa yang mas tanamkan pada diri sendiri untuk menjadi 

penghafal Al-Qur‟an? 

60 

 

 

Itee  Kalau prinsip saya sih sembodo (Iter : Sembodo?) sembodo itu kayak dia aja bisa masak kita ngak bisa, jadi 

diasrama K kan banyak yang udah hafidz jadi masak mas ini aja bisa saya ngak bisa, jadi ada motivasi 

tersendiri juga 

 Iter Nah menurut mas sendiri syarat-syarat untuk menjadi penghafal Al-Qur‟an itu seprti apa? 

 

65 

Itee Kalau syarat-syarat sih, semakin deket aja sama Al-Qur‟an dan bertekad buat hafal Al-Qur‟an walaupun itu 

susah, setiap orangkan berbeda-beda walaupun itu susah buat sebagian orang, tekad! 

 

 

Iter  Ohh ya , tekad ya! Terus kalau eee keutamaan-keutamaan yang mungkin mas sendiri rasakan sebagai 

penghafal Al-Qur‟an itu apa? 

 

 

70 

Itee  Mungkin dipermudah untuk urusannya jadi kayak, kalau ada PR dari sekolahan itu seakan-akan sudah ada 

jalannya gitu loh, kaya dipermudah gitu, jadi kaya diasrama K kan juga jarang banget belajar pelajaran SMK 

jadi itu tahu-tahu ee gimana caranya ngerjain PR gitu, udah ada yang mnage waktunya juga. 

 Iter  Kalau kan itu tadi keutamaan-keutamaannya, nah kalau di eee metode, metode atau cara-cara yang mas 

gunakan dalam menghafal Al-Qur‟an itu seprti apa? 

 

 

75 

 

 

 

 

80 

Itee  Kalau saya sih diulang-ulang, diulang-ulang dulu satu, seumpamanya kita eee mau, mau hafal satu halaman 

nah, satu halaman itu diulang-ulang kalau minimal tiga kali kalau saya, minimal tiga kali terus dibagi antara 

yang pertama, yang tengah  sama yang akhir, dibagi yang pertama itu semuanyakan, kan satu halaman itu ada 

lima belas baris kalau yang utsmani lima belas baris, nah itu dibagi tiga jadi lima baris lima baris, nah lima 

baris pertama itu dihafalin sampai bener-bener hafal terus selanjutnya kalau udah hafal terus baris yang kedua, 

baris yang kedua itu dibaca dulu sama dihafalin sampai bener-bener hafal terus selanjutnya kalau udah hafal 

terus baris yang kedua, baris yang kedua itu di baca dulu sama dihafal terus nanti digabungin antara baris 

bagian satu dan dua itu digabungi dan dihafal di ulang-ulang lagi, baru bagian ke tiga sampai hafal. 

 

 

 

Iter  Ohh ya jadi metode yang digunakan ini kayak mengulang mengulang bacaan seperti itu ya di baca lagi, nah 

kalau untuk waktu yang disediakan untuk menghafal sendiri, mungkin dalam sehari atau seminggu itu berapa 

(Itee : Berapa?) berapa jam mungkin? 

 Itee  Kalau sehari sebelum menambah hafalan biasanya, kalau saya sih setoran di K itu waktu sore, waktu pagi 



85 

 

biasanya hafalin kalau ngak murojaah, kalau waktunya sekiar satu halaman itu, satu jam ngak nyampai, ya 

sekitar ngak nyampai satu jam, satu halaman 

 

 

Iter  Nah untuk kegiatan mas kan sekarang kelas sebelas SMK, nah kegiatan-kegiatan apa saja yang diikuti? 

Disekolah? 

 

90 

Itee  Diskolah (Iter : Ya) mungkin organisasi (Iter : Organisasi apa?) OSIS, rapat-rapat mungkin, ada rapat eee per 

itu per pekan (Iter : Perpekan ya?) satu-satu biasanya 

 Iter  Ya kalau diluar sekoalh sendiri? 

 

 

Itee  Biasanya ada ohh ya di SMK ada halaqoh juga kayak liqo‟-liqo‟ gitu, setiap malem kamis, kalau diluar ada 

juga setiap malem rabu, nah kalau malem jumat nya ada rapat, rapat komunitas juga, komunitas M comunity. 

 Iter  Disana jadi apa? 

95 Itee  Ya divisi CEO, CEO itukan kayak yang adain acara-acara gitu. 

 Iter  Ya kalau yang di OSIS? 

 Itee  OSIS, Bendahara umum atau inti 

 

 

100 

Iter  Nah kan ikut dua organisasi itu ya organisasi tiga atau berapa kan osis, terus yang itu tadi (Itee : Yang diluar) 

yang komunitas, heeh dari orang-orang itu mas juga menghafal Al-Qur‟an, nah bagaimana cara mas itu 

membagi waktu? 

 

 

 

 

105 

Itee  Yah itu kayak menghafal itu udah ada waktunya, di waktu pagi, terus kalau waktu malam itukan ada juga yang 

bertabrakan sama antara rapat sama setoran ada rapat sama tasmik itu, simakan, itu udah di bagi-bagi sendiri 

yang lebih peting yang mana, kalau ada rapat dadakan dan itu penting disana saya posisinya penting ya sya izin 

buat ngak setoan dan ikut rapat, kalau rapat itu ngak memerlukan saya, berarti setoran, yang diprioritaskan 

yang setoran dulu 

 

 

 

 

Iter  Ya berarti mengutamakan yang prioritas dulu (Itee :Ya) mana yang dibutuhkan, ya terus kalau ini kan 

berkaitan dengan peratuan diri, nah menurut mas eee kan pengaturan diri itu berkaitan dengan perencanaan, 

target, ya bagaimana menurut mas, perencanaan mas yang sudah ada ini apakah eee target-target yang mas 

ingin capai itu dapat terwujud? 

110 

 

 

 

Itee  Mungkin kurang, bukan nggak terwujud tapi kurang soalnya kadang aaa futur juga kadang iman itu naik iman 

itu turun, jadi kadang eee waktu hafalan waktu saatnya waktu hafalan itu kadang males gitu, jadi di nde-nde 

mungkin kalau ini jadwal saya sekarang satu halaman tapi saya baru males itu kadang dalam diri saya mungkin 

besok aja apa nanti ajalah gitu, jadi kadang targetnya ya belum memenuhu gitu, kan kalau dari saya, setiap hari 



 itu minimal satu halaman (Iter : Satu halaman setiap harinya?) iya. 

115 

 

 

Iter  Teruskan tadi kalau pengaturan dari mas tadi bisa dikatakan masih kurang ya karena beberapa target belum 

berjalan sesuai dengan keinginan, nah kayak gitu, nah terus bagaimana cara mas dari apa target-target yang 

tidak tercapai itu seperti apa kaya mas memberikan penguatan atau nanti diberikan hukuman diri sendiri karena 

tidak mencapai target? 

 

120 

Itee  Kalau hukuman sih kayaknya ngak, tapi optimis aja kita kumpul sama orang-orang yang itu hafalannya 

banyak, jadi pas orang lain hafalin saya ikut nimbrung jadi termotivasi, termotivasi langsung buat hafalin. 

 Iter  Menurut mas kesulitan apa sih yang dihadapin sebagai penghafal Al-Qur‟an? 

 

 

Itee  Mudah lupa, itu soalnya kan kalau muroja‟ah itu harus eee sesering mungkin, nah eee apa, kadang ya kalau 

mau murojaah eee itu apa males juga kan saya tuh tipenya mudah ingat nah jadi juga mudah lupa jangka 

panjangnya, ya agak itu agak kurang 

125 Iter  Nah untuk mengatasi itu seperti apa? 

 Itee  Ya seharusnya sering-sering muroja‟ah tapi ya itu susah juga 

 Iter susah ya! Terus eee untuk penghambat-penghambatnya waktu menghafal Al-Qur‟an sendiri? 

 Itee Kadang ya tugas dari sekolahan ya ada terus waktunya hafalin malah males gitu 

 

130 

 

Iter  Terus eee dari mas kan udah hampir kurang lebih tujuh juz, nah eee  pengaplikasian dari hafalan mas itu dari 

kehidupan sehari-hari seperti apa, apakah sudah diaplikasikan?  

Atau hanya sebagai penghafal Al-Qur‟an saja? 

 

 

Itee  Mungkin sedikit ngak banyak lah eee dari mulai eee ajakan kebaikan, mungkin dari itu sering-sering ajak 

kebaikan. 

 

135 

 

Iter  Terus kalau dilingkungan sekolah sendiri seperti apa mas untuk apa ya pengaturan di pengaturan diri mas 

itukan dipengaruhi oleh faktor iternal dan eksternal atau diri maupun lingkungan, nah kalau diri sendiri seperti 

apa pengaturannnya?  

 Itee  Maksudnya gimana mbak? 

 Iter  Perencanaan dalam menghafal Al-Qur‟an sendiri sudah bagus atau belum? 

 Itee  Kalau perencanaan ya itu tadi, mungkin dari target-target yang harus dipenuhi 

140 Iter  Kalau untuk lingkungan sendiri apakah sudah mendukung mas dalam menghafal Al-Qur‟an (Itee : Lingkungan 

di ??) disekolah. (Itee : Disekolah kayaknya belum). Belum karena? 

 Itee  Karena pelajaran holy itu cuma satu pekan cuma dua kali, ehh ya satu pekan dua kali yang itu jamnya biasanya 



ngak kondusif, mungkin dari siang hari, kalau siang hari kan ngantuk ya temen-temen banyak yang ngantuk 

juga terus jamnya juga kurang. 

145 Iter  Kalau disitu sendiri, di pondok sudah? 

 Itee  Alhamdulillah kondusif soalnya ya itu tadi pagi setoran sore juga setoran terus apa namanya, disana juga 

banyak yang udah hafal Al-Qur‟an, sukses juga jadi hafidz 

 Iter  Kalau dilingkungan dirumah mas sendiri? 

 

150 

Itee  Kalau dilingkungan rumah belum kayaknya (Iter : Belum?) belum kondusif, soalnya ya ada yang warganya 

non Islam ada juga yang Islam tapi Islam dan banyak remaja-remaja disana juga kurang, kurang islamnya bisa 

dibilang kuranglah keislamannya, saya juga nggak tahu kenapa, remaja masjidnya juga ngak kayaknya disana. 

 Iter  Mas ikut remaja masjid disana atau tidak? 

 

 

155 

Itee  Pernah ikut tapi ikutan remaja masjid yang ngurusin satu orang dan dulu pernah ada kajian, kajian ustadz Hari 

setiap pekan dan satu orang itu udah pernah gitu lho, udah pindah jadi kayaknya semuanya udah bubar sendiri-

sendiri. 

 Iter  Terus peran keluarga mas daam mendidik mas seperti apa, sehingga kan mas bisa menhafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

160 

Itee  Alhamdulillah itu orang tua saya sudah sering menyemangati saya, mulai dari aaa, mulai dari mulai TK, SD 

sampai SMP dan SMK, itukan basicnya sekolah itu Islam semua,  

jadi mungkin pengennya orang tua anak-anaknya jadi hafid hafidzah mungkin dari itu mungkin mulai dari 

disekolahkan disekolah-sekolah Islam. 

 

 

Iter  Eee adakah peristiwa tertentu atau peristiwa spiritual lah yang membuat ma itu untuk menjadi penghafal Al-

Qur‟an seperti itu bertahan menjadi penghafal Al-Qur‟an? 

 Itee  Mungkin belum, belum ada 

 

165 

Iter  Kemudian eee kalau untuk proses, proses mas dalam menghafal Al-Qur‟an itu mulai dari sejak? (Itee : Dari 

sejak TK) Ooh TK sampai sekarang? (Itee : ya) di TK itu biasanya ngapain, apa yang anda dapat? 

 

 

 

Itee  Kalau TK proses penghafal Al-Qur‟an, lulus TK itukan ditargetkan hafal juz tiga puluh, jadi waktu itu saya 

sudah hafal juz tiga puluh lulus TK, terus SD, SD juga yang basisnya islam sampai lulus SD saya udah hafal 

empat juz, udah saya hafalin, SMP saya juga udah pada lupa jadi mulai hafalin lagi terus dapet. 

 Iter  Itu mulai hafalin lagi mulai? 

170 

 

Itee  SMP, waktu masuk SMP kembali, lagi-lagi ya ngulang-ngulang lagi sampai dapet empat juz terus langsung 

SMK mulai lanjut ngehafal. 



 Iter  Dan ketika waktu luang kan ini ada jeda istirahatnya ya, waktu disekolah itu biasanya dimanfaatin buat apa? 

 

 

Itee  Kalau jam istirahat pertama itu sholat dhuha, terus kalau ada waktu ya ngerjain tugas it dan siangnya kalau ada 

tugas ngerjain tugas kalau ngak ya hafalin eee murojaah hafalin yang kemarin. 

175 Iter  Apakah itu rutin setiap harinya ketika diwaktu luang seperti itu? 

 

 

Itee  Tergantung iman sih sebenarnya, kalau pengen hafal ya pas lagi males ya kadang ya ngak mood gitu buat 

ngehafal. 

 Iter  Biasanya untuk menumbuhkan niat untuk menghafal itu seperti apa? 

 

180 

Itee  Eee gimana ya, kalau saya tergantung tempatnya, kalau dipondok diasrama K ya itu gabung sama yang lagi 

ngahaflin Al-Qur‟an kalau disini kayaknya belum ada (Iter : Belum ada) 

 Iter  Dan ada keinginan untuk berubah? 

 

 

Itee  Pengen sih sebenernya, kan juga disini ada yang sekolah di SMP tinggal di K, jadi pengen sih kalu waktu 

luang atau waktu istirahat itu paling ngak setoran sama temennya yang sama tinggal di K. 

 

185 

 

 

Iter  Eee, kan untuk pengaturan diri, nah pengaturan diri tadi bahasanya mas itu masih ee juga waktunya dibagi 

antara sekolah terus hafalin juga ada tugas-tugas seperti itu, nah erus dari ee rencana-rancana yang telah mas 

buat,  

apakah mas melakukan evaluasi terhadap rencana-rencana yang mas buat seperti itu? 

 

 

190 

Itee  Terkadang mungkin sebelum tidur itu saya mikir, aaaa saya hari ini udah dapet berapa lembarnya apa saya 

udah murojaah berapa ya kalau belum itu kalau bisa besok gitu kalau belum muroja‟ah sekian itu besok harus 

diganti gitu lho. (Iter : Itu sering) Sering juga (iter : karena?) karena aaa yang mungkin belum memenuhi target 

yang semestinya yang hafalannya setiap hari satu halaman. 

 Iter  Terus eee kebiasaan orang biasanya itu eee untuk menghafal Al-Qur‟an juga dilihat dari makanan yang 

dimakan, nah apakah mas apa ya, kayak mengutamakan atau menjadikan makanan wajib tertentu ada makanan 

wajib tertentu kayak gitu? (Iter : Gak ada lah). Gak ada? 

195 Itee  Itu semua InsyaAllah yang halal itu baik. 

 Iter  Ya, terus mengenai, apakah ada rasa bosan atau malas seperti itu untuk menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

Itee  Kadang-kadang malas kadang-kadang nggak, ya tergantung imannya kalau kadang-kadang ya pengen hafal ya 

itu males juga. 

 

200 

Iter  Terus dari rasa bosan itu kan, biasanya mas itu melakukan apa sih kalau lagi bosan kayak gitu menghafal Al-

Qur‟an? 



 

 

Itee  Hmm, nimbrung sama temennya, temen-temen yang itu, ngobrol sama temen-temen yang udah hafal Al-

Qur‟an ini, jadi ntar jadi motivasi sendiri. 

 Iter  Hmm, ya kalau di X kan biasanya kalau eee itu ada kayak berapa harus juz hafal gitu? 

 

205 

Itee  Kalau sebulan yuh targetnya dari ustadz itu satu bulan satu juz, kalau dari ustadznya , kalau saya sih yang 

penting lulus dari SMK bisa sepuluh juz lebih gitu 

 Iter  Kalau di SMK sendiri apakah eee ada syarat-syarat tertentu jadi hafal tertentu, hafal tiga juz lebih gitu menjadi 

syarat tertentu gitu? 

 

 

210 

Itee  Kalau tiga juz syarat kelulusan itu InsyaAllah saya bisa dibilang mudah, saya juga udah syahadah juz dua 

sembilan, dan juz tiga puluh jadi tinggal juz dua delapan nya yang belum selesai setoran dan di setorin sama 

ustazdnya. 

 Iter  Semisal, semisal tiga juz itu tidak tercapai, terus peraturan sekolah sendiri seperti apa? 

 Itee  Kayaknya ijasah masih di tahan sama SMK 

 Iter  Jadi mas kan udah hafal tujuh juz ya untuk selanjutnya mungkin untuk meneruskan lagi untuk menjadi hafidz, 

ingin kemana? 

215 

 

 

Itee  Kalau lulus dari SMK, saya masih belum itu selesai hafalannya saya pengennya sih dulu cita-cita saya pengin 

mondok di R kalau ngak ya di X, tapi kalau saya bayanginnya ke X itu kan biayanya cukup banyak jadi 

mungkin bisa totalitasnya di X atau cari beasiswa di pondok-pondok lain. 

 Iter  Kalau orang tua sendiri? 

 

220 

Itee  Ya kalau orang tua sendiri ya pengennya sih ngak, ngak masukin universitas, belajar dulu di pondok ngehafal 

menyelesaikan hafalan 

 Iter  Ee adakah tokoh atau ulama yang menjadi motivasi mas S dalam menghafal Al-Qur‟an? 

 Itee  Yang, yang masih hidup atau yang sudah meninggal? 

 Iter  Ya dua-duanya? 

 

225 

Itee  Yang masih hidup tuh Ustadz Adi Hidayat itu motivasinya, cukup banyak dan juga itu Musa, yang kecil itu, 

masak yang kecil aja bisa masak saya ngak bisa 

 

 

 

Iter  Eee terus kalau untuk kembali lagi ke pengaturan diri ya, eee harapan kedepannya atau rencana, rencana 

kedepannya itu seperti apa, dalam pengaturan diri sehingga dapat menghafal Al-Qur‟an, menjadi penghafal Al-

Qur‟an? 

 Itee  Semakin, kalau pengin saya sih lebih mengejar sama targetnya itu, jadi bisa sungguh-sungguh dalam 



230 menghafal Al-Qur‟an 

 Iter  Kalau sekarang? 

 

 

 

Itee  Kalau sekarang sih terkadang targetnya itu ngak diremehin jadi eee targetnya masih, kan saya tujuh juz, berarti 

di SMK, terus ya masih ada kelas dua belas untuk bisa hafalin tiga juz itu, pokoknya diremehin lah kok selama 

ini, pengennya ngak hanya sepuluh juz aja pengennya bisa lebih gitu. 

235 

 

Iter  Kalau untuk prestasi-prestasi yang mungkin pernah diraih ketika kecil sampai sekarang dari TK, mungkin ya 

prestasi dalam akademik maupun non akademik? 

 

 

 

240 

 

 

Itee  Kalau akademik, mulai dari TK atau mulai dari TK saya belum ada kalau SD itu peringkat dari pernah 

peringkat satu terus peringkat mesti peringkat sepuluh besar kalau SMP juga pasti sepuluh besar dan SMK ini 

kemaren saya peringkat dua, kalau pas uts yang terakhir ini saya ngak tahu peringkat berapa, tapi sebelum-

sebelumnya selama SMK peringkat dua, kalau non akademik kemarin sempat juara tiga lomba fotografi di 

SMAIT X, terus juga kemarin lomba desai grafis di LKS kota Surakrta dan naik ke provinsi juara tujuh, juara 

tujuh dari tiga puluh tiga peserta. Selain itu kayaknya ngak ada. 

 

 

Iter  Lha kalau untuk pelajaran di pondok K sendiri ada pelajaran bahasa arab atau apa apa sih yang dipelajarin 

disana? 

245 

 

 

Itee  Kalau perpekan itu ada tahsin, itu sepekan sekali dari maghrib sampai isya‟ dan ada idhofi, idhofi itu kayak 

semacam bahas tentang ya ilmu agama islam, biasanya umum juga itu, biasanya perpekan empat kali seminggu 

mungkin itu, selain itu kayaknya ngak ada. 

 

 

Iter  Kalau disini sendiri, di SMK ini biasanya pelajaran apa sih yang berkaitan dengan ini atau ilmu tambahan 

untuk menghafal Al-Qur‟an? 

250 Itee  Ya holy mungkin 

 Iter  Di holy itu sendiri biasanya apa aja yang dibahas? 

 

 

Itee mungkin motivasi-motivasi buat hafal Al-Qur‟an terus tahsin, kalau akhir-akhir ini  

jarang biasanya tahsin juga. 

 Iter  Tapi kalau diasrama sini gak boleh ya? 

255 Itee  Dulu ngak boleh tapi sekarang kayaknya boleh ya karna ngak kondusif (Iter : Karna ngak kondusif?). Ya , 

musyrif yang ditempatnya ramai kayaknya ngak terlalu peduli sama yang dibina itu 

 Iter  Ohh, anda sendiri kaluar dari pondok itu karna itu tadi? 

 Itee  Karna itu, mungkin dari musyrif yang sering ganti, kondisinya ngak terlalu kondusif 



 Iter  Kayak gitu tuh musyrifnya tu kayak ada tes tertentu gitu untuk jadi musyrif disitu atau relawan? 

260 Itee  Ngak tahu. 

 Iter  Kurang tahu, berapa lama diasrama ? 

 Itee  Eee kelas sepuluh itu masih di asrama  kelas sebelas awal sampai tiga bulan disana saya pindah.  

 Iter  Baru tiga bulan? 

 

265 

 

Itee  Ya tiga bulan saya pindah sebenarnya ngak boleh itu udah bilang sama ketua musysrifnya yang di atasnya 

ketua asrama itu sebetulnya ngak boleh, udah mau diancem kalau mau keluar asrama Z, berarti keluar SMK 

gitu, udah dibilangin kayak gitu tapi tetep aja saya ngeyel pengennya kesana 

 Iter  Tapi itu nggak dikeluarin kan? (Itee : Nggak) ya. Tujuh juz lumayan banyak itu, mudah atau susah 

mempertahankan tujuh juz? 

 Itee  Mungkin agak susah, kadang lupa karena kurang muroja‟ah 

270 Iter  Juz berapa saja?  

 Itee Tiga puluh, dua sembilan, dua delapan, satu, dua, tiga. 

 Iter  Di kelas sendiri udah berapa orang yang hafal hampir lima juz ke atas 

 Itee  Tiga orang sama saya 

 Iter  Yang dua orang itu diatas anda atau sama? 

275 Itee  Ada yang diatas ada saya, ada yang mungkin lima juz pas 

 

 

 

 

280 

 

 

 

 

285 

 

Iter  Eee, munkin sekian dari wawancara pada hari ini, eee dapat saya simpulkan bahwasannya untuk pengaturan 

diri mas S itu masih kurang ya karena harus membagi waktu dengan sekolah kemudian tugas-tugas yang lain 

seperti itu, namun eee untuk tugas-tugas yang lain seperti itu , namun eee untuk tugas-tugas sendiri tidak ada 

kendala karena eee sebagai penghafal Al-Qur‟an ada keutamaan-keutamaannya mungkin dipermudah dengan 

Allah, eee beberapa hal seperti itu mungkin salah satu nya adalah tugas jadi tidak ada kendala dalam 

mengerjakan tugas. Kemudian eee untuk faktor-faktor yang memengaruhi dalam menghafal Al-Qur‟an itu 

berasal dari diri sendiri maupun juga dari lingkungan kalu dilingkungan sendiri ee itu di pondok K sendiri itu 

eee disana banyak penghafal Al-Qur‟an nya seperti itu ya, kalau didiri sendiri yaitu eee membuat ini, membuat 

seperti perencanaan seperti itu, kebosanan dan juga mungkin karena ini apa guru atau fasilitas yang diberikan 

sekolah belum menunjang dalam untuk menghafal Al-Qur‟an seperti itu, ee sekian dari saya, saya tutup, 

Wassalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 Itee  Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh 



 

Wawancara 2 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Sejak kapan mas menghafal Al-Qur‟an? 

 Itee Mulai sejak seingat saya TK ee tapi kemungkinan sebelum TK itu udah disuruh ngafalin ayat-ayat pendek ee 

surat-surat pendek sama orang tua (Iter : Oh ya)  

 Iter  Terus apa yang mas ketahui tentang pengaturan diri?  

5 

 

Itee Mungkin kalau pengaturan diri itu lebih ke memanajemen apa ya memanajemen kegiatan-kegiatan mulai dari 

habis ini ngapain terus juga nanti ngapain mungkin gitu.  

 Iter Terus kalau pengaturan diri dalam menghafal itu seperti apa?  

 

 

Itee Kalau pengaturan diri dalam menghafal itu mungkin menata kondisi saat mood dan saat menghafal Al-Qur‟an 

kapan kita saat kapan kita mulai mood menghafal Al-Qur‟an dan kapan kita tidak mood  

10 Iter Hal pokok apasih yang mempengaruhi pengaturan diri menurut mas? 

 

 

Itee Mungkin dari motivasi, motivasi untuk menghafal Al-Qur‟an dan juga ya mungkin itu motivasi untuk 

menghafal. 

 Iter Terus untuk faktor pendukung dalam pengaturan diri itu seperti apa mas, yag mas rasakan?  

 

15 

Itee Faktor pendukung mungkin dari lingkungan sekitar itu juga berpengaruh penting juga buat ee megatur diri 

kalau lingkunganya kondusif pengaturan dirinya kondusif kalau tidak ya pengaruhi pengaturan diri. 

 Iter Nah kalau kalau untuk faktor pendukung dalam menghafal Al-Qur‟an?  

 Itee Faktor pendukung menghafal Al-Qur‟an  

 Iter Faktor pendukung pengaturan diri dalam memhafal Al-Qur‟an? 

 Itee Ya itu mengatur lingkungan kondusif atau tidaknya (Iter : Selai itu?) mungkin itu 

20 Iter  Kalau faktor pengahambat pengaturan diri mas apa aja? 

 

 

Itee  Penghambat itu kondisi fisik itu ee mungkin kalau lagi ngantuk ngafal Al-Qur‟an nggak kondusif nggak efektif 

terus kalau lagi capek terus kondisi fisiknya nggak efektif juga. 

 Iter Terus untuk tahap-tahap yang diperlukan untuk pengaturan diri mas? 

 

25 

Itee Tahap pengaturan diri (iter : Cara-cara) niat kita untuk menghafal terus motivasi menghafal untuk apa mungkin 

itu (Iter : Eem ya) 

 Iter Terus permasalahan apa saja sih yang muncul sebagai penghafal Al-Qur‟an terus bagaimana cara 

mengatasinya? 

 Itee Mungkin sering lupa buat ayat-ayat yang daah dihafal dan solusinya sering-sering meroja‟ah. 

 Iter Nah dilingkungan mas sendiri mendukung atau tidak untuk menghafal Al-Qur‟an? 



 

30 

Itee Kalau lingkungan insyaAllah mendukung, soalnya kalau dilingkungan sekitar saya juga banyak penghafal 

yang setiap harinya juga menghafal Al-Qur‟an. 

 Iter Kalau dirumah sendiri mendukung? 

 Itee Kalau dirumah sedikit mendukung (Iter : Kenapa?) kurang kondusif banyak anak –anak kecil juga (Iter : 

Banyak anak-anak kecil juga kemarin ada ada non Islam)  

 Iter Nah mas sendiri bagaimana menyikapinya sebagai penghafal Al-Qur‟an? 

35 Itee Solusinya yaitu cari lingkungan yang kondusif untuk menghafal Al-Qur‟an 

 

 

Iter Nah kalau lingkungan yang seperti tadi gimana mas menyikapinya, ee dalam lingkungan itu agar tetap bisa 

menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

40 

Itee Kalau itu kayak ee kayak toleransi ya mereka punya agam sendiri kita juga punya agama sendiri mereka punya 

Tuhan sendiri kita juga punya Tuhan sendiri jadi kita hafalin fokus sama hafalan kita jangan mikirin sama yang 

lain itu. 

 

 

Iter Nah kan mas banyak kegiatan ada organisasi dari banyaknya kegiatan bagaimana mas tetap bisa menghafal Al-

Qur‟an? 

 Itee Ee memprioritaskan yang penting dulu dan ee juga fokus pada target-target yang udah dibuat sejak awal. 

 

45 

Iter Nh kemarinkan mas mengatakan bahwa pengaturan diri mas kurang baik belum maksimal nah sebenarnya apa 

sih yang membuatnya kurang baik, pengaturan dirinya kurang baik kurang maksimal seperti itu?  

 

 

Itee Mungkin dari banyaknya kegiatan dan yaitu banyaknya kegiatan sekolah yang tercampur sama kegiatan 

dilingkungan pondok. 

 Iter Terus untuk meminimalkan itu apa sih cara mas? 

 

50 

Itee Kalau meminimalkannnya ee (Iter : meminimalkan biar tetap bisa menghafal Al-Qur‟an dengan kegiatan 

banyak itu seperti apa?) ya mungkin prioritas ya saat kita belajar ya belajar kalau kita menghafal ya menghafal 

dan juga kan dulu pernah jadwal-jadwal menghafal jadwal-jadwal untuk belajar dan itu diistiqomahkan untuk 

dijalankan jadi bukan menghafal untuk belajar belajar utuk menghafal. 

 

  



Wawancara 1 

Subjek AA 

No Subjek Verbatim 

1 Iter  Assalmualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 Itee  Wa‟alaikumssalam warahmatullahi wabarakatuh 

 

 

Iter  Perkenalkan nama saya Anis Fajar Utami, disini saya akan mewawancarai saudara tentang regulasi diri remaja 

penghafal Al-Qur‟an, eee silahkan memperkenalkan diri, namanya sinten? 

5 Itee  Iya, nama saya AA, biasanya dipanggil A (Iter : A ya?) ya! 

 Iter Ya jadi saya panggil A ya? (Itee : Ya). Mas A pengen tahu, eee penghafal Al-Qur‟an menurut mas A itu apa sih? 

 Itee  Penghafal Qur‟an menurut saya, penghafal Qur‟an yaitu biasanya ya yang menghafal Al-Qur‟an. Jadi mereka 

mengulang-ulang Al-Qur‟an agar mereka bisa menghafalnya, ya mereka bisa ingat dan ya mungkin itu. 

 Iter Kalau boleh tahu sekarang mas A sudah hafal berapa juz? 

10 Itee  Kalau hafalan insyaAllah ya kurang lebih tiga juz (Iter : Tiga juz ya?) ya. 

 Iter  Target hafalannya? 

 

 

Itee  Kalau target hafalan untuk SMK ini saya nurut target yaitu tiga juz, lulus dari sini agar bisa ambil ijasah, tapi 

kalau nanti Insya Allah sehabis lulus dari sini saya akan menyelesaikan hafalan tiga puluh juz. 

 Iter  MasyaAllah, mau menyelesaikan dimana? (Itee : K) 

15 Iter  Kalau dari orang tua sendiri latar belakangnya penghafal Qur‟an atau? 

 

 

 

 Alhamdulillah kalau dari Abi, saya panggilnya abi sama umi, alhamdulillah orang tua hari-harinya itu ngisi 

kajian, hampir tiap harinya ngak ada kosongnya mungkin bisa kumpul keluarga tuh pas makan atau mau tidur, 

terus kalau tahajud itu kan bareng-bareng Alhamdulillah bisa tahajud bareng-bareng dari saya, adik, dan orang tua 

 

 

Iter  Kalau mas A sendiri berapa saudara? (Itee : Kalau saya sendiri dua bersaudara, adik saya laki-laki). Itu tadi kan 

pengertian dari penghafal Al Qur‟an, kalau dari mas A sendiri menghafal Qur‟an itu tujuannya apa? 

20 

 

 

Itee  Aaa tujuannya (Iter : Iya tujuannya apa?) kalau saya sendiri belumtahu betul tentang tujuannya, tapi kan banyak 

dari sahabat-sahabat Rasulullah yang menghafal Qur‟an baik yang muda maupun yang sudah tua, jadi saya juga 

ingin ikut berlomba-lomba seperti mereka, seperti itu 

 Iter  Untuk motivasi, motivasi terbesar mas A dalam menghafal Al-Qur‟an itu apa? 

 

25 

Itee  Motivasi saya tuh, yang pertama saya itu pengen memberikan syafaat kepada kedua orang tua di yaumul akhir 

nanti, selain itu saya ingin mencari beasiswa pendidikan diluar akademis soalnya saya sendiri dijalur akademis 



 kurang, jadi saya ingin mencari beasiswa dijalur yang lain ya seperti menghafal Al-Qur‟an ini. 

 

 

Iter Prestasi-prestasi akademis yang pernah mas peroleh ada? (Itee : Prestasi akademis maksudnya?). Akademi 

semisal ikut lomba apa? 

 

30 

 

itee Kalau itu saya sering ikut lomba ditahsin sama tilawah kaya qoriah itu (Iter : Itu tingkat?)  alhamdulillah itu 

dikecamatan dapat juara tiga terus dikabupaten mendapat juara dua terus kemarin jadi peserta tingkat nasional di 

Universitas Magelang  

 Iter  Ohh, itu pas sekolah disini, prestasi-prestasi yang diperoleh itu? 

 Itee  Kecamatan SD terus kabupaten SMP, jadi peserta nasional itu di SMK IT 

 

35 

Iter  Ohh yaya, kalau untuk penunjang mas menghafal Al-Qur‟an itu dari sekolah sendiri apa, fasilitas-fasilitas yang 

diberikan sekolah untuk menunjang mas menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

 

40 

 

 

Itee  Alhamdulillah, ini ada jam tambahan untuk setorannya dan hafalannya, tapi menurut saya itu kurang kalau yang 

tidak asrama soalnya kalau dirumah sendiri tidak dipantau tapi kalau diasrama pagi-pagi ba‟da subuh bisa setoran 

bareng teman-teman, mungkin juga bisa habis maghrib dan juga habis isya‟, kalau yang dirumah kan biasanya ya 

tergantung orang tua masing-masing ya, kalau dari orang tua sendiri tidak memantau mungkin mereka sendiri 

kurang, kalau untuk fasilitasnya, mungkin kalau saya pengalaman di SMP saat SMK ini kuran karena waktunya 

cuma empat jam ya mungkin seminggu cuma dua kali tapi kalau SMP setelah sebelum masuk pasti ada tahsin 

atau buat setoran itu sama di akhir pelajaran itu ada 

 Iter  Apakah hal itu efektif buat menghafal Qur‟an? 

 

45 

 

Itee  Maksudnya yang di SMK IT atau SMP? (Iter : di SMK?) kalau di SMK IT ya tergantung kita, kita kan udah besar 

nih jadi, jadi kita bisa maandiri, jadi kalau temen-temennya pas lagi males jadi pengertian lah “ahh aku konco-

koncoku ngene”,  aku harus lebih dari mereka kalau ngak ngajak ayo tilawah ayo menghafal dan sebagainya, 

pokoknya intinya dengan Al-Qur‟an (Iter : Mengajak ya?) ya! 

 Iter  Terus usaha-usaha apa yang telah mas A lakukan untuk menghafal Al-Qur‟an? 

 

50 

 

 

 

 

Itee  Kalau saya, mengulangnya atau muroja‟ah, biasanya pas Qiyamul lail kalau pas Qiyamul lail kan kita masih 

fresh, mengulannyapun enak, biasanya lebih enak lagi kalau sampai satu juz, itu rasanya mungkin luar biasa, ya 

mungkin itu, terus kalau mengulang tuh paling tidak dua lima, kalau saya pernah kan ayatnya susah jadi sampai 

saya ulang seratus kali (Iter : Seratus kali?) iya seratus kali, jadi itu efeknya memng berbeda setelah dibaca dan 

diulang-ulang, dilihat sambil dibaca sama dibaca ngak dilihat itu berbeda kesannya (Iter : Jadi waktu yang tepat 

untuk menghafal Qur‟an itu qiyamul lail itu ya?) iya, sebelum subuh itu juga bisa untuk muroja‟ah 



55 Iter  Terus prinsip, prinsip yang mas gunakan sendiri untuk menghafal qur‟an apa? (Itee : Prinsip maksudnya?) 

maksudnya prinsip untuk menjadikan saya kekuatan untuk menghafalkan Qur‟an seperti itu? 

 

 

 

60 

Itee  Saya mengedepankan bacaannya, karena saya melihat yang sudah banyak hafal lima belas juz, dua puluh juz tapi 

bacaannya itu kurang, maksudnya dalam makhrojul huruf dan panjang pendek mungkin, kalau menurut saya 

latihan membaca dulu baru menghafal, bukan kita menghafal Qur‟an langsung menghafal, jadi mungkin kita lebih 

belajar ke tahsinnya dulu baru nanti ke hafalannya (Iter : Ke tahfidznya ya?) ya! 

 Iter  Menurut mas adakah syarat-syarat tertentu untuk menjadi seorang penghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

65 

Itee  Syaratnya mungkin kalau saya sendiri, kalau ingin menjadi penghafal Al-Qur‟an itu kita harus menghindari 

maksiat-maksiat, mungkin ya kalau eee sedikitnya kan kita masih sekolah mungkin ghadhul bashar sama yang 

akhwat dan sebagainya soalnya kalau kita hafalan terus maksiatnya juga jalan hafalannya akan keseret-seret (Iter : 

Selain itu?) 

 

 

Iter  Syarat-syarat menghafal Al-Qur‟an, mungkin mas punya pengalaman tertentu yang menjadikan saya harus 

menghafal seperti itu, peristiwa atau kejadian tertentu? 

 

 

70 

Itee  Kejadian Alhamdulillah banyak sih (Iter : Salah satunya?) kalau diluar hafalan saya sering one day one juz, dulu 

pas SMP tuh pernah sehari tiga juz jadi manfaatnya tuh luar biasa, pas kita dijalan kita ngak kenal orang kita bisa 

ditolong ataupun ya banyaklah pertolongan dari Allah itu, mungkin itu 

 

 

Iter  Keutamaan-keutamaan untuk menghafalkan Al-Qur‟an mungkin salah satunya itu tadi ya, bisa dibantu oleh 

Allah. Terus untuk metode, metode yang mas gunakan untuk menghafal Qur‟an itu apa saja? 

 

 

Itee  Ya seperti tadi biasanya kalau malam sebelum tidur saya baca dua sampai tiga kali itu cuman sekilas, terus 

bangun Qiyamul lail kita coba menghafal kemudian waktu siang kita ulang lagi baru sore biasanya kita setoran 

75 Iter  Kalau untuk sehari biasanya mas A meluangkan waktu berapa lama untuk menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

 

80 

 

Itee  Kalau sekarang saya agak kendor sih, kalau dulu setengah jam sebelum subuh itu, terus habis itu ba‟da subuh 

setengah jam dari jam lima sampai setengah enam, terus setelah itu kalau dzuhur itu kalau pas puasa habis dzuhur 

samapi masuk kelas, terus nanti ba‟da ashar juga, nanti baru maghribnya setoran (Iter : Terus mas tadi katanya 

kalau agak longgar, apa akhir-akhir ini mas longgar apa kendor?) maksudnya kendor karena alasanya dari diri 

saya sendiri ya mungkin karena banyak organisasi, sebetulnya itu bukan masalah sih tergantung pribadinya 

masing-masing. 

 Iter  Kalau mas A sendiri ikut organisasi apa saja? 

 Itee  Kalau intern disekolah saya ikut pramuka, OSIS kalau diluar saya ikut saka bhayangkara (Iter : Bhayangkara itu 



 seperti?) pramukanya polisi, biasanya tugas-tugasnya dijalan ngatur lalu lintas gitu. 

85 Iter  Apakah organisasi itu menyita waktu untuk menghafal? 

 

 

Itee  Kalau waktu itu udah beda jamnya tetapi kita pulang udah capek, mungkin itu karena kecapaian akhirnya ahh 

nanti dulu, akhirnya lupa buat tilawah sama hafalannya. 

 

 

Iter  Kan mas mengatakan karena banyak organisasi jadi lelah, capek dan seperti itu, adakah cara untuk mengatasi hal 

seperti itu atau sampai sekarang masih? 

90 

 

 

 

 

95 

Itee  Mungkin kalau saya sendiri kelas dua inikan banyak-banyaknya organisasi banyak-banyaknya aktivitas, itu saya 

akan fokuskan ke organisasi itu terus mungkin saya akan rehat dulu, mungkin nanti kelas tiga baru mulai lagi, 

kalau saya begitu (Iter : Bisa po kayak gitu?) ya mungkin bisa, maksudnya ya mungkin saya sendiri agak 

mengurangi porsinya tetapi ya tetep tilawahnya masih kalau untuk hafalannya agak turun, tapi Alhamdulillah ada 

temen-temen yang dipondok, jadi ada yang diasrma ada yang dipondok, jadi mereka pagi sama malamnya tuh 

terkontrol sama pondok sana di pondok K itu. 

 

 

 

Iter  Terus dengan kegiatan yang dijalani ini terus bagaimana pengaturan diri mas sekarang, pengaturan diri ini kan 

berkaitan dengan perencanaan, apakah perencanaan mas lakukan itu sudah maksimal, berkelanjutan seperti itu 

atau stagnan atau berhenti tetap disitu ngak naik ngak turun atau seperti apa? 

 

100 

 

 

 

 

105 

 

 

Itee  Ya mungkin saya harus banyak-banyak koreksi juga tentang planning saya tentang target saya, sehari harus 

menghafal berapa, sehari harus muroja‟ah berapa, mungkin saya harus mengulang planning lagi, mungkin cara 

menghafal saya agak kurang tepat dengan saya (Iter : Planning awalnya sendiri seperti apa yang udah dibuat?) 

cara menghafalnya?? (Iter : Ya perencanaan mas dalam menghafal Qur‟an itu seperti apa awalnya yang udah mas 

lakukan sendiri?) ya mungkin saya tidak hanya menggunakan cara saya sendiri, mungkin ada arahan dari 

ustaznya caranya begini, ya menurut saya cara menghafal itu ya sering-sering mengukang saja dan mungkin 

sering-sering murojaah, kalau mungkin jadi imam pas sholat itu bacaanya ya dibaca agar tidak lupa, ya waktu 

yang paling efektif ya pas Qiyamul Lail tadi pas kita hafalannya mungkin baru setengah juz, nanti dibagi lagi, 

mungkin yang seperempat pertama untuk yang rekaat pertama, seperempat untuk rekaat kedua dan seterusnya. 

 

 

Iter  Kalau untuk aturan, apakah aturan-aturan disekolah menjadi salah satu  pengaruh dalam meningkatkan atau 

menurunkan dari pengaturan diri mas? 

110 

 

 

 

Itee  Dalam hafalan?? (Iter : Ya) ya kalau pengaturan sekolah itu alhamdulillah ya hampir standar sih, untuk tiga juz 

itu standar buat menurunkan sih sebenarnya ngak cuma itu buat menjaga yang sudah punya hafalan dua juz bisa, 

kalau yang satu juz yang lebih ditingkatkan lagi dan untuk yang sudah tiga juz paling tidak bisa mempertahankan 

atau menambah kalau saya seperti itu. 



 

115 

Iter  Kalau menurut mas sendiri pengaturan diri mas saat ini seperti apa dalam menghafal Al-Qur‟an sudah baikkah 

atau belum atau seperti apa? 

 

 

 

 

120 

Itee  Kalau saya sendiri tuh ke muroja‟ah nya soalnya kalau saya menghafal saya rasa sih kurang kalau dilingkungan 

seperti ini, kalau dulu kan ditarget harus seperti ini seperti ini kalau disini tuh tidak ada target, yang penting sehari 

itu harus hafal segini, seminggu harus hafal segini, sebulan harus segini ya mungkin itu, kadang malah pas akhir-

akhir malah kadang ngehafal kadang-kadang juga lupa, soalnya kadangkan hafalannya satu lembar hafalannya 

diakhir, mungkin hafalan mereka kurang mungkin dari saya sendiri juga kurang 

 Iter  Jadi pengaturan diri mas itu seperti apa saat ini, apa menurut mas sudah baik atau belum seperti itu? 

 

 

 

125 

Itee  Kalau menurut saya dari dulu sampai sekarang tuh malah menurun sih, kalau dulu hampir one day three juz 

sekarang malah sehari nggak sampai tiga juz jadi menurun (Iter : Itu dikarenakan banyaknya organisasi juga ya 

mas?) kemayan sendiri, sebenarnya banyak organisasi tidak memengaruhi, soalnya temen saya yang banyak 

organsasi masih sempet one day one juz, tergantung pribadinya sendiri. 

 Iter  Jadi yang memengaruhi regulasi atau pengaturan diri mas itu berasal dari diri mas sendiri karena apa mas? 

 

 

 

130 

Itee  Mungkin semangat saya agak down, mungkin dari teman-teman yang banyak organisasi itu tilawahnya one day 

one juz, sebenarnya macem-macem ada yang baru bisa tilawah ada yang baru belajar, mungkin dari kondisi 

temen-temen, temen-temen ku ki bilang ngko sek wae lah jadi saya terpengaruh (Iter : Jadi terpengaruh temen ya) 

ya mungkin begitu. 

 

 

 

Iter  Mungkin ada hal-hal tertentu yang menjadikan pengaturan diri menghafal Qur‟an akhir-akhir ini menjadi mulai  

berkurang seperti itu, untuk lingkungan sendiri, bagaimana lingkungan dirumah atau diasrama apakah sudah 

mendukung atau belum? 

 

135 

 

 

Itee  Asrama itu dibagi menjadi dua dan asrama saya itu agak kurang, mungkin dari musyrifnya sendiri agak kurang 

aktif dalam mengingatkan ayo tilawah, ya mungkin beliau mencontohkan langsung tapi dalam mencontohkan itu 

tidak langsung mengingatkan tapi tilawah sendiri, tapi nggak mengajak, tapi yang asrama sebelah itu mesti musrif 

nya mesti ngoprak-ngoprak ayo tilawah baru beliau tilawah gitu (Iter : Berarti ini juga pengaruh juga a 

musyrifnya?) ya 

 

140 

 

 

 

Iter  Terus tadikan pengaturan diri itu dipengaruhi dari mas sendiri, karena melihat kalau kawannya sendiri santai jadi 

ya udah ikut santai terus ditambah dengan lingkungan-lingkungan diasrama itu, kalau musyrif itu kurang 

memberikan motivasi seperti itu, terus kurang ngetok-ngetok ya, mungkin kaya ada seperti kalau penghafal Al-

Qur‟an itu dilihat dari makananya, apakah da makanan-makanan tertentu yang wajib buat mas makan sebagai 

penunjang gizi untuk menjaga hafalan atau memepermudah hafalan? 



 

145 

 

 

 

Itee  Kalau menurut dari pengalaman sendiri itu ngak terlalu masalah sih, banyak yang kadang yang jarang makan juga 

sehari mungkin makan hanya satu kali kalau di SMK ini tapi hafalannya lebih baik dari temen-temennya, dia 

sekarang bisa lima belas juz, ya mungkin dari prihatin dari temen-temen itu mungkin bisa menunjang dari 

hafalannya, ya mungkin kalau dari kita ya makanan sih mungkin berpengaruh sih, tapi kalau kita punya niatan 

lebih mungkin itu bisa mendorong juga. 

 

150 

 

Iter  Kalau untuk disini kan gizi, lha kalau untuk dirumah mungkin ada kegiatan yang bersifat wajib yang dilakukan 

untuk membantu mas A dalam menghafal Al-Qur‟an, dikeluarga mas A? (Itee : Rutin?) ya kayak agenda rutin 

seperti itu, ya kan melihat latar belakang mas sendiri bahwa ummi dan abi juga sering ngisi pengajian kayak gitu. 

 

 

 

155 

Itee  Pasti ba‟da maghrib sama ba‟da subuh itu pasti tilawah bersama, kadang-kadang mungkin adik saya pengin 

setoran mungkin ke ummi kalau saya biasanya ke abi, dan alhamdulilah adik saya ini udah masuk juz dua 

delapan, jadi udah hampir dua setengah juz, hampir sama sama saya malahan (Iter : Hampir disalip sama adiknya 

malahan?) ya. 

 

 

Iter  Ketika semisal mas A berhasil untuk mencapai target, semisal juz tiga puluh, juz tiga puluh itu berhasil mas lalui 

terus penghargaan apa yang mas berkan pada diri sendiri? 

 

 

160 

 

Itee  Ya mungkin kalau saya udah lulus, maksudnya udah mencapai target mungkin ya (Iter : Kan ini mas udah hafal 

juz tiga puluh ya jadinya mas itu kayak memberikan penguatan atau memberikan hadiah diri sendiri itu seperti 

apa?) gak ada hadiah, mungkin bisa lanjut ke juz selanjutnya mungkin penguatan buat juz tiga puluh dulu,, 

biasanya kalau kita loncat ke juz selanjutnya, biasanya tuh juz yang sebelumnya tu malah jarang di muroja‟ah dan 

sebagainya. 

 

 

Iter  Terus semisal kalau juz tiga puluh kan, juz tiga puluh semisal ngak tercapai, lalu apa yang akan mas lakukan atau 

sebagai hukumannya, hukuman atas tidak dapat mencapai target tersebut? 

165 

 

 

 

Itee  Ya mungkin saya akan lebih banyak-banyak tilawah dan ya mungkin beristighfar lah kenapa kalau saya ngak bisa 

menghafal atau saa harus intropeksi diri, kenapa kok saya ngak bisa ngehafal mungkin dari maksiat saya, 

mungkin saya menghafal tapi maksiat saya juga jalan, jadi mungkin hafalan saya juga agak susah mungkin 

intropeksi diri saja dan mungkin saya akan banyak-banyak tilawah. 

 Iter  Kalau untuk kosekuensi, kosekuensi yang mas terapkan ketika mas jadi penghafal Al-Qur‟an itu seperti apa? 

170 

 

Itee  Ya mungkin kalau saya jadi penghafal nanti ya saya juga akan mengamalkan ilmu yang saya dapat, mungkin 

dengan cara menghafal mungkin dengan cara juga menjaga hafalan, mungkin itu. 

 

 

Iter  Kan mas ini udah hafal hampir tiga juz ya, bagaimana pengaplikasian dari hafalan mas, apakah sudah 

diaplikasikan atau belum? 



 

175 

 

Itee  Kalau pengaplikasiannya alhamdulillah kalau di rumah itu sering jadi imam, jadi saya murojaah juz tiga puluh, 

juz dua sembilan dan juz dua delapan, jadi kalau juz dua delapan atau dua sembilan biasanya dipotong mungkin 

kita baca sepuluh ayat atau lebih nanti rakaat kedua baru dilanjutkan mungkin itu. 

 

 

Iter  Menurut mas itu faktor pendukung dan penghambat dari pengatura diri mas dalam menghafal Al-Qur‟an itu 

seperti apa, faktor pendukung dari dalam diri mungkin atau dari luar? 

 

180 

 

 

 

Itee  Ya mungkin permintaan dari orang tua sih “le itu koe mbok dadi penghafal Qur‟an” ya biar bisa memberikan 

syafaat kepada mereka yang diinginkan mereka itu, mungkin saya dari diri saya juga diminta seperti itukan mau 

tidak mau harus melakukan, jadi itu mungkin menjadi modal awal saya untuk menjadi penghafal Al-Qur‟an dan 

dari saya sendiri mungkin saya sadar ooh dari saya menghafal Qur‟an banyak sekali manfaatnya, mungkin tadi 

bisa kalau kita lanjutkan ke Universitas mungkin banyak sekali mahasiswa dari penghafal Al-Qur‟an 

 Iter  Kalau penghambatnya sendiri? 

185 Itee  Kalau penghambatnya sendiri, mungkin ya menunda-nunda koseklah kosek mungkin gitu dari kita menunda 

nunda seperti itu kita jadi lupa jadi kita ngak jadi melakukannya 

 

 

Iter  Untuk langkah-langkah yang harus ditempuh atau yang sudah mas tempuh dalam menghafal Qur‟an itu apa saja 

langkah-lagkahnya, yang paling utama? 

 

190 

Itee  Ya kaya seperti itu tadi mungkin kita mengulang-ulang bacaan dari Al-Qur‟an tersebut, yang mungkin diulang-

ulang sampai dua lima, kalau saya disarankan itu samapi dua llima minimal agar hafalan kita bisa lancar. 

 Iter  Itukan kalau kita sudah mulai menghafal tapi kalau ketika kita baru mulai menghafal itu seperti apa? 

 

 

 

195 

Itee  Ya mungkin intropeksi diri dan muhasabah diri, mengkondisikanlah bahwa saya ingin menjadi penghafal Qur‟an, 

jadi saya harus mengurangi dikurangi maksiatnya dan diluruskan niatnya untuk menghafa, kita tuh menjadi 

penghafal Al-Qur‟an untuk apa mungkin untuk dipuji orang atau untk mencari ridho Allah, mungkin yang 

pertama niat dulu sebenarnya, kalau niat kita sudah lulus mungkin ya bisa. 

 

 

 

Iter  Terus kalau untuk mengenai kan banyak orang yang berkeingian untuk menjadi seorang hafidz seperti itu, 

mungkin ada beberapa orang yang ingin menghafal karena ingin populer seperti itu, nah kalau mas sendiri seperti 

apa menanggapi itu? 

 Itee  Kalau menurut saya itu agak kurang pas ya, soalnya menghafal Al-Qur‟an tuh (Iter : Kurang pas karena apa mas?)  

200 

 

 

Iter  Ya sudah, berkaitan dengan pengaturan diri tadi ya, mas kan memiliki banyak kegiatan seperti tadi kan ada ikut 

pramuka, OSIS juga penghafal Qur‟an. Bagaimana mas membagi setiap waktunya agar ketiga kegiatan yang mas 

ikuti itudapat berjalan juga dengan menghafal Al-Qur‟an itu? 



 

 

205 

Itee  Ya mungkin kalau organisasi tuh sore ya cuman ba‟da ashar, terus kalau pramuka nanti jam lima selesai, 

sebenarnya itu nggak menganggu cuman ya kondisi tuuh kan agak capek mungkin ba‟da maghrib sampai isya‟ 

istirahat nanti baru ba‟da isya‟ mulai lagi buat hafalan. 

 Iter  Apakah kegiatan itu menganggu proses menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

Itee  Kalau kegiatan itu dari organisasi disekolah tidak, soalnya jarak antara ikhwan sama akhwat itu sudah ada 

sekatnya, tapi kalau di organisasi luar kayak saka bhayangkara itu laki-laki sama perempuan membaur, jadi 

mungkin dari pergaulan tersebut proses hafalan kita juga berkurang. 

210 

 

Iter  Kalau disekolah, disekolah sendiri apakah ada kayak tokoh, disekolah atau diluar lah menjadi tokoh atau ulama 

yang menjadi motivasi untuk mas menghafal? 

 

 

 

215 

 

Itee  Ya dulu ada ustaz yang disini, ya ngak cuma di SMK sih banyak, yang di SMK itu ada tapi beliau sudah resign 

tahun ajaran baru pas dua ribu tujuh belas ini mungkin dari perpindahan guru-guru yang banyak itu, kalau beliau 

tuh jadi semangat saya karena beliau itu perhatian dengan personal-persoalnya mungkin dari belum hafal lha 

kenapa, pokoknya beliau itu perhatian dan memberikan motivasi maksudnya kalau kita kurang begini, kita harus 

begini kita harus begini, mungkin kita dari pribadi temen-temen juga semangat lagi. 

 

 

Iter  Berkaitan dengan pengaturan diri, yang menjadi tokoh mas itu tadi, apa sih yang bia diambil dari situ dari contoh 

mas tadi untuk pengaturan diri mas dalam menghafal? 

 

220 

 

Itee  Ya mungkin latar belakang beliau sih sebenarnya, dari beliau tuh mungkin dari pendidikannya tuh dulu dalam 

pendidikan agama tuh kurang tapi beliau masih semangat banget dalam menghafal Qur‟an, jadi beliau tuh tidak 

merasa menggurui tapi mengajak bersama-sama dalam menghafal Qur‟an itu. 

 Iter  Untuk kedepannya rencana apa yang mas susun, agar pengaturan diri mas itu lebih baik? 

 

 

225 

 

 

 

Itee  Mungkin saya harus buat schedule atau jadwal untuk hafalan, setoran dan mungkin buat murojaah juga, ya 

mungkin saya aktifkan kayak dulu lagi, soalnya yang dulu itu cukup membantu hafalannya (Iter : Kalau yang 

dulu seperti apa?) kalau yang dulu bangun sebelum subuh biasanya jam tiga itu udah bangun nanti hafalan sama 

murojaah biasanya itu sampai subuh terus nanti ba‟da subuh lima belas menit itu juga bisa buat tilawah sebentar, 

nanti siangnya mengulang hafalan yang jam tiga tadi terus ba‟da ashar kalau tidak ada organisasi mengulang lagi 

nanti baru ba‟da maghribnya setoran, biasanya begitu. 

 Iter  Kalau untuk rutin saat ini seperti apa mas? 

230 

 

Itee  Kalau untuk saat ini alhamdulillah saya maghrib sama ba‟da subuhnya masih aktif dan sebelum subuhnya saya 

masih aktif tapi untuk tilawahnya saya kurang soalnya kalau sebelum subuh itu sholatnya ya mungkin saya 



 bisanya cuma Qiyamul lail saja muroja‟ah dan mungkin hafalannya ba‟da subuh. 

 Iter  Kalau seminggu biasanya mas hafal berapa? 

 Itee  Kalau sekarang saya fokus ke muroja‟ah, kalau dulu alhamdulillah itu sehari ya kurang lebih satu halaman 

235 Iter  Berarti mas sekarang lebih fokus ke murojaah ya, kalau untuk hafalannya sendiri? 

 Itee  Ya mungkin nanti kalau setelah kelas dua ini mungkin nanti kelas tiga bisa diaktifkan lagi. 

 

 

 

240 

Iter  Sekian dari wawancara kita hari ini, jadi dapat saya simpulkan bahwasannya regulasi diri atau pengaturan diri 

mas ini masih kurang ya karena juga banyaknya organisasi, kemudian mas lebih fokus ke muroja‟ah ya daripada 

menghafal Al-Qur‟an seperti itu, baiklah sekian wawancara kita hari ini semoga bermanfaat buat kita saya akhiri 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 Itee  Wa‟alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh 

 

Wawancara 2 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Bagaimana prestasi anda disekolah? 

 

 

 

5 

Itee Kalau prestasi ya alhamdulillah ini agak meningkat akhir-akhir ini agak meningkat kelas dua ini ee karena ada 

guru yang mensuport jadi ada beberapa guru yang perhatian kekelas kami walaupun walaupun gurunya juga mau 

risent (Iter : Meningkatnya seperti apa?) ya mungkin beberapa nilai tu agak meningkat (Iter : Sebelumnya) 

sebelumnya agak kurang karena fokus ke hafalan. 

 Iter Dikelas mungkin dapat peringkat berapa gitu? 

 Itee Kalau dikelas itu kemarin ada peringkat tujuh belas (Iter : Peringkat tujubelas) iya 

 Iter Terus ee apa yang mas ketahui tentang pengaturan diri? 

 

10 

Itee Pengaturan diri ya mengkondisikan diri agar tetap di yang lebih baik maksudnya ya meluruskan diri agar tidak 

terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu (Iter : Eem) 

 Iter Terus kalau untuk pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an itu seperti apa sih? 

 

 

Itee Buat schedul jadi ada programnya nanti sehari harus hafal berapa nanti seminggu dapat berapa nanti harus tuntas 

ya ada schedul yang lain mungkin. 

 Iter Hal-hal pokok apa sih yang diperlukan dalam pengaturan diri mas sendiri? 

15 

 

 

 

Itee Hal-hal pokok yang contohnya mbak (Iter : Mungkin kayak apa aja yang diperlukan dalam diri mas seperti itu?) 

ya mungkin itu tadi mbak membuat jadwal schedul mungkin terus ee menghindari hal-hal yang ee mengacu ke 

(Iter : Kalau dalam menghafal AL-Qur‟an seperti itu?) oh ya planning-planningnya pagi harus ngafal gitu mbak? 

(Iter : Ya mungkin bisa) ya dari pagi tu ee ada sebelum subuh ada menghafal dan setelah subuh juga ada 



 

20 

kemudian dzuhur nanti muroja‟ah sore mulai setoran (Iter : Ya jadi hal-hal pokok yang mempengaruhi pengaturan 

diri tu menurut mas itu planning ya atau jadwal)  

 Iter Nah kalau menurut mas faktor-faktor pendukung dalam pengaturan diri mas? 

 

 

 

Itee Faktor pendukung itu ada orang tua maksudnya ee mendukung kalau harus menghafal Al-Qur‟an ya mungkin 

terus mungkin target saya juga untuk menghafalkan Al-Qur‟an kemudian karena dijelaskan bahwa penghafal Al-

Qur‟an banyak manfaatnya . 

25 Iter Terus faktor pendukung dalam pengaturan diri itu seperti apa mas? 

 

 

 

Itee Oh ya mengkondisikan ke berkumpul dengan orang-orang yang menghafal Al-Qur‟an terus ee juga ya mungkin 

kondisi teman-teman lah kalau ada temen yang lebih rajin kita deketin dia agar kita juga tertular ee maksudnya 

kita terbawa kerajinan dia dalam menghafal . 

 Iter Kalau faktor penghambat dalam pengaturan diri mas itu apa sih? 

30 

 

Itee Kalau faktor penghambat ya lebih astaghfirullah (Iter : Yang mas rasakan sendiri dalam pengaturan diri) mungkin 

sering main game terus ya faktor utama ya males (Iter: He‟em) pas nggak mood itu. 

 Iter Kala faktor penghambat pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an seperti apa? 

 

 

Itee Faktor penghambat (Iter : Pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an) oh ee ya mungkin kita udah-udah 

memplanning tapi dalam pelaksanaannya lima puluh persen ya mungkin itu. 

35 

 

Iter Kan mas kemarin mengatakan bahwa pengaturan diri mas belum maksimal ya nah itu seperti apa, kenapa 

dkatakan belum maksimal? 

 

 

 

Itee Karena ee kurang sungguh-sungguh menjalankan ya mengkondisikan diri tu belum sungguh-sungguh (Iter : 

Mengkondisikan maksudnya seperti apa?) ee ya kalau kita menghafal harusnya kita tergetnya segini tapi kita 

belum sungguh-sungguh dalam menghafal jadi kita nggak mempunyai target. 

40 

 

Iter Kalau tahap-tahap pengaturan diri mas itu seperti apa sih, kan mas tadi mengatakan bahwasannya pengaturan diri 

mas itu belum maksimal? 

 

 

Itee Mungkin ya luruskan niat dulu setelah itu ya membuat jadwal schedul kemudian melaksanakannya dengan 

sepenuh hati. 

 Iter Nah dari tahap-tahap itu tadi yang menghambat pengaturan diri mas apa? 

45 Itee Pelaksanaan (Iter : Pelaksanaan ya) 

 Iter Kalau didalam menghafal Al-Qur‟an juga sama seperti itu dalam pelaksanaannya atau seperti apa?  

 

 

Itee Ee pelaksanaannya ya mungkin dari pelaksanaannya mungkin banyaknya kegiatan jadi pas malam tu atau pas 

waktu menghafal tu capek jadi tidak maksimal dalam menghafal  

 Iter Nah apa saja sih permasalahan dalam menghafal Al-Qur‟an dan bagaimana mengatasinya?  

50 

 

 

Itee Ya faktornya banyak contohnya ya mendengarkan musik, menghafal dengan musik itu lebih banyak musiknya 

terus ada ya mungkin ada faktor perempuan mungkin mungkin pas perasaannya pas lagi nggak menentu jadi sulit 

menghafal Al-Qur‟an  



 Iter Cara mengatasinya?  

 

55 

Itee Cara mengatasinya mengurangi mendengarkan musik menyalakan musik terus kemudian menjaga perasaannya 

dengan lawan jenis. 

 Iter  Ya terus ee kalau lingkungan mas sendiri mendukung nggak sih untuk menghafal Al-Qur‟an?  

 

 

 

Itee  Ya alhamdulillah dibanding sekolah-sekolah lain SMK IT ee lebih ada islaminya mungkin ada jam-jamnya 

seminggu itu ada jam setoran kemudian diasrama itu juga ada jam kebersamaan untuk membacara Al-Qur‟an dan 

menghafal Al-Quran bersama biasanya ba‟da magrib sama ba‟da subuh. 

60 Iter Jadi kalau di asrama dan disekolah itu mendukung ya nah kalau dilingkungan rumah seperti apa mas? 

 

 

Itee Kalau dilingkungan rumah kalau dirumah sendiri mendukung soalnya ya orang tua semuanya itu kalau ba‟da 

subuh ba‟da magrib mesti tilawah. 

 Iter Kalau dilingkungan rumah?  

 Itee Kalau dilingkungan rumah jarang dirumah kan mungkin seminggu sekali kalau pulang kerumah  

65 Iter Terus dirumah biasanya tetap menghafal?  

 Itee Kalau dirumah biasanya tilawah (Iter : Tilawah, kalau menghafal?) menghafalnya cuman disekolah  

 Iter  Nah dengan lingkungan yang seperti itu ee bagaimana mas menyikapinya dalam menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

70 

 

 

Itee  Maksudnya dilingkungan rumah (Iter : Dirumah di sekolah) ya kalau dirumah mungkin banyak faktor sih mbak 

soale ee walaupun dilingkungan sekitar itu Islam tapi mereka kalau soal ibadah itu agak susah kemudian ada 

banyak juga disana yang nasrani jadi mungkin tidak nggak cocok aja kalau dirumah mungkin ya kalau disekolah 

ya alhamdulillah dari temen-temen kalau membaca Al-Qur‟an menghafal Al-Qur‟an insyaAllah dari temen-temen 

mendukung. 

 

 

Iter Kan mas tadi mengatakan kalau dilingkungan rumah tidak mendukung ya nah itu apa yang mas rasakan apakah 

nyaman atau biasa saja?  

75 

 

Itee Jadi mungkin ada blok-blok tertentu kayak ada agama jadi kalau ada waktu masjid saya itu adzan jadi mereka itu 

sholat diluar nggak mau sholat di masjid saya. 

 Iter Nah itu bagaimana sih mas itu menyikapi hal tersebut?  

 

 

80 

Itee Kalau dari orang tua saya katanya biasarin aja jadi kita tetap berusaha nggak usah. Biasanya kan saya kalau 

disuruh adzankan males “ah nggak enek sing tekok ee” tapi orang tua bilang ya itu biar nanti jadi kesaksian 

diakhirat mungkin itu. 

 Iter Jadi mas kaau dirumah itu lebih ketilawah ya kalau menghafal itu malah nggak sering  

 Itee Ya rehatlah mbak disekolahan dah menghafal (Iter : Jadi lebih disekolah ya)  

 Iter  Kalau disekolah sendiri gimana mas menyikapinya karena lingkungan mendukung itu seperti apa?  

 

85 

Itee  Ya mungkin kalau ya saya ee apresiasi sih mbak soale pas kita males menghafal mungkin ada temen “ayo tilawah 

ayo hafalan” jadi waktu kita males kok bareng-bareng membaca Al-Qur‟an gitu ya kita ikut gitu. 

 Iter Dengan kegiatan mas yang banyak ini mas ikut berapa organisasi?  



 Itee Ya kalau yang diluar udahpasif kalau yang disekolah ada OSIS sama pramuka  

 Iter Nah itu bagaimana mas membagi waktu antara organisasi terusmenghafal Al-Qur‟an  
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Itee Ya mungkin kalau urusan organisasi bisa tilawah biasanya kalau malem itu masih mbahas-mbahas agenda OSIS 

agenda pramuka. Jadi kalau nggak ada ekgiatan itu baru menghafal Al-Qur‟an kalau nggak ya sebelum habis 

subuh itu  

 Iter Mas sendiri menghafal Al-Qur‟an sejak?  
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Itee SD kelas enam pas mau masuk SMP itu kalau mau ngafal itu sampai dibentak-bentak maksudnya “ayo ayo 

menghafal” sampai saya nangis-nangis tapi hikmahnya pas waktu SMP “oya hafalan saya sudah lebih” mungkin 

ya selangkah lebih maju dari temen-temen yang lain 

 

 

  



Subjek DN 

Wawancara 1 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 Itee Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

Iter  Perkenalkan nama saya Anis Fajar Utami, Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, yang hari ini akan mewawancarai saudara. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu.  

 Itee  Ya, nama Saya DP, dipanggil D dari kelas sebelas A dari SMK IT X. 

5 Iter Mas D, saya mau tanya penghafal Al-Qur‟an itu menurut mas D apa? 

 

 

 

Itee  Penghafal Al-Qur‟an? (Iter : Iyaa) Penghafal Al-Qur‟an itu orang yang bisa memahami, (Iter : He‟em) mencerna 

dan bisa membagikan ilmu yang didapat dari Al-Qur‟an itu secara baik. (Iter : Mungkin ada lagi?) Udah itu aja 

(Iter : Itu aja, Iyaa). 

 

10 

Iter Ee untuk disekolah sendiri kan menghafal Al-Qur‟an harus mencapai tiga juz, mas D sendiri sekarang itu sudah 

berapa juz? 

 

 

 

 

15 

Itee  Baru satu (Iter : Baru satu? Kenapa?) Yaa, kalau kan saya kan laju (Iter : Maksudnya laju?) Laju itu kan 

dirumah bukan di asrama, dan dirumah itu ya tidak mendukung buat apa setiap hari menghafal Al-Qur‟an, ya 

disamping orang tua ya biasa saja, yang pulang ke rumah kadang untuk bantu orang tua, pulang kerumah setelah 

pulang sekolah itu biasanya ya ada kegiatan tambahan diluar jam sekolah. Sehingga, waktu untuk menghafal Al-

Qur‟an itu ya udah berkurang banyak, untuk kegiatan-kegiatan yang yang lebih. 

 Iter Em, yaa mas tadi kan mengatakan kalau keluarga itu biasa-biasa aja maksudnya gimana? 
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Itee  Biasa-biasa aja maksudnya kalau dalam menghafal Al-Qur‟an ya setiap hari baca disuruh baca tapi kalau harus 

mengejar atau menghafal atau setoran kepada orang tua itu belum, karena orang tua apa ya, ilmu keagamaan nya 

juga masih kurang. (Iter : Kalau untuk di, itu kan dirumah, kalau untuk dilingkungan rumah mas sendiri itu 

seperti apa? Lingkungan dirumah itu seperti apa? Apakah mendukung mas untuk menghafal Al-Qur‟an atau 

tidak?) Kalau pas  jam habis Maghrib atau Isya‟ itu ya masih bisa buat megang Al-Qur‟an dan menghafal 

sedikit-sedikit, kalau sudah habis isya‟ atau jam delapan itu udah waktunya sibuk-sibuk buat bantu atau buat 

hal-hal yang sifatnya buat orang tua.    

 Iter Ee, tujuan mas menghafal Al-Qur‟an sendiri apa sih?  

25 Itee  Kalau tujuan saya menghafal kan saya emang dari kecil itu ya agamanya juga masih kurang, ya karena saya dari 
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umur berapa ya delapan tahun sampai umur kelas lima itu saya bukan di S tapi di B (Iter : He‟em) Nah, itu kan 

di B juga ilmu agama nya seminggu sekali atau malah bahkan sebulan cuman satu kali aja. Ya kalau buat Al-

Qur‟an itu di les atau belajar TPA di masjid di luar sekolah, ya jadinya terbatas, begitu. (Iter : Jadi ini ya untuk 

menuntut apa mencari Agama itu susah ya mas ya?) Iyaa, udah terlanjur. (Iter : Nah, tujuannya apa?) Tujuan 

nya ya buat memenuhi target sekolah dan belajar dikit-dikit biar nggak kayak orang tua lah. (Iter : Iyaa, 

pengennya seperti apa?) Pengen apa? (Iter : Kan nggak sama kayak orang tua pengen nya seperti apa?) Yaa 

lebih baik lah, ilmu agamanya. 

 Iter Em, ya. Motivasi mas untuk menghafal Al-Qur‟an apa? 

 Itee  Motivasi nya ya biar jadi lebih baik sama biar bisa lulus sekolah. 

35 Iter Menurut mas, ee syarat-syarat apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjadi penghafal Al-Qur‟an? 

 

 

Itee  Sebenernya syarat-syarat menghafal Al-Qur‟an sih, ya semua orang bisa, ya cuman motivasi sama ketekunan 

dalam hal menghafal Al-Qur‟an aja yang harus ditingkatkan.  

 Iter Emm, kalau untuk target sendiri, mas menargetkan berapa juz? 

 

40 
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Itee  Kalau untuk disekolah kan menargetkan tiga juz, (Iter : He‟em) kalau saya tiga juz dalam tiga tahun ya, 

mungkin masih ya gimana gitu. Jadinya, ya kemungkinan ya dua juz, (Iter : Dua juz? Ee kan kalau persyaratan 

biar bisa ambil ijazah itu kan harus tiga juz, terus gimana mas?) Iya, kan tiga juz itu kan syarat untuk mengambil 

ijazah, habis itu kan masih bisa buat menghafal ya mungkin, mungkin perlu waktu yang lebih lama ya nggak 

papa ya yang penting kan ijazah bisa diambil. Dalam waktu tiga tahun tiga juz yaa, mungkin bagi yang lain yang 

basic nya udah IT atau udah islam gitu kan masih bisa lah buat ngejar ya walaupun mangruk-mangruk (Iter : 

Heee, mangruk-mangruk yaa) 

 Iter Yaa, usaha-usaha apa saja yang udah mas lakukan sebagai penghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

Itee  Usaha ya, ya itu tiap habis maghrib atau sebelum isya‟ itu ya menghafal sedikit demi sedikit atau nggak ada 

kegiatan atau dirumah nggak baru sibuk itu bisa bantu orang tua, ee bisa menghafal. (Iter : Emmm) dikit-dikit 

lah 

50 Iter Ee, metode apa sih yang mas terapkan atau cara untuk menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

 

Itee  Cara untuk menghafal Al-Qur‟an yaa, mungkin ya beda tiap orang, tapi kalau saya itu satu ayat ya dihafal 

sampai bener-bener ya duapuluh kali habis itu nanti dua ayat lagi diulang lagi, habis itu nanti digabung dua ayat 

itu sampai bener-bener hafal baru dilanjut ke ayat berikutnya, (Iter : Emm, gitu. Waktu yang mas sediakan 

sendiri untuk menghafal Al-Qur‟an itu berapa jam?) Nggak mesti, ya kadang itu nggak sampai tiga puluh menit, 



55 itu bisa kalau pas lowong ya dua jam insyaAllah bisa kadang bolong-bolong,  

 

 

Iter Terus ee bagaimana cara mas itu untuk bisa, maksudnya pengaturan diri mas itu seperti apa sih? Apakah sudah 

baik atau belum? 
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Itee  Kalau pengaturan diri saya ya menurut saya itu jamnya masih kurang, yaa terbuang sia-sia lah, kalau saya untuk 

pelajaran ya emang nggak begitu suka, maksudnya pelajaran ya yaudah pelajaran. Tapi kalau saya ya lebih suka 

nya ke kegiatan, ada kegiatan apa terus saya ikut, buat akademik ya ya biasa-biasa aja lah nggak ada yang 

spesial, (Iter : Heheemm, terus kalau kegiatan mas itu apa aja sih?) Kegiatan? (Iter : Hoo, organisasi kek gitu) 

Organisasi saya jadi ketua paskibra SMK, pramuka jadi dewan ambalan di SMK, terus jadi dewan Saka 

Bhayangkara, (Iter : He‟em) Terus di SMP juga masih jadi Alumni Pramuka di SMP (Iter : Iyaa, emm banyak 

sekali ya kegiatannya, terus itu gimana mas cara membagi waktunya sama menghafal Al-Qur‟an?) Ya kalau 

membagi waktu nya kan itu setiap kegiatan di apa ya di tas atau di jaket itu selalu ada Al-Qur‟an yang 

insyaAllah habis Shalat hafalan, pas waktunya kosong kadang bisa megang atau bukan menghafal sih tapi baca-

baca masih bisa (Iter : Emm, yaa jadi selalu siap ini ya Al-Qur‟an?) Iyaa, (Iter : Em, menurut mas pengaturan 

diri mas itu sudah baik atau belum?) Bagi saya sih belum baik, (Iter : Iya, kalau dampak dari pengaturan yang 

menurut mas itu belum baik seperti apa?) Dampak nya yang pasti waktunya lebih berkurang dan target kita  

dalam melaksanakan kegiatan itu pasti nggak akan terlaksana.  

 Iter Em ya, terus perilaku yang muncul dari pengaturan diri mas yang kurang baik itu seperti apa? 
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Itee  Ya mungkin kalau pas kegiatan kalau ada yang nggak bisa dilaksanakan atau target kita nggak anu ya mungkin 

biasa atau nggak kadang muring-muring sendiri (Iter : Hahahaaa) tergantung posisinya, (Iter : Itu sering?) Em, 

mungkin lebih sering gitu, (Iter : Sering?) Iya soalnya, ya kadang itu kegiatan itu nggak selalu terjadwal (Iter : 

He‟em) bisa aja habis pulang sekolah langsung ditelfon terus kegiatan ini suruh megang ini, jadi waktu yang 

tersisa itu ya kadang terbuang,  

 

 

Iter Kalau ee ketika mas mampu atau gagal atau ini ya tidak mencapai target hafalan, itu mas memberikan hukuman 

atau hadiah kepada diri sendiri atau tidak? 
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Itee  Kalau hukuman sih ya mungkin nyesel aja, (Iter : He‟em) nyesel kalau hadiah ya pas berhasil kan ya, mestinya 

ada kebanggaan tersendiri lah itu ya habis ini bisa gini jadi ya lebih PD aja. (Iter : Lebih PD yaa) Ya hukuman 

nya hukuman alam mungkin,  

 

 

Iter Terus untuk konsekuensi kalau target nya tidak tercapai atau bisa tercapai itu konsekuensi mas sendiri itu seperti 

apa? 

 Itee  Konsekuensi ya apa ya, belum ada. (Iter : Nggak ada?) Ya konsekuensi ya hukuman alam itu tadi. (Iter : 
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Hahahaa, emang ada apa dengan hukuman alam?) Hukuman alam kan ya kalau kita dengan yang lain tertinggal 

jauh kan yang pasti malu, kalau kita lebih jauh dari yang lain kan yang pasti kan bangga lah. Itu hukuman alam, 

hehee. Sebenernya yang kita mau tapi nggak, kita nggak berhasil ya pasti kan ada hukuman nya, walaupun itu 

yang nggak kita inginkan. 
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Iter Oo ya, faktor-faktor pendukung atau penghambat mas dalam menghafal Al-Qur‟an dan juga pengaturan diri itu 

seperti apa? 
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Itee  Apa ya ya mungkin itu kalau untuk menghafal Al-Qur‟an itu, ya masih didalam diri itu belum bisa jadi prioritas 

lah. (Iter : Belum bisa jadi prioritas? Emm) Jadi kalau ya kegiatan emang udah dari kecil dan dari orang tua ya 

dukung-dukung aja, jadi gitu kan ya udah bisa didahuluin gitu hlo, kan karena suatu kegiatan yang dilakuin 

nggak dari hati ya itu kan pasti juga bakal terhambat. (Iter : Terus ee mas kan dirumah ya, dirumah itu apakah 

menjadi faktor penghambat mas untuk menghafal?) Kalau dirumah ya mungkin ada lah, nggak ketang sedikit 

kan mesti ada, (Iter : He‟em) ya karena dilingkungan nya kan juga bukan lingkungan penghafal Al-Qur‟an atau 

lingkungan pengajian atau lingkungan yang harus dua puluh empat jam itu megang Al-Qur‟an. Kalau mungkin 

kalau di asrama ya, bisa berpengaruh dikit ya soalnya temen-temen nya ya mendukung. 
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Iter Emm, peraturan yang ada disekolah sendiri apakah mendukung mas untuk pengaturan diri nya jadi lebih baik 

seperti itu? 

 

 

 

 

Itee  Kalau pendukung dari sekolah itu kan ya dalam pengaturan diri saya ya mungkin ada kadang ya kalau kegiatan 

yang di, misalnya kita harus ngelakuin kegiatan ini dua puluh empat jam full ya boleh pulang sebelum kegiatan 

selesai, itu kan kadang emang ada surat ijin nya atau dari kegiatan tersebut ada dispensasi, nah itu kadang dari 

sekolah ya kalau nggak menyetujui ya udah nggak jadi kegiatan. 
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Iter Em, terus fasilitas apa sih yang mas rasakan yang diberikan oleh sekolah sendiri yang mendukung mas dalam 

menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

Itee  Fasilitas ya itu holy Al-Qur‟an, setiap jam sabtu minggu itu kan ya setoran jadi termotivasi lah, „oo saya harus 

setoran‟  

 Iter Terus ee manfaat apa saja yang mas peroleh menjadi penghafal Al-Qur‟an? 

110 Itee  Apa ya, ya yang yang lebih tau pasti itu ya tau mana yang baik mana yang benar, mana yang buruk.  

 

 

 

Iter Emm, yaa. Kan pengaturan diri berkaitan dengan perencanaan seperti itu ya mas ya? (Iter : Iyaa) Nah, ee apakah 

ada seperti evaluasi seperti itu? Evaluasi dari perencanaan mas agar pengaturan diri mas itu jadi lebih baik, 

seperti itu. 
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Itee  Kalau pengaturan diri ya mungkin ya itu yaa, habis kegiatan banyak, terus apa ya sampai rumah itu, jam sebelas 

jam sepuluh ya mungkin apa ya mungkin pas sebelum tidur itu, ya apa yang belum dilakuin apa yang belum 

direncanaain itu bisa dilaksanakan, evaluasi yaa mungkin evaluasi itu bisa datangnya nggak selalu terkira lah, 

mesti kalau, mesti ada lah mesti „oo harusnya tadi saya gini‟ (Iter : He‟em)  
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Iter Terus ini kan juga berkaitan dengan remaja dimana remaja masa-masa pubertas seperti itu, mengenal teman 

sebaya dan mengenal lawan jenis. Nah, apakah ee an dilingkungan sekolah ini ada akhwat nya ya, seperti itu. 

Apakah menjadi penghambat mas dalam menghafal Al-Qur‟an? 
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Itee  Yaa gimana ya, ya setiap ya kalau berpengaruh ya berpengaruh (Iter : He‟em) dalam kegiatan saya pun ya 

banyak juga lawan jenis lawan jenis (Iter : Hahaha) ya nggak ketang cowok tapi jadi lawan jenis ya jadi 

berpengaruh (Iter : Oo yaa, terus gimana mas menanggapi nya?) ya menanggapi nya ya gimana ya kita ya harus 

memposisikan diri lah, (Iter : He‟em) kita itu disini karena ngapain, ada kegiatan, atau kita disini buat acara apa 

itu kan harus memposisikan diri secara baik dan benar.  

 

 

Iter Kalau peran sosial, peran sosial dilingkungan sendiri seperti apa mas? Baik itu lingkungan sekolah ataupun 

dirumah, 
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Itee  Ee kalau saya disekolah ya teman-teman nya ya basic nya udah kayak gitu lah, ya mungkin dalam hal 

keagamaan ya mungkin masih ada rasa canggung gitu, maksudnya kok saya nggak kayak gini gitu, (Iter : 

He‟em) ya kalau dalam lingkungan rumah ya nggak pernah ngrasain dalam lingkungan rumah, apalagi dalam 

lingkungan masyarakat, saya dalam apa ya hampir setiap tahun itu saya itu lingkungan rumah nya beda-beda, 

nggak ketang dua tahun atau tiga tahun apa satu tahun, (Iter : Sering pindah-pindah?) Iyaa (Iter : Emm) Iya, 

sering pindah-pindah. Ya temen rumah juga nggak punya karena udah kegiatan udah sampai malem, temen 

rumah ya mungkin temen kegiatan itu baru kenal. Kalau temen rumah samping rumah itu namanya siapa nggak 

tau, (Iter : Nggak tau? Ohh, ya karena pulang sekolah udah malam juga ya? Kan udah capek, emm yaa) sampai 

rumah jam tujuh mau main kemana? Pilih tidur, hehee. (Iter : Buat istirahat ya?) Nggih  

 

 

Iter Terus target kedepannya seperti apa mas, untuk agar pengaturan diri nya lebih baik sebagai penghafal Al-

Qur‟an? 
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Itee  Ya mungkin waktu dan apa ya, ya pokok nya waktu dan terfokus nya insyaaAllah bisa buat Al-Qur‟an, ya 

mungkin sela beberapa tahun ini (Iter : He‟em) apa kegiatan nya bisa dikurangi, (Iter : Em, kegiatannya bisa 

dikurangi, beberapa tahun ini?) Yaa, maksudnya ya kurang kan kurang satu tahun lah mungkin bisa dikurangi 

dan tidak dua wadah kalau mungkin enam bulan ini kegiatan nya juga udah dikit-dikit udah dikurangin, (Iter : 

Em, untuk pengaturan diri nya sendiri seperti apa?) Pengaturan diri gimana? (Iter : Agar bisa menjadi lebih baik, 
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kan tadi mas mengatakan kalau pengaturannya itu kurang baik,) Yaa, pengaturan nya ya mungkin dalam 

beberapa jam atau beberapa menit ya waktunya bisa dilebih dijadwal lah, misalnya kalau kayak gini kita udah 

harus kayak gini, yaudah berhentiin kegiatan yang dilakukan saat itu, (Iter : Oo ya, sebelum nya mas membuat 

jadwal nggak sih untuk kegiatan sehari-hari nya?) Kalau buat jadwal ya mungkin buat jadwal itu apa ya pas baru 

enak-enak nya, ya maksud nya ya baru mood lah, hehehee (Iter : He‟em) Itu kadang suatu hari kita jam segini 

pulang sekolah kira-kira jam segini, habis itu kita misalkan pulang kerumah ya yaudah kita pulang kerumah jam 

segini, sampai rumah jam segini terus kita apa kegiatan dirumah itu diselesein sampai jam sekian. Itu bukan 

nggak ditulis, tapi gimana ya, dipikiran kita ya kalau jamnya udah lewat ya yaudah. (Iter : Em yaa, sebelum-

sebelumnya apakah mas membuat perencanaan?) Kalau perencanaan belum, (Iter : Belum?) dari dari baru sejak 

SMK ini kelas satu bahkan hampir kelas dua lah baru bisa terjadwal, (Iter : Emm) Sebelum itu ya udah kalau 

mau ikut kegiatan yaudah, kadang sampai malam, terus padahal besoknya masih sekolah,  

155 Iter Emm ya, biasanya apa sih yang mas lakukan ketika mas merasa bosan, seperti itu terus capek? 
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Itee  Kalau bosan ya mungkin lebih apa cari keasyikan sendiri (Iter : He‟em, contohnya?) yaa, contohnya kalau habis 

pelajaran gitu kan bosan lah udah capek mikir, mesti nggak ketang pinjam flashdisk atau malah pinjam 

laptopnya temen itu mesti ya lihat fil, gitu. Kalau dilihat-lihat dilaptop temen itu kan film udah banyak ya mesti 

juga udah saya tonton, jadinya kalau setiap kegiatan temen saya mesti ada yang hafal, wah meh njilih iki mesti, 

yoo no, (Iter : Hahahaaaa) Udah seperti itu, kalau setiap habis pelajaran atau jam kosong atau ya pas waktu sela 

gitu mesti ya cari film atau cari kegiatan lain. (Iter : Emm, dari situ perasaan mas seperti apa?) Yaa, lebih 

gimana ya lebih fresh lah daripada ya kita cuman waktu luang itu cuman bisa bengong atau pikiran mikir entah 

kemana atau yang lalu mungkin gimana (Iter : He‟em) yaa lebih baik ya yaudah lah yang kemarin yo wis (Iter : 

He‟em, apakah film itu menjadi salah satu penghambat mas untuk menghafal?) Kalau film yaa nggak tau, ya 

dalam hal film itu ya nggak lah soalnya di nonton film itu cuman ya paling nggak satu jam, (Iter : Haha, paling 

nggak satu jam?) Iyaaa, (Iter : Lama sekali itu) Iya kan film nya kan satu film kan satu jam dua jam, (Iter : 

Selain itu biasanya diwaktu luang ngapain aja sih?) Cari kegiatan Olahraga, (Iter : Olahraga, oo ya)  

 Iter Terus ee mungkin ada kayak tokoh atau ulama yang menjadi inspirasi mas dalam menghafal Al-Qur‟an?)  

 

170 

Itee  Waduh, kalau tokoh untuk menghafal Al-Qur‟an ya nggak ada. (Iter : Hah? Nggak ada?) Iya nggak ada, dari 

kecil ya apalah tokoh-tokoh Islam, ya mungkin taunya secara umum ya nggak secara detail,   

 Iter Em, yaa. Mungkin ada kayak peristiwa yang membuat mas itu semangat untuk menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

Itee  Kalau peristiwa itu ya mungkin ya habis baca Al-Qur‟an itu lebih tenang, terus mesti kegiatan atau rencana yang 

akan dilaksanakan itu jadi lebih apa ya lebih berjalan lancar lah, itu kan mesti ada kemudahan.  
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Iter Em yaa. Biasanya mas itu dalam menghadapi masalah-masalah itu seperti apa sih? Karena kan mas sebagai 

penghafal Al-Qur‟an, seperti itu 

 

 

 

Itee  Ya, menghadapi masalah itu gimana ya, penting kalau menghadapi masalah itu nggak gimana ya, nggak pakai 

emosi lah, mesti dalam masalah ada jalan keluar ya, kan mungkin dalam jalan keluar itu ya harus berkorban atau 

ya harus ditinggalkan itu apa,   
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Iter Baiklah ee, dapat saya simpulkan bahwasanya regulasi diri mas itu belum maksimal ya, atau dapat dikatakan 

belum baik. Ee karena dari kecil sendiri mas itu sering berpindah-pindah seperti itu, terus lingkungan rumah mas 

juga belum mendukung untuk mas dapat menghafal Al-Qur‟an, seperti itu ya mas ya. Em mungkin sekian 

wawancara pada hari ini, terimakasih atas waktunya dan kesediaannya, ee saya akhiri. Wassalamu‟alaikum 

warahmatullahi wabarakaratuh 

 Itee  Wa‟alaikummussalam warahmatullahi wabarakaratuh 

 

Wawancara 2 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Bagaimana prestasi anda disekolah? 

 

 

Itee Prestasi saya disekolah biasa-biasa saja tapi dalam hal pendidikan atau akademik dikelas itu ya saya itu paling 

tidak dapat ranking lima belas besar. 

 Iter Iya mas menghafal Al-Qur‟an sejak? 

5 Itee Sejak SMK (Iter : Baru SMK ini ya)  

 Iter Apa yang mas ketahui tentang pengaturan diri? 

 

 

Itee  Pengaturan diri adalah yaitu kita dapat mengatur diri kita sendiri untuk melakukan kegiatan ya bisa dibilang 

merencanakan apa yang kita lakukan selanjutnya. 

 Iter Kalau pengaturan diri dalam menghafal seperti apa?  

10 

 

Itee Pengaturan diri dalam menghafal itu ya berarti kita bisa mengatur diri kita untuk menyelakkan waktu membagi 

waktu kita untuk apa menghafal Al-Qur‟an. 

 Iter  Terus hal pokok apa sih yang mempengaruhi pengaturan diri yang mas rasakan?  

 Itee Waktu, tenaga, pikiran (Iter : Pikiran yang seperti apa maksudnya?) ya pikiran kalau kegiatan atau apa-apa 



 

15 

misalkan kita belajar nah itu kita menggunakan pikiran, kita bisa membandingkan pikiran kita kekuatan kita 

sama pikiran kita dalam melakukan sesuatu. 

 Iter Kalau hal pokok yang mempengaruhi pengaturan diri dalam menghafal itu seperti apa mas?  

 Itee Hal pokok itu berarti ya waktu sama (Iter : Sama dengan pengaturan diri tadi?) iya 

 Iter  Faktor pendukung apa sih yang diperlukan dalam pengaturan diri mas?  

 

20 

Itee Faktor pendukung yang paling banyak waktu (Iter : Selain itu ?) selain itu ya waktu (Iter : Maksudnya waktu itu 

yang seperti apa?) ya waktu niat ya dapat menghafal  

 

 

 

Iter Jadi faktor pendukung dalam pengaturan diri mas itu waktu, terus kalau untuk faktor pendukung dalam 

pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an? (Itee : Waktu juga) waktu juga. Yang dimaksud waktu dalam 

pengaturan diri itu seperti apa mas?  

 

25 

 

 

 

Itee Kan setiap manusia pasti sama jamnya dua puluh empat jam setiap hari dua puluh jam dikali tujuh setiap hari 

lah dalam ya kita tergantung ya kita dalam waktu dua puluh empat jam itu kita apa ya memanfaatkan waktu kita 

untuk apa, misalkan tujuh jam kita berada disekolah misalkan lagi kita kegiatan habis tiga jam menghafal Al-

Qur‟an berapa jam dan lain sebagainya nah kita ya kita intinya itu ya berada diwaktu itu kalau waktu nggak 

lebih dari dua empat jam tapi kalau tenaga bisa kita usahakan pikiran juga bisa kita usahakan. 

 Iter Kalau faktor penghambat dalam pengaturan diri apa aja sih mas? 

30 

 

 

 

Itee Faktor penghambat itu faktor keegoisan dan keinginan (Iter : Maksudnya keegoisan dan keinginan) maksudnya 

keegoisan dan keinginan kita udah ngelanjutin kegiatan ini tapi itu kita juga pengen ngelaksanain kegiatan ini 

jadinyakan waktu untuk kita yang lain itukan jadi terkurangi gara-gara kita egois dan ingin melakukan hal lain. 

(Iter : Jadi dalam diri sendiri ya seperti itu ya) iya (Iter : Selain itu apa ada lagi?) nggak ada  

 Iter  Faktor penghambat pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an sendiri?  

35 

 

Itee Sama yang pasti itu pas kalau waktu tidak pengen menghafain Al-Qur‟an tapi waktunya nggak ada habis itu ya 

misalkan kita hari ini nggak pengen ya apa capek atau gimana  

 Iter Terus tahap-tahap apa aja sih yang di butuhkan dalam pengaturan diri?  

 Itee Tahap-tahap itu ya kita tahu diri kita maksudnya ya menemukan jati diri kita ya tahu kondisi kita terus ya 

kegiatan kita terus acara-acara kita apa ada tugas-tugas apa. 

40 Iter Jadi yang dimaksud tahap-tahap pengaturan diri mas itu seperti apa tadi maksudnya?  

 Itee Ya mengenal diri kita sendiri. 

 Iter Ee apakah dalam tahap mengenali diri sendiri  



 

Subjek FS 

Wawancara 1 

No Subjek Verbatim 

1 Iter  Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh  

 Itee  Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh  

 Iter Perkenalkan nama saya Anis Fajar Utami mahasiswa Psikologi Univeritas Muhammadiyah Surakarta yang 

hari ini akan melakukan wawancara kepada saudara silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu 

5 Itee  Iya perkenalkan nama saya FS dari SMK X kelas sebelas A (Iter : Oh ya) 

 Iter  Ee saya ingin tahu ni mas menurut mas penghafal Al-Qur‟an itu apa? 

 

 

 

Itee  Penghafal Al-Qur‟an ee orang yang senang (Iter : Iya) ketika dia tahu tentang Al-Qur‟an dan dapat belajar 

dari Al-Qur‟an dan dapat hafal Al-Qur‟an dia bisa menghafalkan dia bisa mengajarkan ilmu-ilmu dalam Al-

Qur‟an tersebut kepada orang lain (Iter : Iya itu) dah 

10 Iter Oh ya terus ee kan disekolah ini  diwajibkan tiga juz nah mas sendiri  sekarang hafal berapa juz?  

 

 

 

Itee  Kalau saya sekarang karena kelas saya kelas satu itu baru mulai (Iter : Iya) menghafal Al-Qur‟an jadi saya 

kelas dua ini  ee juga kesusahan untuk terus mengimbangi teman-teman saya yang sekelas jadi saya baru 

sampai ke Al-Mutafifin (Iter : Oh iya) 

 Iter  Selain mas mungkin ada teman lain yang juga sama dalam apa ee menghafalnya baru sampai batas itu ? 

15 Itee  Ya kalau yang bawah saya juga yang sama-sama kayak saya juga ada (Iter : Oh iya) 

 Iter Ee terus tujuan dari mas menghafal itu apa ya, menghafal Al-Qur‟an?  

 

 

 

Itee  Ya saya ingin ketika saya menghafal Al-Qur‟an itu saya sekaligus dapat menerima ilmu dari Al-Qur‟an dan 

saya ingin mengajarkannya kepada keluarga saya agar keluarga saya tu lebih mempunyai prinsip ee lebih 

mengenal prinsip agama gitu. 

20 Iter  Oh ya, kalau keluarga sendiri tentang agama ee itu seperti apa? 

 

 

 

 

Itee  Kalau untuk keluarga saya (Iter : Ya) kalau ibu saya kalau agamanya itu sudah bagus kalau bapak saya tu 

kalau soal agama dia juga kurang karena dia tu dari kecil belum pernah diajarkan cara baca Al-Qur‟an 

menghafal Al-Qur‟an dan ilmu agama lainnya dan adik saya tu sekarang sudah susah baca Al-Qur‟an dan 

hafal Al-Qur‟an juga susah (Iter : Oh ya) 



25 

 

Iter Bapak sama adik ya ee untuk bapak kan agama masih kurang nah usaha mas dan ibu mas itu seperti apa 

didalam keluarga sendiri?  

 

 

Itee  Ya alhamdulillahnya saya dan ibu saya ada rencana sehabis magrib itu bapak dan adik saya harus belajar 

sama saya dan ibu saya untuk membaca Al-Qur‟an dan ilmu-ilmu dalam Al-Qur‟an gitu (Iter : Oh ya) 

 Iter  Apakah sejak dulu sampai saat ini berjalan?  

30 Itee  Dari dua bulan yang lalu alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan (Iter : Oh ya) 

 

 

 

Iter Terus ee prinsip-prinsip apa yang mas ee pegang sebagai apa ya untuk menjadikan mas itu cinta pada Al-

Qur‟an (Itee : Maksudnya prinsip?) prinsip itu kaya ee pegangan diri kayak visi misinya diri sendiri kayak 

gitu. 

 

35 

 

Itee  Ya salah satu tujuan saya ke SMK IT ya juga saya ingin menambah ilmu tentang agama juga Al-Qur‟an dan 

saya ingin mengajarkannya pada keluarga saya dan ee diwajibkan untuk semua orang ee hafal Al-Qur‟an juga 

hafalnnya itu menentukan dia disurga apa gitu (Iter : Oh ya) 

 Iter  Terus kenapa sih mas memilih SMK IT apakah keinginan sendiri atau dari orang tua? 

 

 

40 

 

Itee  Saya memilih SMK IT tu karena orang tua (Iter : Iya) karena orang tua karena orang tua itu pengennya saya 

juga punya agama yang baik (Iter : Iya) kalau saya sih sebenarnya ingin di X karena di X itu juga untuk 

keluarnya tu mencari kerjaan tu mudah karena kan X ya sedangkan saya juga tahu kalau ekonomi di keluarga 

kurang baik jadi yasudah kan juga nggak ada  bedanya gitu (Iter : Eem ya ya) 

 Iter Ee dari situ tujuan mas untuk menghafal Al-Qur‟an itu apa? 

 

 

45 

Itee  Tujuan saya menghafal itu untuk memenuhi kewajiban (Iter : Kewajiban) ya kewajiban sebagai orang muslim 

(Iter : Ya) yang kedua karena untuk memperbaiki keluarga saya agar keluarga saya mengerti tentang agama 

gitu (Iter : Iya,ada lagi?) ya kan penghafal Al-Qur‟an dimudahkan dalam hidupnya (Iter : Iya) 

 Iter  Terus kalau untuk motivasi, motivasi untuk menghafal?  

 

 

Itee  Untuk menghafal tu kalau nggak salah di Al-Qur‟an atau di hadis tu sebaik-baik orang adalah yang belajar 

Al-Qur‟an dan mengajarkan Al-Qur‟an (Iter : Eem ya) 

 

50 

Iter Dari hadis-hadis tersebut apakah ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat mas itu jadi senang 

menghafal Al-Qur‟an sampai saat ini? 

 

 

 

Itee  Peristiwanya itu saya melihat teman-teman di sekeliling saya di SMK IT X itu mereka tu sangat senang sekali 

menghafal Al-Qur‟an dan mereka tu selalu menjaga hafalan mereka tidak lupa terus menambah hafalannya. 

Nah saya termotivasi oleh mereka agar saya bisa mengimbangi mereka bahkan lebih baik dari mereka (Iter : 



 Iya) 

55 

 

Iter  Menurut mas syarat-syarat apa saja yang diperlukan sebagai penghafal Al-Qur‟an termasuk mas sendiri itu 

apa syarat-syaratnya? 

 

 

 

60 

 

 

 

Itee  Untuk menghafal Al-Qur‟an pertamakan diniatkan karena Allah SWT (Iter : Iya) di usahakan kalau 

menghafal Al-Qur‟an itu membacanya itu sudah benar (Iter : Iya) tajwid atau yang lainnya itu dah benar (Iter 

: Iya) karena kalau belum benar tu walaupun kita sudah menghafalkan satu sampai banyak surat (Iter : Iya) 

atau juz gitu kan tajwidnya kalau nggak benarkan juga artinya berbeda gitu (Iter : Iya) yang ketiga itu 

sebaiknya itu menghafal Al-Qur‟an itu kearah kiblat karena arah kiblat itu sebaik-baiknya arah (Iter : Iya) 

yang ke empat itu berwudlu dan yang kelima ee kalau bisa menghafal Al-Qur‟an itu suratnya di keraskan 

agar teman-teman sekeliling kita tu bisa mendengar dan termotivasi oleh kita gitu (Iter : Iya) 

 

65 

 

 

Iter Iya kemudian untuk keutamaan-keuramaan sebagai penghafal Al-Qur‟an yang mas rasakan itu seperti apa? 

(Itee : Maksudnya?). keutamaan-keutamaan jadi Allah itu memberikan seperti nikmat, nikmat penghafal Al-

Qur‟an mungkin ada yang mas rasakan ketika mas sudah menghafal Al-Qur‟an mungkin ada sesuatu yang 

mas rasakan seperti itu?  

 

 

Itee  Nikmat yang saya rasakan itu pikiran saya tu kalau, kalau sedang Qur‟an tu lebih frees gitu. Ketika saya 

pusing saya kalau meroja‟ah itu jadi pusingnya tu berkurang gitu. 

70 Iter  Metode atau cara-cara menghafal Al-Qur‟an seperti apa? 

 

 

Itee  Ya saya ya saya itu ya saya biasanya membaca Al-Qur‟an sambil ee mendengarkan murotal dan mengikuti 

murotal tersebut (Iter : Oh ya apakah itu efektif) ya alhamdulillahnya sampai sekarang efektif  

 Iter Oh ya itu diterapkan sejak kapan mendengarkan murotal itu?  

 

75 

Itee  Sejak kelas dua ini (Iter : Sejak kelas dua, sebelum-sebelumnya?) sebelumnya membaca diulang-ulang (Iter : 

Membaca diulang-ulang ya) iya. 

 Iter  Ee membaca yang diulang-ulang itu termasuk efektif atau seperti apa?  

 

 

Itee  Ya kalau membaca diulang-ulang itu sepertinya kurang efektif karena dulu tu saya membaca al-Qur‟an tu 

masih terbata-bata (Iter : Iya) jadi mungkin saya membaca a jadi u  

 

80 

Iter Emm ya untuk waktunya, yang mas sediakan untuk menghafal Al-Qur‟an mungkin sehari atau seminggu 

seperti itu? 

 

 

Itee  Sehari itu biasanya pas habis subuh karena kan banyak orangyang berkata kalau pagi itu lagi fres-fresnya 

pikiran gitu. 



 Iter  Selain subuh, munkin kan mas saat ini disekolah sendiri waktu untuk menghafal itu? 

 

85 

 

 

Itee  Kalau disekolah sendiri untuk menghafal jam istirahat kalau saya sedang luang (Iter : Iya, biasanya berapa 

lama waktu saat waktu luang itu?) biasanyakan waktu disekolahkan cuma lima belas menit (Iter : Lima belas 

menit) iya itu waktunya saya punya waktu satu jam (Iter : Satu jam ) iya (Iter : Satu jam lima belas menit?) 

maksudnya istirahat lima belas menit kalau ada jam kosong (Iter : Iya). 

 Iter Terus untuk kegiatan disekolah, kegiatan apa saja yang mas ikuti?  

 Itee  Saya kalau disekoalah mengikuti kegiatan paskibra dan pramuka  

90 Iter  Dari kedua organisasi itu, jabatan yang mas duduki saat ini apa?  

 

 

 

 

Itee  Kalau di organisasi paskibra saya cuma sebagai anggota dan kalauyang pramuka tu saya cuma ya juru adat 

(Iter : Juru adat) iya (Iter : Itu maksudnya apa?) juru adat tu sama kayak ketua di pramuka tapi itu satu atasan 

gitu sama kedudukannya sama tapi saya cuma dibagian untuk menghukum seseorang gitu kalau dia berbuat 

salah atau yang lainnya (Iter : Iya) 

95 

 

Iter Terus dengan kedua kegiatan mas tadi ya ee lalu bagaimana dengan kegiatan mas menghafal Al-Qur‟an 

apakah kegiatan menghafal Al-Qur‟an itu terganggu atau tidak dengan kegiatan mas itu?  

 Itee  Iya saya usahakan tidak terganggu karena itu juga kesukaan saya juga (Iter : Oh ya jadi kesukaan ya) iya  

 

 

Iter  Ee pernah nggak sih dalam satu acara, jadi satu organisasi itu membutuhkan mas tapi dilain sisi mas itu 

mengejar target hafalan seperti itu? 

100 

 

 

Itee  Ee kalau seperti itu saya belum pernah (Iter : Belum pernah) karena event-event seperti itu di organisasi ee 

jauh dari target gitu lo misalkan target saya hari ini seminggu ini harus ini lah terus paling event-event itu 

hari-hari awal gitu (Iter : Iya).  

 Iter Untuk target sendiri mas hafal berapa juz?  

 

105 

Itee  Kalau sampai SMK saya menargetkan dua juz, karena ya saya dari kelas satu tu baru memulai dandi do‟akan 

saja semoga bisa (Iter : Ya aamiin)  

 Iter  Terus kalau untuk target dalam sehari atau seminggu gitu  untuk menghafal Al-Qur‟an?  

 

 

 

Itee  Ya sebenarnya target saya itu satu minggu satu surat karena, kalau dulu itu satu minggu satu surat itu sudah 

tercapai (Iter : Iya) karena inikan saya sedang memasuki surat-surat yang panjang jadi (Iter : Iya) masksimal 

tu setengah surat (Iter : Setengah surat) iya (Iter : Eem ya)  

110 Iter Terus ada nggak sih kesulitan dalam menghafal? 

 Itee  Kalau menghafal tu kesulitannya cuma satu malesan (Iter : Males) iya kadangkan saya merasa jenuh pada 



 waktu menghafal (Iter : Iya). 

 Iter  Nah biasanya diwaktu bosan jenuh nah itu apa yang mas lakukan?  

 

115 

 

Itee  Ya saya istirahat (Iter : Istirahat) iya (Iter : Eem, selain istirahat?) munkin selain saya jenuh membaca Al-

Qur‟an tu ee saya sering saat meghafalkan Al-Qur‟an tu jenuh membaca itu saya lebih mendengarkan (Iter : 

Mendengarkan murottal?) iya (Iter : Eem ya)  

 Iter Qori‟ siapa yang membantu mas untuk menghafal? 

 Itee  Ya MH (Iter : H, iya)  

 

120 

 

 

Iter  Terus inikan berkaitan dengan pengaturan diri, nah pengaturan diri berkaitan dengan rencana terus strategi 

nah rencana-rencana yang mas lakukan dalam menghafal Al-Qur‟an itu seperti apa sih seperti jadwal apakah 

mas membuat jadwal tertentu untuk menghafal, karenakan kegiatan mas juga bukan hanya menghafal karena 

ada organisasi terus dengan sekolah dengan tugas yang banyak seperti itu? 

 

 

Itee  Iya untuk jadwal sendiri cuma, ini saya ya kalau untuk saya pribadi saya ya di wajibkan sehabis subuh ya 

(Iter : Sehabis subuh) ya kalau waktu luang biasnya baca Al-Qur‟an. 

125 

 

 

Iter Ya terus biasa orang yang menghafal Al-Qur‟an itu kan kayak memakan ee memilih makanan tertentu seperti 

itu menjadi faktor dalam menghafal Al-Qur‟an mugkin mas ada makanan tertentu yang wajib mas makan 

untuk mendukung mas menghafal?  

 

 

Itee  Ya untuk makanan sih saya kira nggak ada (Iter : Nggak ada ya) mungkin cuma saya waktu menghafal tu 

cuma harus ada air gitu (Iter : Harus ada air) iya. 

130 Iter  Untuk surat favorit mas itu apa sih?  

 

 

Itee  Surat favorit saya itu ya Ar-Rahman (iter : Ar-Rahman, kenapa?) ya karena ya saya melihat di murotal tu lo 

yang untuk bacaan yang di Ar-Rahman tu bacaannya sangat bagus gitu lo. 

 

 

135 

Iter Menurut mas pengaturan diri mas itu seperti apa sih sebagai penghafal Al-Qur‟an (Iter : Maksudnya 

pengaturan diri?) iya perencanaan diri perencanaan mas dalam mencapai target itu apakah sudah baik atau 

belum?  

 

 

 

Itee  Ya alhamdulillahnya untuk perencanaan saya sendiri ya ee saat ini sedang terhambat ya ini karena kelas dua 

tu sedang tinggi-tingginya organisasi jadi itu organisasi yang kita ikuti harus berjalan dengan rencana kita 

sendiri. 

 

140 

Iter  Kan mas tadi bilang kalau untuk pengaturan diri mas sedikit terganggu karena ee kegiatan organisasi ya itu. 

Nah mungkin adakah kayak cara-cara mas untukmeminimalkan hambatan-hambatan itu? 



 Itee  Ya ketika luang saya harus baca se saya harus baca ya sekiranya satu lembar gitu. 

 

 

Iter Kalau faktor-faktor mendukung mas menghafal Al-Qur‟an itu apa sih dari dalam diri sendiri maupun 

lingkungan? 

 

145 

 

 

 

Itee  Kalau dari dalam diri sendiri tu mungkin faktor kemauan saya (Iter : Kemauan ya) iya untuk ee bisa 

menandingi teman-teman saya, faktor luar tu ya ee faktor teman-teman saya karena teman-teman saya kan 

sudah lebih unggul dalam menghafal Al-Qur‟an, faktor dari luar juga faktor keluarga karena keluarga saya tu 

untuk ilmu dalam Al-Qur‟an atau agama itu sangat minim (Iter : Iya) ee dan faktor keluarga juga saya ingin 

ee memberikan yang terbaik untuk keluarga saya gitu. 

 

150 

Iter  Kan mas menyebutkan dalam diri itu diri sendiri ya keinginan untuk menghafal seperti itu terus kalau dari 

luar itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu termasuk mendukung atau seperti apa mas?  

 

 

Itee  Ya alhamdulillahnya lingkungan sekolah ini mendukung (Iter : mendukung ya) iya karena kan namanya juga 

SMK IT (Iter : Iya) otomatiskan ee disekolah inikan kita kemana-mana itukan selalu baca Al-Qur‟an. 

 Iter Kalau lingkungan dirumah sendiri? 

 

155 

Itee  Kalau lingkungan dirumah sendiri kan rumah sendiri kalau saya tu jarang dirumah(Iter : Iya) karena 

disebukkan dengan tugas lain tugas harus keluar mana gitu (Iter : He‟em) 

 

 

Iter  Mas kan nggak asrama ya beda sama orang yang asrama kalau asramakan mungkin sudah ada jadwal tertentu 

untuk menghafal atau menyetor kayak gitu. Kalau mas dirumah sendiri gimana?  

 Itee  Ya kalau saya dirumah sendiri kan sudah saya katakan 

 

160 

Iter Ee selain faktor dari keluarga mungkin ada dilingkungan mas sendiri di rumah itu ee apakah mendukung mas 

menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

 

Itee  Untuk lingkungan dirumah itu sebenarnya kurang karena di desa saya itu orang yang agamanya Islam dan 

Islam yang sebenarnya itukan juga sedikit gitu jadi tetangga saya itu juga ee ada agamanya yang kurang gitu 

dan alhamdulillahnya tetangga-tetangga saya juga mampir les baca Qur‟an pada ibu saya gitu (Iter : Oh 

malah les ke ibunya ya) ya (Iter : Oh ya ya). 

165 

 

 

 

Iter  Nah dari situ ee dengan jadwal mas, kan jadwal mas tadi jarang dirumah ya, jarang dirumah. Nah terus 

pengaplikasian, pengaplikasian dari hafalan mas atau ilmu yang sudah didapat di selama sekolah ini itu 

seperti apa dalamkehidupan sehari-hari pengaplikasiannya atau penerapannya ilmu Al-Qur‟an sebagai 

penghafal Al-Qur‟an? 

 Itee  Ya kan dalam Al-Qur‟an tu sudah tertera larangan-larangan dan anjuran-anjuran alhamdulillahnya setelah 



170 

 

 

 

saya menghafalkan Al-Qur‟an ini saya lebih lebih untuk mengurangi melanggar aturan-aturan ya karenakan 

dulu SMP saya juga belum tahu kalau saya tu dilarang kayak gini-kayak gini gitu kalau untuk anjuran-

anjurannya alhamdulillahnya sudah saya amalkan walaupun belum semua tapi yang wajib itu sudah saya 

amalkan dan yang sunnah tu alhamdulillah sedang proses untuk mengistiqomahkan (Iter : Aamiin) 

 

175 

 

 

 

 

180 

Iter Ee dalam proses pengaturan diri, dalam posesnyakan dalam prosesnya tentu aja ada penghambatnya 

penghambatnya itu tadikan ee karena masih disibukkan dalam organisasi seperti itu ya mas. Terus lingkungan 

juga lingkungan dirumah kurang mendukung tapi disisi lain ibuk mas itu ee orang yang mengerti agama 

seperti itu jadi mas sama ibu itu sama-sama untuk mengajarkan apa ilmu-ilmu yang telah diterima seperti itu. 

Nah untuk evaluasi dari proses pengaturan diri itu tadikan ee tentu ada target mas yang tercapai dan tidak 

tercapai nah evaluasi atau penilaian terhadap diri sendiri itu seperti itu terhadap target yang mas buat itu 

seperti apa?  

 

 

 

 

Itee  Evaluasi untuk pengaturan diri saya tu ya sepertinya kurang di istiqomahkan karenakan saya lebih atau 

setelah pulang kerumah atau ingin melakukan sesuatu itu dah capek sendiri karena disibukkan tugas-tugas 

(Iter : He‟em) biasanya saya sudah capek istirahat dan habis istirahat tu kalau tidak keluar itu biasanya bisa 

tercapai (Iter : Oh ya) 

185 

 

Iter  Kan pengaturan diri mas ya terkadang bisa dikataka baik atau seperti itu ya, nah untuk komitmen ya mas 

tumbuhkan pada diri sendiri itu seperti apa, ketika mencapai atau tidak mencapai target mas?  

 

 

 

Itee  Ya ketika saya mencapai target saya ya saya menanamkan pada diri sendiri agar target tu saya saya lebihkan 

gitu, saya naikkan (Iter : He‟em) kalau targetnya tidak tercapai ya saya ingatkan segera mencapai target 

tersebut dan dalam waktu yang sama juga saya dapat menyelesaikan target dalam selanjutnya gitu ()Iter : Iya.  

190 

 

Iter Ee mungkin adakah kayak pemberian hadiah penghargaan atau hukuman pada diri sendiri ketika sudah 

mempu menghafal seperti itu?  

 

 

 

195 

Itee  Ya untuk pemberian atau jadi itu tidak ada tapi kalau untuk hukuman saya untuk kurang ee target saya belum 

tercapai itu saya sering memotong, memotong itu maksudnya memotong uang saku saya gitu (Iter : Oh) 

biasanya seperti itu biasanya untuk saya infaqkan sepuluh persen atau tujuh puluh lima persen tu saya untuk 

saya infaqkan (Iter : Sampai sekarang?) ya aljhamdulillah sampai sekarang (Iter : Ooh ya ya)   

 

 

Iter  Terus untuk perilaku-perilaku mas itu tadikan kalau misalkan mas nggak mencapai target maka mas berinfaq 

seperti itu ya , ee seperti itu apakah menurut mas efektif nggak sih? 

 

 

Itee  Menurut saya ya kurang efektif ya karena infaq itu kan juga kewajiban, infaq itu juga kewajiban untuk semua 

orang gitu (Iter : Iya) untuk menginfaqkan sebagian hartanya (Iter : Iya) kalau menurut saya kurang efektif 



200 (Iter : Eem). 

 Iter Nah untk kedepannya mas itu membuat rencana atau seperti apa agar regulasi diri mas itu lebih baik? 

 

 

 

Itee  Ya saya membuat rencana untuk saya belajar Al-Qur‟an dan kedepannya saya itu ingin ikut ke dalam ee 

komunitas atau grup gitu yang mengajarkan membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar menghafal yang baik 

yang benar (Iter : H‟em) bitu. 

205 

 

Iter  Ee kan itu tadi rencana mas kedepannya ya nah untuk usaha-usaha yang mungkin mas dah lakukan untuk 

mencapai itu? 

 Itee  Ya seperti tadi kan saya  

 

 

Iter Usaha untuk mencapai target itu, kan mas tdai pengen benerin bacaan nah usaha yang sudah mas lakukan 

atau sedang dilakukan? 

210 

 

 

Itee  Yang sudah saya lakukan tu ee ya menggerakkan diri tu agar saya lebih cepat menghafal Al-Qur‟an dan 

mencari banyak-banyak motivasi dari orang-orang lain ataupun dari lingkungan atau yang lainnya untuk, 

untuk ee lebih cepat dalam menghafal Al-Qur‟an begitu. 

 

 

215 

 

 

 

 

Iter  Ee ya baiklah dapat saya simpulkan bahwasannya regulasi diri atau pengaturan diri mas ini masih dikatakan 

kurang baik ya karena ee mas sendiri masih disibukkan dengan dengan berbagai organisasi terutama sekarang 

kelas dua SMK ya (Itee : Iya) sedang di banyak-banyakan organisasi atau kegiatan dalam organisasi dan itu 

menjadi penghambat mas dalam menghafal Al-Qur‟an seperti itu tapi ketika waktu luang juga mas 

menyempatkan untuk menhafalkan Al-Qur‟an terus juga dirumah ada keluarga terutama ibu sebagai orang 

yang tahu agama dan juga sama-sama mengajarkan agama pada keluarga. Sekian dari wawancara kita pada 

hari ini saya ucapkan terimakasih wassalammualaikum warahmatullahhi wabarakatuh 

220 Itee  Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh 

 

Wawancara 2  

No Subjek Verbatim 

1 Iter Bagaimana prestasi anda disekolah? 

 

 

 

Itee  Alhamdulillah prestasi saya disekolah ya lumayan untuk prestasi sendiri (Iter : Lumayan maksudnya?) cukup 

memuaskan (Iter : Memuaskan seperti apa?) ya alhamdulillah untuk prestasi tingkat seperti kepintaran ee 

alhamdulillah saya dapat lumayan (Iter : Seperti apa sepuluh besar?) ya sepuluh besar.  

5 Iter  Ee terus kalau terkait dengan pengaturan diri apa sih yang mas ketahui tentang pengaturan diri?  



 Itee  Pengaturan diri itu ee sesuatu ya tindakan kita bagaimana untuk mengatur diri kita untuk menjadi lebih baik  

 Iter Caranya seperti apa?  

 Itee  Ya seperti kita kan siswa-siswa dituntut untuk belajar ya dengan belajar maksudnya belajar dengan baik-baik. 

 Iter  Ya terus untuk pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an itu seperti apa?  

10 

 

Itee  Ya kita mengatur diri kita agar setiap hari setiap waktu kita mempertahankan amalan kita atau menambah 

amalan kita  

 Iter Terus untuk hal pokok apa sih yang mempengaruhi dalam pengaturan diri mas? 

 

 

15 

Itee  Hal pokok yang mempengaruhi (Iter : Pengaturan diri mas?) ya yang pertama niat kita mengatur diri untuk 

apa untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk terus kiat-kiat kita untuk pengaturan diri itu sudah melakukan 

apa (Iter : Evaluasi) iya evaluasi seperti itu. 

 Iter  Kalau hal-hal pokok dalam pengaturan diri seperti apa sih?  

 

 

Itee  Ya seperti tadi kita niatkan kepad Allah bukan karena tugas sekolah atau dari guru orang tua diniatkan karena 

Allah terus kita juga menjaga pikiran kita 

 Iter Terus faktor pendukung pengatuan diri mas apa saja? 

20 

 

 

Itee  Faktor diri sendiri karena ee ya semua dimulai dari diri sendiri yang kedua faktor dari teman-teman karena 

teman-teman saya untuk mengatur diri saya jadi lebih baik kalau faktor dari lingkungan sekitar juga 

berpengaruh  

 Iter  Terus kalau faktor penghambat dalam pengaturan diri mas apa aja? 

 

25 

Itee  Ya namanya juga manusia ya mbak ya pasti juga punya kemalasan jadi ya pengaturan diri saya terhambat 

karena ya saya itu orangnya cepat bosan dan cepat malas 

 Iter Terus ee dengan itu tadi ya mas bosan jenuh bagaimana mas mengatasinya? 

 Itee  Ya yang pertama saya paksakan kalau tidak bisa saya paksakan saya istirahat biasanya seperti itu 

 

 

30 

Iter  Terus ee tahapan-tahapan apa aja yang dibutuhkan untuk pengaturan diri, kan kemarin bahwasannya 

pengaturan diri mas itu belum maksimal nah tahapan-tahapan apa ayang perlu atau ada dalam pengaturan 

diri? 

 

 

Itee  Ya tahapan yang pertama harus menyesuaikan apa yang mau diatur ee terus merubah diri kita agar lebih baik 

denga cara pengaturan diri mempertahankan pengaturan diri yang sudah kita lakukan. 

 

 

Iter Menurut mas lingkungan itu mempengaruhi tidak sih? (Itee : Iya) nah dengan lingkungan mas saat ini itu 

bagaimana perasaan mas biasa-biasa saja atau terganggu dengan lingkungan untuk menghafal Al-Qur‟an ? 

35 

 

 

Itee  Iya untuk lingkungan sekolah untuk menghafal Qur‟an sendiri ya cukup nyaman tapi ya ada kekurangnya 

karena disinikan SMK, namanya juga SMK gitu ya juga ada mata pelajaran lain bukan cuma hafalan gitu, 

jadi hafalan itu kadang masih terganggu dengan fikiran ada tugas ini ada tugas itu. 

 Iter  Nah itu bagaimana sih perilaku mas untuk menyikapinya? 

 Itee  Ya saya manajemen waktu dengan baik. 



40 

 

Iter Kan pengaturan diri mas kurang maksimal nah itu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pengaturan diri 

mas belum maksimal itu? 

 Itee  Yang pertama malas, bosen suka hiburan  

 

 

Iter  Terus gimana mengatasi kebosanan tadi ya saya paksakan kalau tidak bisa ya saya turuti kebosanan saya 

istirahat. 

 

  



Subjek PR 

Wawancara 1 

No Subjek Verbatim 

1 Iter  Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh  

 Itee  Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh  

 

 

5 

Iter Perkenalkan nama saya Anis Fajar Utami mahasiswa Fakultas Psikologi Univeritas Muhammadiyah Surakarta 

yang hari ini akan melakukan wawancara kepada saudara silahkan anda memperkenalkan diri terlebih dahulu 

 

 

Itee  Iya terimakasih mbak Anis atas waktu yang diberikan kepada saya ee perkenalkan nama saya PR saya siswa kelas 

sebelas dari SMK IT X  

 

 

Iter  Ya bisa saya panggil mbak H ya (Itee : Iya H). Ee mbak H, penghafal Al-Qur‟an menurut mbak H itu apa sih? 

10 

 

 

 

 

Itee  Penghafal Al-Qur‟an yaitu menurut saya seseorang yang mengorbankan waktu luangnya untuk menghafalkan 

kalam-kalam Allah untuk mencari ridhonya terus untuk juga membahagiakan orang-orang sekitarnya dengan 

hafalan yang dimilikinya (Iter : Mungkin ada lagi?) Ee penghafal Al-Qur‟an itu juga seseorang yang itu berupa 

aksi nyata dari seseorang yang sudah mendapatkan hidayah untuk tetap berada dijalan Allah yaitu dengan 

menghafalkan ayat-ayat Allah tadi. 

15 

 

Iter Itu ya definisi penghafal Al-Quran menurut mbak H. Ee nah kan disekolah ini diwajibkan tiga juz, mbak H saat 

ini sudah hafal berapa juz? 

 

 

 

20 

Itee  Kalau untuk saat ini saya baru satu lebih sedikit karena saya mulai menghafal Al-Qur‟an ya ketika saya 

bersekolah di SMK IT X karena yang dulunya saya kan bersekolah di SMP negri jadi di SMP negri tu kan tidak 

ada mata pelajaran yang mewajibkan kita untuk menghafalkan Al-Qur‟an dan juga menghafalkan Al-Qur‟an 

bukan merupakan suatu, suatu (Iter : Kewajiban) iya suatu kewajiban untuk lulus dari SMP tersebut. 

 Iter  Menurut mbak apa saja sih kesulitan untuk menghafal Al-Qur‟an itu? 

 Itee  Sebenarnya tu (Iter : Kesulitannya apa aja) kesulitannya menurut saya diri saya sendiri karena kadang menurut 

saya kurang istiqamaah dalam menghafalkan nya kadang menghafal kadang lupa meroja‟ahnya jadi bisa saja 

surat yang sudah saya hafalkan beberapa hari yang lalu sekarang sudah nggak ingat (Iter : Oh ya) iya. 

25 Iter Itu tadi tentang kesulitannya mbak untuk menghafal selain diri sendiri mungkin ada faktor lain? 

 Itee  Ee faktor dari luarnya mungkin lingkungan disekitar saya ketika di W ya karena disana itu agamanya kurang gitu 



 

 

 

30 

lo (Iter : Iya) banyak disana tu orang yang menghafalkan Al-Qur‟an tu terlihat aneh terlihat wagu  nggak-nggak 

terlihat seperti biasanya gitu (Iter : Oh) jadi biasanya ditanyain sama mereka kok kenapa sih harus menghafalkan 

Al-Qur‟an kitakan cukup membacanya aja nggak usah ngafalin kalau udah membaca yaudah kita udah dapat amal 

gitu (Iter : Em)  

 Iter  Terus tanggapan mbak sendiri menanggapi pernyataan-pernyataan dari lingkungan mbak itu seperti apa?  

 

 

 

Itee  Ya saya menanggapinya dengan karena saya sudah berusaha mendalami agama jadi saya harus melakukan ajaran-

ajaran yang lebih bisa mendekatkan diri saya ke Allah terus tetap berada dijalannya Allah dengan ya dengan cara 

bisa menghafal Al-Qur‟an terus menjauhi perbuatan yang menuju kemaksiatan (Iter : Em ya) 

35 

 

Iter Kalau dilingkungan mbak ini kan didalam lingkungan sekolah juga ya (Itee : Iya) terus kalau disekolah tentang 

faktor-faktor apakah lingkungan menjadi penghambat atau menjadi pendukung mbak menghafal Al-Qur‟an?  

 

 

 

Itee  Ee lingkungan sekolah bukan menurut saya bukanlah menjadi penghambat tapi malah memudahkan saya untuk 

menghafal Al-Qur‟an karena disini memberikan kondisi yang kondusif untuk saya terus menghafalkan Al-Qur‟an 

dengan adanya mata pelajaran holy Qur‟an  

40 Iter  Holy itu seperti apa sih mbak? 

 

 

Itee  Holy itu ee seperti kita mempelajari Al-Qur‟an yaitu menghafalkannya terus kita harus menyetorkan hafalan 

kepada ustadz dan ustadzah dan juga mata pelajaran holy Qur‟an itu juga merupakan salah satu salah satu nilai 

yang harus kita miliki untuk lulus dari SMK ini (Iter : Em ya) 

 Iter Semisal itu ee target sekolah itu tiga terus kalau misalnya nggak nyampai tiga itu seperti apa? 

45 

 

 

 

Itee  Kalau dari tahun-tahun kemarin sebelum tiga juz itu sudah boleh mendapatkan ijazah boleh diambil dengan syarat 

suatu saat nanti ee menyetorkan hafalan suatu saat setor hafalan yang dia hutang tadi. Tapi katanya sih menurut 

tahun kemarin sebelum tahun ini kalau belum yiha juz kalau belum mendapat sertifikat belum bisa mengambil 

ijazahnya walaupun itu cuma buat daftar ke ee kuliah (Iter : Eem) 

 

50 

 

Iter  Nah untuk sekarangkan mbak udah hafal satu setengah ya (Itee : Iya kira-kira satu setengah) he‟em. Tentu mbak 

mempunyai target ya karena kan disini targetnya harus tiga juz kalau nggak nanti ijazahnya ditahan nah itu usaha-

usaha apa yang udah mbak lakukan untuk mencapai itu? 

 

 

 

55 

Itee  Usahanya ya saya lebih giat lagi lebih rajin lagi untuk menghafalkan karena sayakan sekarang sudah kelas dua 

dan waktu yang saya miliki kira-kira tinggal satu tahun lebih atau satu tahun aja karena di semester dua kelas 

tigakan sudah buat tryout buat ujian jadi saya harus lebih ee harus lebih rajin lagi untuk menghafalkan agar target 

minimal yang disini bisa tercapai (Iter : Eem ya) 



 Iter Terus untuk tujuan mbak menghafal sendiri apasih ? 

 

 

 

Itee  Tujuannya ya tadi ee saya ingin mempelajari agama terus saya ingin membahagiakan orang tua saya dengan 

usaha saya walaupun didunia saya belum bisa membalas dengan apa yang saya miliki tapi saya ingin diakhirat 

kelak orang tua saya akan mendapatkan jubah disyurga (Iter : Iya aamiin) 

60 Iter  Terus kalau untuk prinsip mbak sebagai penghafal Al-Qur‟an itu apa sih ? 

 

 

Itee  Prinsip saya tu ee kita sebagai penghafal Al-Qur‟an tu jangan menganggap menghafal itu sebagai suatu tuntutan 

tetapi kita niatkan dihati kita untuk ikhlas tulus untuk mencari ridha Allah saja (Iter : Ya) 

 

 

Iter Dari situ syarat-syarat yang dibutuhkan sebagai penghafal Al-Qur‟an yang mungkin mbak sudah terapkan itu 

apa? 

65 

 

 

Itee  Syaratnya ya menghafal Al-Qur‟an kita harus lebih rajin untuk tilawah terus menjauhi perbuatan-perbuatan yang 

menuju kemaksiatan terus juga berbuat baik lebih banyak lagi. (Iter : Mungkin ada lagi syaratnya?) Syaratnyanya 

itu niat kita harus ee meniatkan diri kita untuk menghafal Al-Qur‟an itu secara ikhlas (Iter : Eem ya)  

 Iter  Kemudian metode apa saja sih yang mbak terapkan didalam menghafal Al-Qur‟an ?  

 

70 

 

 

Itee  Metode yang saya gunakan untuk menghafal yaitu dengan bersama teman yaitu teman saya menglafalkan ayat 

kemudian saya melihat dia melafalkannya dan mendengarkannya kemudian saya akan melafalkannya kembali 

tersebut tiga sampai lima kali. Lah untuk metode saya untuk meroja‟ah hafalan saya yaitu dengan mengucapkan 

perayat jadi ayat pertama misalnya apa ayat selanjutnya apa gitu.  

 Iter Ee ya mungkin ada cara atau metode yang menurut mbak unik yang mbak lakukan itu apa? 

 

75 

 

 

 

 

Itee  Ya tadi teman saya yang melafalkan saya yang mendengarkan baru saya melafalkan karena saya lebih ingat ketika 

temansaya melafalkan dengan suatu gerakkan-gerakkan tertentu jadi ketika saya lupa misalnya kurang satu huruf 

saya akan mengingat bagaimana teman saya melafalkan ayat-ayat tersebut (Iter : Oh ya, apakah itu efektif) 

menurut saya itu efektif karena saya lebih suka lebih nyaman dengan metode tersebut dari pada harus membaca 

lima ayat baru dihafalkan semuanya terus saya menirukannya sendiri menurut saya itu lebih sulit (Iter : sampai 

sekarang metode itu masih digunakan?) sampai sekarang ini masih (Iter : Masih ya) 

80 Iter  Nah untuk waktu yang mbak sediakan dalam sehari untuk menghafalkan Al-Qur‟an itu? 

 

 

 

 

Itee  Kalau waktu untuk menghafalkannya antara satu sampai dua jam (Iter he‟em) yaitu waktu pagi hari setelah sholat 

tahajud sampai menjelang adzan subuh nah kalau untuk meroja‟ah surat-suratya yaitu ketika adzan magrib setelah 

magrib menjelang isya‟ jadinya saya memfokuskan waktu saya yang tadi untuk meroja‟ah dan menambah hafalan 

baru  



85 Iter Ee apakah itu rutin? 

 Itee  Ya saya rutinkan agar menjadi saya terbiasa dengan hal-hal tersebut (Iter : Emm ya) 

 Iter  Terus ee saat ini kegiatan apa saja yang mbak ikuti? 

 

 

Itee  Untuk kegiatan disekolah saya mengikuti ekstrakulikuler salah satunya itu saya mengikuti yaitu paskibra (Iter : 

Paskibra) disekolah. (iter : Selain paskibra?)  jadi pengurus bisnis centernya SMK IT X. 

90 Iter Kalau dipaskibra menjabat sebagai apa? 

 

 

 

 

95 

Itee  Kalau dipaskibra saya pada upacara tujuh belas agustus itu saya menjadi pengibar bendera yang tengah (Iter : 

Ooh) ya itu saya dah dari dulu pengen mengibarkan bendera saat tujuh belas dan alhamdulillah udah tercapai (Iter 

: Bagaimana perasaannya?) perasaannya ya pas waktu itu seneng terus terharu atas usaha-usaha kakak yang udah 

melatih saya terus saya bisa mengibarkan bendera itu rasanya itu seneng banget (Iter : Emm ya , itu dimana sih?) 

itu cuma upacara pas disekolahan (Iter : Eem ya ya)  

 

 

 

Iter  Itu momen-momen yang mungkin buat semua orang susah untuk orang lainkan belum tentu bisa diposisi mbak 

gitu ya (Itee : Iya) nah itu kan organisasi. Nah untuk yang (Itee : Bissnis center) bissnis center itu mbak sebagai 

apa?  

 Itee  Saya di bissnis center menjabat sebagai sekertaris (Iter : Sekertaris oh ya) 

100 Iter Nah kemudian dengan mbak organisasi itu tadi ya, terus bagaimana mbak dengan mbak membagi waktunya 

dengan menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

Itee  Ya untuk waktu saya membaginya secara rutin saya meluangkan waktu saya ketika sholat tahajud dan menjelang 

subuh untuk menghafal ee terus selama di sekolah saya belajar setelah pulang sekolah ya kalau ada kepentingan 

organisasi diselesaikan terlebih dahulu baru malamnya belajar  

105 Iter  Eem ya dari situ ada nggak sih organisasi itu menjadi penghambat dalam mbak itu menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

 

Itee  Menurut saya organisasi itu bukan suatu hambatan untuk menghafal Al-Qur‟an (Iter : Iya) karena dengan 

berorganisasi kita dapat bersosialisasi dengan orang sekitar kita juga dapat menambah pengalaman tapi ketika kita 

menjadikan organisasi sebagai sesuatu yang utama kita dapat melalaikan tugas kita dalam menghafal Al-Qur‟an. 

Jadi menurut saya organisasi itu penting namun juga jangan terlalu diutamakan (Iter : Emm ya) 

110 

 

Iter Berkaitan dengan pengaturan diri. Menurut mbak pengaturan diri mbak itu sudah baik atau belum, sebagai 

penghafal Al-Qur‟an?  

 

 

Itee  Eem menurut saya, saya sudah lebih bisa mengontrol perilaku saya dikehidupan sehari-hari lebih baik saya yang 

dahulu. 



 

115 

 

Iter  Kan pengaturan ini berkaitan dengan perencanaan, terus bagaimana proses dari perencanaan yang mbak buat itu 

mencapai target yang mbak inginkan seperti itu.apakah pengaturan diri mbak itu sudah baik untuk mencapai 

target itu? 

 

 

Itee  Menurut saya sudah baik karena saya sudah berubah yang dari dulunya berperilaku baik sekarang sudah terjaga 

perilakunya  

 

120 

Iter Kalau untuk menghafal Al-Qur‟an itu bagaimana karena mbak kann juga memiliki dua organisasi apakah itu 

mempengaruhi dalam menghafal Al-Qur‟an terus managemen waktunya?  

 

 

 

 

125 

 

 

Itee  Ya saya sudah merencanakan setiap paginya saya menyusun harus ini jam segini mau ngapain jam segitu mau 

ngapain jadi (Iter : Buat jawal seperti itu ya) iya kalau pagi bangun tidur tahajud ya kalau misalnya itu mandi 

menunggu subuh menghafal Al-Qur‟an dulu. Nah kan setelah itu langsung ada acara diasama acara rutin (Iter : 

Iya) setelah acara saya siap-siap pergi ke sekolah dan selama disekolah saya menuntut ilmu setelah sorenya saya 

meluangkan waktu untuk saya sendiri misalnya untuk meluangkan waktu untuk hobi misalnya menulis cerpen 

atau puisi jadi tidak hanya monoton saya mengikuti kegiatan belajar terus gitu. Jadi ada saat-saat saya untuk 

menggali lebih dari hobi saya itu. 

 

 

130 

Iter  Dari situkan bahwa pengaturan diri mbak sudah baik ya menurut mbak, kemudian untuk meningkatkan 

pengaturan diri itu biasanya mbak ngapain sih mungkin sperti mengadakan evaluasi terhadap perencanaan mbak 

seperti itu atau penilaian terhadap perencanaan mbak buat? 

 

 

 

 

135 

Itee  Ya sebisanya saya buat selalu mengevaluasi ee pribadi saya ketika menjelang tidur saya hari ini udah melakukan 

suatu perbuatan jelek apa, terus udah bisa membahagiakan teman-teman apa belum, sudah melakukan sesuatu 

untuk orang lain belum. Jadi saya setelah mengevaluasi tu saya bertekad untuk hari esok saya harus meningkatkan 

lagi kebaikan-kebaikan yang saya lakukan hari ini dan meninggalkan keburukan-keburukan yang yang sudah saya 

lakukan biasanya gitu.  

 

 

Iter Untuk pengaturan diri seberapa pengaruhnya lingkungan disekolah ee terus keluarga terhadap pengaturan diri 

mbak sebagai penghafal Al-Qur‟an? 

 

 

140 

Itee  Kalau di sekolah karena disini sudah menyediakan kondisi yang kondusif menurut saya memudahkan saya untuk 

menghafalkan Al-Qur‟an. Namun ketika dilingkungan rumah saya menurut saya ya kurang kondusif ya karena 

masyarakatnya yang belum terlalu paham akan pentingnya menghafal Al-Qur‟an (Iter : Iya) 

 Iter  Terus kalau dilingkungan keluarga seperti apa mbak?  

 

 

Itee  Kalau dilingkungan keluarga saya sendiri ee saya berusaha menghafalkan Al-Qur‟an ya karena salah satunya 

untuk membahagiakan orang tua tadi ee karenakan ya itu saya dulunya ee berperilaku yang kurang baik terus 



belum mematuhi aturan-aturan agama jadi saya ingin menjadikan pribadi saya yang lebih baik lagi (Iter : Ya)  

145 Iter Berkaitan dengan pengaturan diri ee latar belakang keluarga mbak sendiri apa sih?  

 

 

 

 

150 

Itee Saya tu berasal dari keluarga yang broken home karena semenjak TK ibu dan ayah saya menyepakati untuk hidup 

terpisah tidak bersama-sama lagi dan sejak saat itu saya tumbuh dengan adik saya tanpa kasih sayang seorang 

ayah jadi ya mungkin ketika saya sedang sendiri sedang merenung saya teringat akan ayah saya saya ingin 

bertemu sekali dengan beliau karena sudah lama sekali saya sudah tidak melihat beliau memeluk beliau ataupun 

mendapatkan kasih sayang dari beliau. 

 

 

Iter Seberapa pengaruhnya kan itu tadi mbakkan keluarga broken home ya, seberapa pengaruhnya kejadian itu 

terhadap sebagai penghafal Al-Qur‟an ? 

 

 

155 

 

Itee Pengaruhnya menurut saya tu membawa pengaruh yang sangat positif karena ketika saya mengingat ayah saya, 

saya tu lebih memacu diri saya untuk lebih giat lagi lebih rajin lagi untuk menghafalkan Al-Qur‟an karena dengan 

itu saya akan mendapatkan yang saya cita-citakan yaitu untuk membahagiakan orang tua saya ya walaupun untuk 

saat ini saya tidak bersama beliau namun diakhirat saya ingin ee bertemu dengan beliau (Iter : Iya) 

 

 

 

Iter Terus bagaimana kan tentu sebagai penghafal Al-Qur‟an ee mengalami kejadian-kejadian seperti itu menjadikan 

peristiwa yang nggak bisa dilupakan seperti itu ya (Itee : Iya). Bagaimana perasaan mbak sampai saat ini sebagai 

penghafal Al-Qur‟an?  

160 

 

 

Itee Ya saya ketika mengigat ayah saya ya ee rasanya tu sedih aja soalnya kandisini asrama temen-temen tu kadang 

ada yang ditelepon sama ayahnya dijemput sama ayahnya sedangkan saya selama dua belastahun ini nggak 

bertemu sama ayah saya jadi ya saya seperti kurang mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. 

 Iter Usaha-usaha apa saja yang sudah mbak lakukan untuk bisa bertemu dengan ayah, setidaknya tahu kabar ayah? 

 

165 

 

 

Itee  Kalau untuk beberapa tahun terakhir ini sih saya kurang tahu mengenai kabar ayah saya tapi ketika kira-kira kelas 

kalau nggak kelas lima kelas enam itu saya masih mendapat kabar ayah dari kaka saya yang kerja di J juga kalau 

dulu itu alhamdulullah ayah masih sehat masih bekerja (Iter: He‟em) terus juga mempunyai keinginan untuk 

bertemu dengan anak-anaknya. 

 Iter  Mbak sendiri asrama atau dirumah? 

 

170 

Itee  Kan ini di S makanya asrama karena tidak memungkinkan bagi saya untuk pulang pergi dari S ke W karena 

waktu tempunyakan dua sampai tiga jaman (Iter : Iya)  

 Iter Terus ibu dirumah dengan?  

 Itee  Ibu dirumah bersama adik saya kakak sepupu om sama simbah (Iter : Eem) 



 

 

Iter  Nah sebagai penghafal Al-Qur‟an apakah mbak sudah mengaplikasikan hafal-hafalan dalam perilaku dalam 

sehari-hari? 

175 

 

Itee  Ya saya berusaha mengaplikasikan ilmu-ilmu apa yang saya dapat dari ee menghafalkan Al-Qur‟an untuk 

menjadikan diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi (Iter : Emm iya) 

 Iter Ee adakah contoh atau tokoh atau ulama yang menjadi inspirasi mbak untuk menjadi penghafal Al-Qur‟an?  

 

 

180 

Itee  Ee siapa ya mungkin Ustadz YM (Iter : Ustadz YM, kenapa?) ya karenakalau dari baca bukunya itu dulukan 

beliau juga orang biasa gitu (Iter : Iya) tapi semenjak beliau menghafalkan Al-Qur‟an kan banyak sekali 

kemudahan yang diberikan Allah kepada beliau sehingga beliau sekarang dapat sukses. Sukses di dunia maupun 

nantinya sukses diakhirat (Iter : Oh ya) 

 Iter  Terus itu tadikan untuk tokohnya, terus kalau untuk surat favorit yang mbak itu apa? 

 Itee  Surat Ar-Rahman (Iter : Kenapa?) ya ketika mendengarkan hati saya terasa nyaman gitu terus artinya menurut 

saya bagus (Iter : Iya) 

185 

 

Iter Nah berkaitan dengan pengaturan diri kesulitan-kesulitan yang sering mbak temui dalam apa ya pengaturan diri 

itu seperti apa, kesulitan yang mbak hadapi karena mbak sebagai penghafal Al-Qur‟an?  

 

 

Itee  Kesulitannya yaitu mungkin karena ketika saya dirumah kan lingkungan saya tidak terlalu kondusif untuk hal 

tersebut jadinya ya lah itu yang mempengaruhi saya untuk (Iter : Menghafal Al-Qur‟an) iya.  

 Iter  Kalau dari sekolah sendiri apakah ada fasilitas yang mendukung mbak menjadi penghfal Al-Qur‟an? 

190 

 

Itee  Fasilitasnya menurut saya ada pelajaran holy Qur‟an yang membantu saya untuk menjaga dan juga menambah 

hafalan saya. 

 

 

Iter Kan mbak sekarang sudah hafal satu setengah juz ya, konsekuensi apa yang mbak miliki ketika berhasil atau 

menghafal Al-Qur‟annya terhambat? 

 

195 

 

 

 

Itee  Konsekuensi bagi saya mungkin kalau misalkan hari ini bisa mendapatkan tiga ayat tapi karena hari ini terlalu 

sibuk (Iter : Iya) dengan urasan pribadi saya misalkan hanya dapat satu ayat dua ayat saya memberikan 

konsekuensinya besok menghafalkan misalkan dua kali lipat atau bebrapa ayat yang biasanya saya hafalkan (Iter : 

Eem ya, itu sering nggaksih?) kadang kalau misalkan mood saya lagi nggak enak ya jadi kadang target saya 

menghafalsehari tu kadang kurang (Iter : Eem ya) 

 Iter  Tapi itu apa mempengaruhi dari pengaturan diri mbak, kan berkaitan dengan perencanaan tadi nggak?  

200 Itee  Karenakan saya sudah merencanakan waktu saya dari pagi sampai menjelang magrib tadi (Iter : Iya) 

 Iter Kalau dirumah sendiri apakah ada waktu mbak untuk menghafal?  



 

 

Itee  Ya masih sama saya rutinitas saya disini (Iter : Iya) jadi saya dirumah meluangkan waktu saya untuk menghafal 

Al-Qur‟an seperti sama halnya ketika saya disekolah (Iter : Oh ya)  

 Iter  Kalau untuk ibu, ee bagaimana sih peran ibu yang sangat membantu mbak untuk meghafal Al-Qur‟an?  

205 

 

Itee  Peran ibu salah satunya ya memotivasi saya untk menghafal Al-Qur‟an karena ibu saya tahu jalan yang saya pilih 

seperti ini. Jalan yang lebih mendalami agama. 

 Iter Adakah perasaan bosan, malas ketika menghafal Al-Qur‟an itu?  

 

 

Itee  Terkadang ketika saya mendapatkan satu ayat yang menurut saya terlalu sulit kata-katanya terlalu bertele-tele 

kadang ih kenapasih susah banget kurang satu ayat aja susah apa nggak usah dihafal ya ayat ini juga pernah. 

210 Iter  Terus bagaimana untuk menangani biar bosannya itu hialng?  

 

 

 

Itee  Kalau dulu saya pernah karena sebel sama surat itu nggak hafal-hafal jadi saya loncatin dulu baru saya 

melanjutkan surat selanjutnya terus ketika surat yang saya hafal itu udah selesai baru saya mengulangi surat yang 

belum saya selesaikan itu (Iter: Eem ya ya) 

 

215 

 

Iter Kan mbak mengatakan pengaturan diri mbak seperti itu ya mbak ya mungkin ada konsekuensi atau seperti 

mungkin kayak ketika mbak sudah mampu menghafal atau mencapai target menghafal semisal hari target saya 

menghafal satu surat kayak gitu. Nah atau sebaliknya mbak tidak bisa menghafal satu surat nah itu apakah mbak 

memberikan hukuman pada diri sendiri atau pemberian hadiah terhadap diri sendiri seperti itu? 

 

 

220 

Itee  Ya kadang saya kalau sudah berhasil ee mencapai target kadang saya juga memberikan waktu luang untuk saya 

misalnya waktu untuk baca novel jadi itu kayak sebuah hadiah buat saya karena saya sudah berhasil mencapai 

target untuk menghafal surat tadi.  

 Iter  Kalau untuk hukuman misal mbak nggak mencapai target?  

 

 

 

225 

 

Itee  Saya berusaha untuk memberikan kebahagiaan kesenangan bagi orang lain misalnya kalau adik lagi ngerjain PR 

belum bisa kan kadang kalau saya sibuk untuk menghafalkan ah sebentarlah ini lagi sibuk tapi kalau misalkan 

saya masih kurang mencapai target saya ya saya sini dek ada PR apa nggak mau dibantu apa nggak jadi saya 

berpikirnya kalau belum mencapai target membantu orang-orang lain semoga Allah mempermudah mencapai 

target. 

 Iter Menurut mbak keutamaan-keutamaan yang sudah mbak rasakan ? 

 

 

230 

Itee  Keutamaannya menurut saya lebih dihargai (Iter : Dihargai maksudnya seperti apa?) iya karenakan sebagai 

penghafal Al-Qur‟ankan tentunya seorang yang berilmu jadi tidak dianggap dia tu orang nggak beragama terus 

kalau seorang penghafal Al-Qur‟an kan sekarang dia udah berusaha ee itu mendalami agama dengan menghafal 



 

 

Al-Qur‟an jadi di mata orang-orang tu saya dipandang lebih baik dipandang dari pada orang-orang yang berilmu 

(Iter : Eem) 

 

 

Iter  Mbakkan sebagai penghafal Al-Qur‟an pengaruh di lingkungan mbak seperti apa sih, mungkin ada pengaruh yang 

positif atau negatif seperti itu? 

235 

 

 

 

 

Itee  Ya kalau pengaruh negatifnya kadang susah untuk menyesuaikan keadaan lingkungan dirumah dengan keadaan 

disini karena banyak dari teman-teman saya bilang gini “kok kamu gini to sekarang kamu udah beda nggak kayak 

dulu lagi” gitu (Iter : Iya) kalau disinikan temen-temennyakan sama semua gitu jadi memudahkan saya untuk ee 

menghafalkan Al-Qur‟an itu. Karena disinikan semuanya ya nggak diwajibkan tapi diutamakan untuk lebih 

menghafalkan Al-Qur‟an gitu (Iter : Iya)  

240 Iter Terus dilingkungan rumah itu seperti apa sih gambarannya sampai itu tidak mendukung menghafal Al-Qur‟an?  

 

 

 

Itee  Disana itu banyak sekali godaan untuk nggak menghafal Al-Qur‟an misalnya ada teman saya main kerumah terus 

ayo H main kesini diajak kesitu ya kadangkan saya kan pulang seminggu sekali terpengaruh ya udahlah buat main 

dulu mumpung dirumah gitu jadi kadang ada ketika dirumah saya itu belum bisa mencapai target karena tergoda 

dengan iming-imingan teman-teman saya diajak main atau diajak kemana-mana 

245 Iter  Terus kan kalau dirumah ee bisa aja targetnya nggak tercapai gitu, terus bagaimana perilaku mbak?  

 

 

 

 

Itee Ee ya kadang kalau udah terlewatkan ya saya menyesal kenapasih tadi saya ikut dia terus jadinya saya nggak bisa 

nambah gitu lah penyesalan kan datangnya di akhir-akhir (Iter : Di akhir-akhir iya) yaudah terus yo dihati ki udah 

ee bertekad buat besok tu harus lebih baik dari hari ini jangan sampai itu terulang lagi tapi kadang ya masih 

terulang (Iter : Em ya) 

250 

 

Iter Untuk ee kan beberapa buku atau referensi lain bahwasannya untuk penghafal Al-Qur‟an ada makanan tertentu 

itu. Apakah mbak mengkonsumsi makanan tertentu itu? 

 

 

Itee Kalau saya sendiri tidak karena saya memakan makanan yang ee halal juga baik untuk kesehatan saya tidak 

mengharuskan makanan-makanan tertentu.  

 

255 

 

Iter Disinikan ada ikhwan dan akhwat ya disekolah nah bagaimana dengan ikhwannya apakah apakah menjadi salah 

satu penghambat atau pendukung dalam menghafal Al-Qur‟an, karena inikan remaja ya tentu banyak sekali 

godaan-godaan apalagi sebagai penghafal Al-Qur‟an ya masa pubertas lah?  

 

 

 

Itee  Kalau tentang ikhwan ya saya sempet sih kelas satu itu terkena sedikit problem (Iter : He‟em) ya sempat 

berhubungan sama ikhwan yang satu angkatan (Iter : Iya) ya jadi waktu itu saya hampir terkena hukuman karena 

saya berhubungan dengan ikhwan yang jelas-jelas di SMK ini dilarang (Iter : Terus?) terus akhirnya ya karena 



260 

 

dari temen-temen memotivasi saya ya menasehati saya tentang keburukan-keburukan saya, saya sadar diri kalau 

itu nggak boleh jadinya sekarang sih sudah nggak.  

 Iter  Ee apakah perilaku yang bisa dikatakan dekat dengan ikhwan itu mempengaruhi dari hafalan mbak?  

 

 

265 

 

 

 

Itee  Cukup mempengaruhi sih menurut saya (Iter : Iya) karena kan dulu itu ketika masih berhubungan dengan ikhwan 

itu saya sering smsan ya intinya sering komunikasi gitu jadinya kadang ee kadang waktu saya juga berkurang 

karena komunikasi sama dia tapi adakalanya saya itu jadi termotivasi untuk menambah hafalan gitu (Iter : Ketika 

berhubungan dengan ikhwan itu?) iya. Karena dia itu juga sama-sama kayak saya dari SMP X terus juga belum 

mempunyai hafalan gitu jadinya sama-sama saling motivasi gitu disini tu ayo lebih giat lagi buat hafalnya gitu 

(Iter : Oh ya) 

 Iter Itu berapa lama mbak berhubungan dengan ikhwannya? 

270 Itee  Ee berapa lama ya nggak sampai satu tahun (Iter : nggak sampai satu tahun ) paling cuma beberapa bulan gitu  

 

 

Iter  Apa yang mbak rasakan ketika ee ya berhubungan dengan ikhwan seperti itu. Mbak kan juga penghafal Al-

Qur‟an?  

 

 

275 

 

 

Itee  Itu kan pas saya berhubungan dengan ikhwan itu pas awal disini (Iter : Iya) jadi saya masih acuh tak acuh sama 

hafalan yang saya miliki padahal teman-teman saya dah bilang jangan berhubungan sama ikhwan nanti 

hafalannya rontok apa-apa gitu. Tapi saya nggak percaya (Iter : Iya) tapi menurut saya nggak berpengaruh sih 

(Iter : Nggak berpengaruh?) Nggak, malah kadang misalkan saya ee tau dia ikhwan yang memiliki hafalan banyak 

itu memotivasi saya untuk biar hafalannya lebih banyak seenggaknya bisa setara sama dia gitu  

 

 

Iter Itukan tentang hubungan ini ya dengan ikhwan seperti itu. Nah untuk saat ini melihat dari pengalaman yang 

sudah-sudah apa yang bisa mbak petik?  

280 

 

Itee  Ya saya harus bisa mengontrol diri saya agar nggak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu lagi karena 

tentunya ada konsekuensi yang harus yang saya dapatkan dari perbuatan-perbuatan yang saya lakukan tadi.  

 Iter  Itu dukungan teman-teman mbak seperti apa?  

 

 

285 

 

Itee  Dukungannya ya ee seperti menasehati saya kalau misalkan ya mungkin sampai saat ini ada beberapa ikhwan 

yang minta nomorlah atau apalah temen-temen bilang nggak usah diladenin nanti malah jadi masalah gitu setelah 

saya mengalami kejadiannya dulu saya juga jadi memikirkan ngapain juga ya saya meladeni mereka karena itu 

kan nggak baik juga buat saya gitu  

 

 

Iter Itu tadi tidak mempengaruhi ya mbak ya dari hafalan seperti itu. Dari situ manfaat apa saja sih yang udah mbak 

peroleh sebagai penghafal Al-Qur‟an? 



 

290 

 

 

Itee  Manfaatnya menjadikan saya pribadi yang menurut saya lebih baik dari hari-hari yang lalu (Iter : Hari-hari lalu 

seperti apa?) maksudnya ya dulunya perilaku saya ya kurang baik karena dulunya saya nggak memakai jilbab 

terus sekarang sudah alhamdulilah sudah dulunya suka pacaran sekarang sudah nggak gitu menurut saya 

menjadikan saya lebih baik dari pada dulu-dulu.  

 Iter  Itu respon dari keluarga terutama ibu seperti apa?  

 

295 

 

 

 

Itee  Ibu si sebenarnya mendukung aja karena ketika dulu saya juga pernah pacaran dianterin kerumah ibu tu ya nggak 

papa yang penting nggak aneh-aneh nggak macem-macem ya kalau pergi sama siapa tempat tujuan kemana 

pulang jam berapa (Iter : He‟em) terus ya ketika saya bersekolah di sini ibu sudah paham kadangkan ibu melihat 

HP saya terus misalnya ada ikhwan yang sms ibu tanya siapa yang sms ya saya jawab temen buk, terus ibu yo 

bilang anu intinya tu jangan melakukan hal-hal aneh gitu karena sudah tahu konsekuensi dari sekolah sendiri 

 Iter Ketika masalah dengan ikhwan apakah sampai ke orang tua? 

300 

 

 

 

Itee  Alhamdulillah belum sempat belum sampai karena baru sampai musrifah sebenarnya teman-teman tu udah 

nyindir saya mbak musrif juga begitu sampai akhirnya saya dan temen saya yang juga melakukan hal yang sama 

(Iter : Iya) menyadari akhirnya kami berdua mengaku secara bersamaan kepada mbak musrifah dan dengan baik 

hari mbak musrifah tidak melaporkan ke X dan tidak sampai ke orang tua. 

 Iter  Kalau semisal sampai ketahuan orang tua terus bagaimana tindakan sekolah sendiri? 

305 

 

 

 

Itee  Ya kalau ada hubungan akhwat dan ikhwan kalau udah melebihi batas pastinya orang tua akan dipanggil (Iter : 

He‟em) terus dapat surat peringatan (Iter : Iya) terus dapat hukuman-hukuman kayaknya suruh minta maaf dan 

suruh silahturahmi kerumah-rumah ustadz-ustadzah terus ee terus istighfal tiga ratus kali perhati gitu (Iter : Emm 

ya) 

 

310 

 

Iter Terus untuk eee evaluasi ee regulasi diri atau pengaturan diri itukan berkaitan dengan perencanaan-perencanaan 

untuk mencapai target seperti itu ya mbak ya (Itee : Iya) mungkin ada evaluasi yang mbak lakukan ketika target 

itu dapat tercapai atau sebaliknya? 

 

 

 

315 

Itee  Ya saya berusaha melakukan evaluasi saya mempunyai target untuk ini ketika saya ketika saya tidak dapat meraih 

taget itu saya mengevaluasi apasih yang membuat saya tidak mencapai target yang saya terget tadi. Nah ketika 

saya mencapai target yang saya inginkan ya saya berusaha untuk lebih ee lebih berusaha lagi untuk mencapai 

target yang lebih tinggi dari target yang sudah saya sapai saat ini (Iter : Eem)   

 

 

 

Iter  Berkaitan dengan pengaturan diri perencanaan dan mbak juga melakukan evaluasi atas rencana yang mbak 

lakukan seperti itu dan mbak tadi mengatakan bahwasannya regulasi diri mbak sudah baik berarti target-target itu 

sudah mbak capai seperti itu ya (Itee : Iya). Contohnya target-target itu apa saja mbak yang sudah di capai?  



 

320 

 

 

Itee  Targetnya ya seperti tadi di organisasi saya dulu bercita-cita ingin menjadi seorang anggota paskibra pengibar 

benderanya alhamdulillah sudah tercapai (Iter : Iya) terus waktu SMP kan belum jilbaban  juga saya nah ketika 

mau mendaftar di sini. Saya mempunyai keinginan untuk menutup aurat gitu (Iter : Heem) dan alhamdulillah 

sampai sekara masih gitu. 

 

 

Iter Untuk hafalannya sendiri, kan mbak sebagai penghafal Al-Qur‟an tentu targetnya tentu ada yang sudah berhasil 

seperti itu?  

325 

 

 

Itee  Kalau target hafalan yang berhasil disini baru satu setengah juz kurang lebih (Iter : He‟em) tapi sebenarnya target 

asaya minimal tiga juz sesuai dengan ketentuan sekolah tapi saya berusaha untuk lebih dari itu (Iter : He‟em) ya 

kalau bisa menjadi seorang hafidzoh (Iter : Aamiin) 

 

 

Iter  Ee sebelumnya mbak menargetkan ee mbak kan baru menghafal Al-Qur‟an kelas satu ya (Itee : Mulainya kelas 

satu SMK) iya kelas satu SMK. Nah saat dikelas satu itu mbak menargetkan untuk berapa juz sampai sekarang?  

330 

 

 

Itee  Ya kalau kelas satu saya baru menargetkan satu juz (Iter : He‟em) sesuai dengan ketentuan sekolah tapikan ketika 

sudah semakin kesininya saya menyadari pentignya menghafalkan Al-Qur‟an bagi saya dan diri maupun 

lingkungan saya (Iter : Iya ya ya) 

 

 

Iter Jadi target itu dapat tercapai ya karena tadi kelas satu tadi mbak menargetkan satu tapi ternyata bisa lebih (Itee : 

Alhamdulillah lebih sedikit) jadi target itu bisa tercapai ya mbak ya (Itee : Iya). Iya untuk target selanjutya? 

335 

 

Itee  Target selanjutnya ya untuk ee setelah saya lulus dari sini ya saya menargetkan untuk minimal lebihlah dari lima 

(Iter : Eem ya) 

 

 

Iter  Terus berkaitan dengan organisasi juga tadikan banyak ya dan mbak juga penghafal Al-Qur‟an mungkin bisa 

seperti apa mbak waktunya untuk kedepannya manajemen waktunya?  

 

340 

Itee  Ya saya akan lebih meluangkan waktu saya untuk menghafalkan AL-Qur‟an dari pada organisasi. Ya kearenakan 

menurut saya organisasi tu penting namun lebih utama lagi ketika kita menghafalkan Al-Qur‟an (Iter : Eem ya)  

 

 

 

 

Iter Ee baiklah disini dapat saya simpulkan bahwasannya pengaturan diri mbak H ini sudah baik seperti itu ya (Itee : 

Iya) karena beberapa target sudah mampu mbak capai dan mbak juga mengadakan evaluasi terget-terget yang 

sudah dicapai ataupun belum tercapai seperti itu. Ee mungkin sekian wawancara pada hari ini terimakasih atas 

kesediaannya saya ucapkan terimakasih wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

345 Itee  Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh 

 

 



Wawancara 2  

No Subjek Verbatim 

1 Iter Bagaimana prestasi akademik anda disekolah?  

 

 

 

Itee Untuk prestasi akademik di SMK alhamdulillah saya masih masuk lima belas besar sedangkan untuk prestasi 

nonakademiknya saya di SMK belum mempunyai prestasi tapi kalau waktu SMP saya pernah mengikuti beberapa 

lomba kegaitan antara lain bola voly lomba OSN IPS lomba mapel bahasa Indonesia ditingkat kabupaten  

5 Iter Kalau yang OSN itu sempat dapat juara kayak gitu? 

 Itee Kalau yang OSN itu nggak masuk sepuluh besar kan yang ditempel di papan itu yang masuk sepuluh besar  

 Iter Kalau prestasi dimenghafal Al-Qur‟an sendiri? 

 

 

10 

Itee Saya belum pernah mengikuti lomba-lomba kayak misalnya ee hafalan Al-Qur‟an atau tilawah Qur‟an ya karena 

saya karena saya baru mulai meghafal Al-Qur‟an sejak masuk SMK jadi saya belum mempunyai pengalaman di 

bidang itu  

 Iter Menurut mbak pengaturan diri itu apa sih?  

 

 

Itee Pengaturan diri itu ya gimana cara kita mengatur mengontrol diri kita jadi kita yang mengatur tindakan-tindakan 

kita ya terus intine kita tu yang mengontrol semua pribadi kita  

 Iter Kalau pengaturan diri mbak dalam menghafal Al-Qur‟an seperti apa?  

15 

 

Itee Ya bagaimana cara kita buat menambah hafalan baru terus menjaga hafalan lama jadi kita harus bisa mengatur 

bagaimana kita untuk dapat menghafal menambah hafalan baru juga tidak melupakan hafalan yang lama. 

 Iter Hal-hal apa aja sih yang mempengaruhi pengaturan diri mbak itu?  

 Itee Kalau yang paling utama menurut saya ya motivasi, karenakan motivasi berasal dari pribadi kita masing-masing 

jadi ketika sudah beradi pribadi kita ada motivasi untuk melakukaan itu pasti itu bisa. 

20 Iter Hal poko apa yang memepengaruhi dalam menghafal Al-Qur‟an sendiri seperti apa?  

 

 

Itee Ya motivasi itu tadi hal pokok yang mempengaruhi kita menghafal terus ketika kita menghafal itu niat juga 

mempengaruhi 

 Iter Menurut mbak faktor-faktor pendukung dalam pengaturan diri itu apa saja sih? 

 

25 

 

 

Itee Salah satunya lingkungan ketika lingkungan itu sudah mendukung jadi kita dapat dengan mudah untuk 

melakukan pengaturan diri kita secara maksimal ketika lingkungan tidak mendukung pastilah akan sulit untuk 

melakukan pengaturan diri (Iter : Selain lingkungan ada lagi?) Teman terus pribadi kita juga termasuk (Iter : Yang 

dimaksud teman pribadi itu apa?) kalau misalkan kita punya teman terus teman kita kan misalnya berkepribadian 



 

 

30 

 

 

atau pengaturan dirinya kurang baik kita bisa jadi kita ikut-ikutan mereka kayak terbawa mereka, jadi misalkan 

kita punya temen yang pengaturan kurang baik ya pengaturan kita jadi kurang baik. (Iter : Jadi yang mbak 

maksud faktor pendukung adalah teman yang baik seperti itu?) iya kalau kita sudah sering berinteraksi dengan 

teman yang mempunyai pengaturan yang baik pasti didalam hati kita nanti kita ingin kayak dia itu pengaturan 

dirinya baik. Jadinya kalau dia baik ya dapat kita pelajari ya kita ambil pelajaran dari dia. 

 Iter Kalau di diri pribadi mbak sendiri yang mbak katakan tadi seperti apa?  

 Itee Ya kita mengontrol diri kita 

35 Iter Didalam menghafal Al-Qur‟an faktor-faktor pendukung pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an mbak? 

 

 

Itee Faktor pendukungnya ya lingkungan sekitar terus ya lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pengaturan 

diri kita  

 Iter Faktor-faktor pendukung dalam menghafal Al-Qur‟an apa saja? 

 

40 

 

Itee Ya dari diri kita masing-masing ya niat, kalau niat pasti kita dapat ee ya misal kita punya target mau menghafal 

Al-Qur‟an ketika kita mempunyai target apabila ada niatan pasti itu akan lebih mudah dan juga dibutuhkan 

keistiqomahan dalam diri kita pribadi.  

 Iter Kalau untuk faktor pengahambat dalam pengaturan diri?  

 

 

Itee Faktor penghambatnya misalkan faktor lingkungan yang tidak mendukung terus ada pengaturan diri yang tidak 

sesuai dengan kita  

 Iter Kalau pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an sendiri hambatannya seperti apa?  

45 

 

 

Itee Hambatan dalam pengaturan diri munculnya malas kurangnya ada niatan dari untuk menghafal jadinya kita tidak 

dapat mengatur kita udah punya target terus kita malas terus jadinya kita nggak mencapai target tadi jadikan kita 

nggak bisa mengatur diri kita untuk menghafal Al-Qur‟an diri tadi. 

 Iter Bagaimana sih pengaturan diri mbak saat ini? 

 

50 

 

 

Itee Pengaturan diri saya saat ini ee dalam hal menghafal menurut saya sudah baik dari pada sebelumnya karena itu 

tadi karena sebelumnya saya belum menghafal terus disini saya ada diasrama jadinya terprogram untuk 

menghafal Al-Qur‟an jadinya saya bisa mengatur diri saya untuk menghafal Al-Qur‟an jadinya ada kegiatan rutin 

untuk menghafalkan jadi tidak terbengkalai lagi 

 

 

Iter Kan mbak menyebutkan bahwasannya pengaturan diri mbak itu sudah lebih baik ya, nah itu tahap-tahapnya apa 

aja untuk mencapai lebih baik itu tadi? 

55 Itee Ya tahapnya kan mesti kita dulu nggak baik dulu dulu nggak menghafal Al-Qur‟an terus sekarang udah ada 



 

 

kemajuan untuk menghafal Al-Qur‟an jadi disitu ada tahap kita diposisi nol terus kita bisa naik-naik misal target 

kita seratus jadi kita bisa sampai ke target seratus tadi jadi ada tahapan khusus kita jalanin. 

 Iter Terus permasalahan apa aja sih yang sering muncul dalam menghafal Al-Qur‟an itu?  

 

60 

Itee Permasalahan utama dalam diri misalnya niat yang kurang ikhlas, keistiqomahan yang kurang, lingkungan sekitar 

yang tidak mendukung kita untuk menghafalkan Al-Qur‟an.  

 Iter Itu cara mengatasinya bagaimana mbak? 

 

 

 

Itee Cara mengatasinya dari kita sendiri ya kita masing-masing harus bisa menyadari untuk merubah itu (Iter : Jadi 

keinginan diri sendiri seperti itu. Mungkin ada lagi permasalahannya?) ya lingkungan berpengaruh untuk kkita 

menghafal Al-Qur‟an  

65 

 

 

Iter Kalau  lingkkungan mbak itu seperti apa sih apakah kan mbak tadi mengatakan bahwasannya lingkungan belum 

mendukung ya (Itee : Itu kalau lingkungan di rumah kalau dilingkunga  sekolah mendukung) nah dengan begitu 

kalau dirumah bagaimana perasaan mbak apakah nyaman dengan keadaaan seperti itu? 

 

 

70 

Itee Ya kadang nyaman kadang juga nggak, yang nyaman itu kadang kalau kita menjalankan rutinitas yang sama 

disini asrama menghafal juga tilawah satu juz kalau dirumahkan kadang banyak sekali godaan buat tidak 

melaksanakan rutinitas tadi. 

 

 

Iter Itu apa sih yang mbak lakukan untuk lingkungan yang ada dirumah itu apakah mbak merubah lingkunga itu agar 

dapat mendukung mbak dalam meghafal Al-Qur‟an?  

 

 

75 

 

 

Itee Ya sebisa mungkin saya membuat lingkungan tadi ee seperti senyaman sayalah supaya saya bisa mengahfal Al-

Qur‟an. (Iter : Contohnya seperti apa mbak?) misalkan kalau dirumah kan bisa nonton tv bisa sama temen nah 

kita dari diri kita itu merubahnya mikir gini kalau saya pergi main saya nanti saya nggak hafalan nanti gimana 

kedepannya nanti pasti kita juga berpikir sendiri ya sekarang kita enak bisa main bisa santai-santai tapi nantikan 

target kita nggak bisa tercapai kalau kita nurutin nonton tv atau main atau kegiatan yang lain  

 

 

Iter Kan mbak tadi meyebutkan kalau lingkungan mendukung itu disekolah ya, nah itu bagaimana perasaan nyaman 

mbak?  

80 

 

 

Itee Ya perasaan nyaman ketika di lingkungan sekolah ya karena disinikan kita sama-sama bareng-bareng menghafal 

buat mencapai target kita tu saling ya intinya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi jadinya kita tu bareng-

bareng. 

 Iter Apa sih yang mbak lakukan ketika lingkungan mendukung? 

 Itee Ya ketika lingkungan mendukung ya saya berusaha memaksimalkan usaha saya untuk menghafal Al-Qur‟an jadi 



85 kita memanfaatkan waktu untuk menambah hafalan dan waktu-waktu lain.  

 Iter Apakah ada pengaruhnya dari pengaturan diri mbak yang baik ke prestasi seperti itu?  

 

 

Itee Ee bisa juga berpengaruh pada prestasi soalnya kan kalau kita udah bisa mengatur diri kita dengan baik kita 

pastinya diri kita menjadi lebih baik untuk bisa intinya bisa lebih baik lagi. 

 

90 

Iter Kan mbak memiliki banyak kegiatan nah cara mbak mengatur diri agar biar tetap berkegiatan juga tetap 

menghafal Al-Qur‟an?  

 

 

 

Itee Ya kita menyusun rencana kayak setiap hari itu kita jadwalkan harus gini jam segini kita misalkan menghafal jam 

berikutnya kita belajar untuk keperluan sekolah terus jam berikutnya kita gunakan untuk kegiatan kayak gitu 

jadinya sudah tertata tidak ada satu kegaiatan yang bertabrakan dengan prestasi dan juga organisasi  

 Iter Target yang pernah tercapai dalam menghafal Al-Qur‟an? 

95 

 

 

Itee Targetnya ya yang waktu kelas satu itu hafal satu juz alhamdulillah sudah tercapat kelas dua kan targetnya dua 

juz tapi masih kurang beberapa surat jadi saya ini sedang berusaha keras untuk emncapai target tersebut sebelum 

waktunya itu (Iter : Iya jadi mbak bisa ya membagi waktu antara menghafal Al-Qur‟an dan yang lainnya) iya bisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subjek AF 

Wawancara 1 

 

 

 

 

 

 No Subjek Verbatim 

1 

 

 

Iter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Anis Fajar Utami, Mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang hari ini akan mewawancarai saudara, silahkan 

memperkenalkan diri terlebih dahulu. 

 Itee  Perkenalkan nama saya AF, saya berasal dari X, saya bersekolah di SMK IT X   

5 Iter  Oh ya, disini  bisa saya bisa panggil mbk  siapa ? 

 Itee  Mbak AF (Iter: Oh ya, mbak AF ya) 

 Iter  Mbak AF, menurut mbak penghafal Al-Qur‟an itu apa sih ? 

 

 

Itee  Penghafal itu adalah seseorang yang menghafal  Al-Qur‟an, dia mempunyai target-target untuk dia hafal, intinya 

dia itu, menghafal  Al-Qur‟an karna dia ingin menjadi hafidz atau hafidzah ( Iter: Oh ya) 

10 

 

Iter  Itu tadi tentang penghafal  Al-Qur‟an ya, mungkin mbk ada lagi, tentang penghafal  Al-Qur‟an ?  (Itee : Enggak) 

em.. nggak ada ya, terus saat ini mbak hafal berapa juz ? 

 Itee  Alhamdulillah saat ini sepuluh  jalan sebelas juz ( Iter: Jalan sebelas juz ya) 

 Iter  Apa sih tujuan mbak AF, menghafal  Al-Qur‟an ? 

 

15 

 

Itee  Tujuan saya menghafal  Al-Qur‟an, pertama saya ingin di akhirat kelak memakaikan sebuah mahkota kpada 

orang tua saya, kedua saya ingin mendapat pahala ketika menghafal Al-Qur‟an, dan yang terakhir saya ingin 

ketika hari kiamat,  Al-Qur‟an itu yang akan menolong saya (Iter : Eem, iya) 

 Iter  Terus motivasi mbak AF menghafal  Al-Qur‟an itu apa sih? 

 

 

20 

 

Itee  Motivasi saya menghafal  Al-Qur‟an adalah saya merasa, sampai saat ini belum bisa membahagiakan orang tua 

saya,  jadi saya mempunyai cara agar saya bisa membahagiakan orang tua saya yaitu dengan menghafal kan  Al-

Qur‟an, karna saya berharap jika saya bisa menghafal  Al-Qur‟an, saya dapat membahagiakan orang tua saya di 

akhirat nanti, yaitu memakaikan kedua mahkota untuk kedua orang tua saya (Iter : Em ya) 



 Iter  Selain itu, ada lagi kah motivasi nya? 

 

25 

 

Itee  Selain itu, untuk motivasi duniawi sendiri, kan kebanyakan universitas, universitas di Indonesia kalo semisal hafal 

berapa juz, dapat beasiswa, la saya pengen mengejar itu (Iter: Untuk mengejar beasiswa ya?) iya, biar bisa kuliah 

gratis. 

 Iter  Terus, untuk mencapai sepuluh juz tadi, usaha usaha apa yang sudah mbk AF lakukan? 

 

 

30 

Itee  Ya tentunya usaha yang saya lakukan adalah menghafal, saya punya target, saya hrus hafal berapa ayat setiap hari 

atau berapa surat setiap hari, dan  saat ini saya mempunyai target bahwa saya harus hafal satu juz satu minggu. 

 

 

Iter  Berarti mbak saat ini mempunyai target ya, bahwasanya satu juz satu minggu, kayak gitu ya (Itee : Ya) terus 

syarat syarat apa saja sih yang di perlukan untuk menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

35 

Itee  Maksudnya dari saya sendiri atau dari mana mbk ? dari diri sendiri ? (Iter : Iya), oh..syarat syarat dari sendiri 

untuk menghafal sepuluh juz, yang pertama jangan terlalu sering ndengerin lagu, boleh sih ndengerin lagu, tapi 

setelah itu langsung ndengerin murotal, atau kalo nggak,ya menghafal ulang, trus kalo mau nonton film ya agak 

di kurangi, juga jangan terlalu kebanyakan ngobrol (Iter: Emm ya) 

 Iter  Terus, metode apa sih yang mbk AF terapkan dalam menghafal  Al-Qur‟an? 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

Itee  Metode yang saya terapkan yaitu sebelum membaca saya mendengarkan murotal dulu, setelah murotalnya itu 

saya stop, lalu saya menghafal setiap ayat saya ulangi minimal tiga kali, setelah itu saya lanjut ke ayat berikutnya 

sampai satu surat, setelah itu mendengarkan lagi murotal kemudian saya ulangi lagi sambil saya melafalkan, (Iter: 

Emm apakah itu efektif?) alhamdulillah efektif, tapi tergantung suasana hati, misal lagi pingin nonton film 

banget, saya biasanya megang al quran sambil nonton film, saya juga pernah nonton  film sambil menghafal  Al-

Qur‟an dapat satu surat lebih, kalo gak salah surat An-najm, (Iter: MasyaAllah  padahal itu sambil nonton ya?) 

iya, soalnya saya tipenya hafalan terlalu fokus malah ketiduran,tapi kalo saya hafalan dengan hati saya bahagia 

malah lebih mudah, (Iter: Sejak kapan dimulai metode itu?) dari mulai masuk smk, tapi kalo metode dng nonton 

film baru kelas dua SMK ini. 

 Iter Mbk AF sendiri mulai menghafal  Al-Qur‟an sejak kapan? 



 

 

50 

 

 

Itee Kalo menghafal  Al-Qur‟an yang bener bener fokus dengan surat itu baru di SMK, dulu saat SMP juga pernah, 

tapi cuma menghafal surat surat yang di gunakan ujian praktek, jadi syarat ujian praktek harus hafal surat ini, 

beberapa hari sebelum itu saya baru menghafalkan, dan itu kan yang di ujikan cuma surat An-Nas sampai Al-Fil, 

trus setelah itu ujian praktek kelas sembilan ya surat al baqarah ayat ini dan dalil tentang ini, jadi gak bener bener 

fokus hafal (Iter: Emm ya). 

 

 

55 

Iter Mbak AF sekarang kan udah hafal sepuluh juz, terus mbak mulai mengafal yang bener bener baru kelas satu 

SMK, dengan metode nonton sambil hafalan, nah untuk kegiatan sendiri apa yang ada di sekolah atau organisasi 

yang diikuti? 

 

 

Itee Organisasi yang saya ikuti di sekolah cuma PASKIBRA, (Iter: Di luar sekolah?) kalo di luar sekolah, saya hari 

senin ngajar matematika, hari selasa latihan  PASKIBRA, hari rabu ngajar les bahasa inggris, hari kamis ngajar 

TPA, hari jumat saya free, hari sabtu ngajar TPA, dan hari minggu nya free juga. 

 Iter Dengan organisasi yang diikuti tadi, lalu bagaimana dengan prestasi di sekolah ? 

60 

 

 

Itee Prestasi saya di sekolah, ya ee naik turun sih kalo prestasi, tergantung waktu itu mood belajar saya naik atau 

turun, itu bisa mempengaruhi prestasi juga, tapi pas semester ini alhamdulillah prestasi saya naik.(Iter: Naik ya) 

iya 

 

 

Iter Terus ee waktu yang mbak sediakan untuk menghafal  Al-Qur‟an, itu berapa lama sih, sehari misalnya berapa jam 

kayak gitu? 

65 Itee Kalo itu gak menentu mbak, (Iter: Gak nentu) iya 

 Iter Terus kalo untuk waktunya? 

 

 

Itee Nek di asrama di jadwalkan ba‟da maghrib sama bada subuh, terus kalo disekolahan pas ada waktu luang ya saya 

gunakan untuk hafalan kalo nggak murojaah (Iter: Emm ya), ya jadi mungkin bada maghrib, bada subuh sama 

waktu waktu sholat duha gitu 

70 Iter Berkaitan dengan pengaturan diri, menurut mbak AF pengaturan diri mbak itu bagaimana, apakah sudah bagus 

atau belum? 

 

 

 

Itee Menurut saya, pengaturan diri saya sudah baik, karna pencapaian yang sudah saya tentukan itu sudah saya capai, 

ya itu, saya punya target saya harus hafal satu juz dalam satu minggu (Iter: He‟em) dan alhamdulillah itu sudah 

tercapai, jadi menurut saya sudah baik (Iter: Oh hehe ya) 

75 Iter Apa sih pendukung pengaturan diri mbak AF itu, karna pengaturan diri mbak kan menurut mbak tadi, sudah baik, 

nah..itu faktor-faktor pendukung dari pengaturan diri menurut mbk, apa saja? 



 Itee Faktor-faktor pendukung ya dari diri saya sendiri, karna saya mempunyai kemauan ya saya harus menjalankannya 

(Iter: Hee) 

 Iter Kalo untuk faktor dari luar diri sendiri? 

80 

 

Itee Faktor di luar diri sendiri itu, ya tentunya adanya dukungan dari orang tua pastinya, orang tua saya selalu 

mendukung untuk menghafal  Al-Qur‟an dan selalu menyemangati saya ya itu yang membuat saya bisa seperti 

ini. 

 Iter Terus kan, apakah orang tua itu mengerti tentang agama, seperti itu? 

 

85 

 

itee Alhamdulillah orang tua saya mengerti tentang Agama, bahkan sangat mendukung saya dalam menghafal  Al-

Qur‟an, meskipun orang tua saya gak hafal  Al-Qur‟an, baru beberapa juz, paling hafal satu atau dua juz, tetapi 

orang tua saya selalu mendukung dan menyemangati saya  

 Iter Kalo untuk di lingkungan di luar rumah, seperti apa? 

 Itee Kalo untuk lingkungan di luar rumah? maksudnya mbak ?  

 

90 

Iter Ee jadi bagaimana lingkungan sekitar rumah mbak, itu apakah mendukung atau enggak untuk menghafal  Al-

Qur‟an ? 

 

 

 

 

Itee Ee kalo lingkungan di luar rumah itu alhamdulillah juga mendukung, bahkan kadang tetangga saya bertanya, 

“udah hafal berapa juz mbak?” trus saya jawab,” ooh ya udah semangat semoga menjadi anak yang sholihah” , 

ya menurut saya itu mendukung, apalagi di lingkungan sekolah itu juga sangat mendukung untuk menghafal  Al-

Qur‟an 

95 Iter Oh ya, itu tadi kan faktor faktor pendukung mbak AF ya, regulasi diri yang baik, ada enggak sih kesulitan 

kesulitan yang mbk hadapi sebagai penghafal  Al-Qur‟an sampai sekarang pengaturan diri lebih baik? 

 

 

 

100 

 

 

Itee Kesulitan yang saya hadapi yg pertama kadang kalo lihat temen-temen saya lagi ngobrol kadang juga pingin tapi 

karna saya punya target, kalo saya gak bisa menyelesaikan yo gimana kesulitan  kedua kadang kalo pas lagi 

hafalan ada temen yang ndengerin lagu, tanpa disadari saya juga ikut nyanyi padahal saya lagi menghafal, dan 

yang ketiga kadang pingin banget nonton film film baru, ketika itu saya lagi megang  Al-Qur‟an dan menghafal  

Al-Qur‟an sedangkan itu ada film baru, film ini dan itu, ya itu godaan banget itu. 

 Iter Nah, biasanya yg mbak AF lakukan ketika menjumpai kesulitan itu apa sih? 

 

105 

Itee Hal yang saya lakukan ketika menjumpai kesulitan kesulitan itu kadang dalam hati saya, saya bilang “gak papa 

yang lain pada kayak gitu, nanti kalo udah berhasil  kamu nikmatin aja” seperti itu, tapi kalo saya pingin banget 



 

 

ikut ndengerin lagu, nonton film dan ngobrol yo kadang gak papa lah sekali kali ikut dulu nanti sehabis itu 

hafalan lebih rajin lagi dan gak boleh seperti itu lagi  gitu. 

 

 

Iter Dasar, ee usaha usaha untuk menjadikan pengaturan diri mbak AF yang lebih baik itu seperti apa sih , melalui 

perencanaan atau jadwal jadwal yang mbak AF buat? 

110 

 

 

 

Itee Jadwal jadwal yang sudah saya buat agar pengaturan diri saya baik itu, kalo menurut saya ya itu tadi saya 

menargetkan satu minggu satu juz, terus kadang saya buka buka dulu kok surat ini panjang, trus surat ini ayat 

ayatnya pendek pendek tapi surat nya banyak, saya punya jadwal satu hari itu hafal tiga ayat dan minimal 

muroja‟ah satu surat tiap juz nya he‟em, (Iter: Itu usahanya ya) iya, itu usaha nya 

 

115 

Iter Ya itu tadi kan pengaturan diri mbk AF ya, bisa dikatakan bahwasanya pengaturan diri mbak baik, dengan 

pengaturan diri mbak AF baik, kemudian bagaimana peran sosial mbk di lingkungan baik itu di sekolah di asrama 

maupun di rumah? 

 Itee Peran sosial saya, menurut saya udah baik 

 Iter Maksudnya baik itu seperti apa? bagaimana ? 

 

120 

 

 

Itee Apa nama ne peran sosial saya itu, misal sekolah punya agenda ini atau itu kadang saya ikut bantuin terus kalo 

semisal remaja masjid mau ngadain rapat atau agenda besar, saya juga kadang ikut bantuin kalo pas saya pulang, 

kalo pas di rumah bantu orang tua itu juga kewajiban, jadi saya kalo di rumah juga bantu orang tua. 

 

 

Iter Kalo di lingkungan rumah nya biasanya apasih yang di lakukan dengan tetangga-tetangga karna terkait dengan 

sosial itu ? 

125 

 

Itee Kalo di rumah, karna saya jarang pulang  di rumah ya, saya cuma bisa membantu lewat mengajar TPA, (Iter: 

Emm). 

 

 

Iter Peraturan yang ada di asrama, terus yang ada di sekolah, apakah itu menjadi faktor pendukung atau faktor 

penghambat mbak AF dalam pengaturan diri sebagai penghafal Al-Qur‟an? 

 

130 

 

Itee Ya, karna peraturan di sekolah sama di asrama ada yang beda ada yang sama, dan ada yang menurut saya berat 

dan mudah, kalo di asrama ba‟da maghrib wajib ikut acara dan setoran hafalan, itu sangat memicu saya untuk 

menghafal Al-Qur‟an, tetapi ketika ada peraturan pulang minimal dua minggu sekali, pokoknya peraturan selain 

menghafal Al-Qur‟an kadang memberatkan saya (Iter: Eemm) 

 Iter Terus dengan memberatkan itu kemudian apa yang mbak AF lakukan ? 

 Itee Ya, Kadang saya emm jujur saya kalo ada peraturan pulang minimal dua minggu sekali sedangkan rumah saya, ya 



135 

 

 

 

kadang saya melanggar peraturan, terus kalo ada peratuaran jam wajib menghafal ba‟da maghrib dan ba‟da subuh, 

jujur saja saya kadang maghrib nya ikut subuh nya enggak karna faktor antri juga saya males ngantri jadi nggak 

ikut hafalan gitu tapi pasti antara salah satu waktu itu saya pasti ikut setoran, dan sering seringnya di dua waktu 

itu saya ikut semua (Iter: Iya) 

 

140 

 

Iter Nah... Dari pengaturan diri tadi kan, mbak AF mengatakan bahwa pengaturan diri mbak AF baik, nah setiap 

target yang mbk buat, ee ketika mbak mampu untuk mencapainya, apasih yang di berikan kepada diri sendiri 

seperti itu? 

 

 

 

145 

 

 

Itee Ketika saya sudah mampu mencapai target saya misal saya punya target satu minggu satu juz, alhamdulillah itu 

sudah terlaksana saya bilang kepada diri saya, “semangat semangat, udah bisa tercapai target mu, kamu harus bisa 

nambah lagi,dan jangan lupa moroja‟ah, saya terus memberi semangat kepada diri saya sendiri, kadang saya juga 

kayak membuat janji sendiri, kalo semisal nanti kalo udah hafal tiga puluh juz nanti pokoknya seneng seneng lah 

kalo nggak menyenangkan diri dengan refreshing atau apa pokoknya ada hiburan setelah saya penat penat 

menghafal (Iter: Emm ya) 

 

 

Iter Terus biasanya permasalahan apa sih yang mbak AF hadapi sebagai penghafal  Al-Qur‟an maupun berkenaan 

dengan pengaturan diri? 

150 

 

 

Itee Permasalahan yang saya hadapi saya kan juga bersekolah di sekolahan yang bukan berbasis pondok  jadi kalo 

saya pingin menghafal tapi malah ada pelajaran itu kadang apa ya kadang nggak kontras dengan saya (Iter: Ooh 

ya) 

 

 

Iter Terus, karna regulasi diri mbak kan sudah baik, tentu permasalahan-permasalahan itu menjadi hal yang bisa 

teratasi seperti itu ya mbak (Itee: Ya) ee mungkin ada yang di tambahi (Itee: Nggak ada) 

155 Iter Terus, ee manfaat yang mbak rasakan sebagai penghafal  Al-Qur‟an apa aja sih? 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

Itee Manfaat yang saya rasakan saat ini saya ngerasa bangga udah hafal segini, dengan usaha saya, dengan susah 

payah maksudanya ketika saya pingin banget ini, pengen itu, tapi saya tunda dulu demi menghafal, alhamdulillah 

karana kan saya ini punya target kelas dua minimal hafal sepuluh juz, dan alhamdulillah saat ini sudah tercapai, 

pastinya saya merasa bangga dengan diri saya sendiri (Iter: Eemm he‟em iya, jadi manfaat nya?) oh.. manfaat 

nya, itu saya ee (Iter: Apa mbak? seperti apa manfaat yang mbak rasakan dalam kehidupan sehari hari mungkin 

seperti apa) saya merasa kalo saya setelah menghafal  Al-Qur‟an ini, segala sesuatu nya di mudahkan oleh Allah, 

misal saya itu pingin banget ngelesi, dulu pernah di tawari job ngelesi tahfidz tapi karna waktu maghrib jadi gak 

bisa, ya udahlah gak papa gak bisa ngelesi tahfidz, yang penting bisa ngelesi diri sendiri tahfidz alhamdulillah 

setelah saya memperbanyak menghafal  Al-Qur‟an dan tentunya ibadahnya di tingkatkan, saya di beri kemudahan 



165 
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175 

oleh Allah untuk saya tiba tiba ditawari ngelesi bahasa inggris karna itu juga kepinginan saya akhirnya saya 

terima, tidak lama saya ngelesi bahasa inggris ada tawaran lagi untuk ngelesi matematika dan ngelesi tahfidz, tapi 

karna berhubung saya punya waktu dalam seminggu yang free cuma beberapa hari, jadi saya cuma menerima les 

bahasa inggris dan matematika itu, selain itu ketika saya ngerjain soal ulangan matematika, bahkan ketika saya 

belum belajar, saya bingung mau nulis apa, jujur aja ketika UTS semester dua itu, saya bingung, kan saya kalo 

belajar dadakan pas malem nya , dan pagi nya belum selesai belajarnya, dan waktu ada soal ternyata yang di 

pelajari gak muncul di soal, saya bingung lalu saya mikir sambil saya baca beberapa surat yang sudah saya hafal 

dan tiba-tiba Allah kayak ngasih jawaban gitu lo, lalu langsung saya jawab, ternyata benar, itu saya rasakan ketika 

kemarin ulangan PKN, PKN itu saya gak belajar, ya mungkin itu salah saya, alhamdulillah Allah memberikan 

ilham kepada saya (Iter: Hehe yaa) 

 

 

 

Iter Terus, untuk pengaplikasian dalam kehidupan sehari hari dengan hafalan yang telah mbak AF terima, itu seperti 

apa, pengaplikasian ilmu agama yang sudah mbak peroleh atau hafalan yang mbk AF peroleh dalam sehari hari. 

Apa saja mbak contohnya?  

 

180 

 

 

 

 

185 

Itee Contohnya TPA, (Iter:  Maksudnya TPA itu seperti apa? ) emm maksudnya TPA itu saya mengajar TPA, dan di 

TPA itu saya ajarkan untuk membaca iqro‟ saya ajarkan untuk menghafal  Al-Qur‟an  jadi karna satu minggu kan 

ada tiga hari jadwal TPA jadi hari senin itu jadwal nya ngaji trus hari kamis jadwal nya hafalan atau murojaa 

kemudian hari sabtunya baru permainan karna saya sudah merasakan ya kalo hafalan terus menerus itu juga 

bosen, jadi juga butuh hiburan itu saya terapkan ke anak didik saya TPA, setelah dua hari menghafal, hari 

selanjutnya TPA saya kasih hiburan, kalo nggak jalan jalan ya ada tambahan gizi atau permainan. 

 Iter Terus untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh sekolah itu, menurut mbak menjadi salah satu pendukung mbk 

menghafal  Al-Qur‟an , dan apa menjadi pengaturan diri mbk itu lebih baik? 

 

 

190 

Itee Menurut saya, fasilitas2 yang diberikan sekolah itu sangat mendukung saya dalam menghafal  Al-Qur‟an , 

contohnya di sekolahan itu ada jam holy sendiri ada jam menghafal sendiri, jadi itu sangat mendukung saya dalam 

menghafal  Al-Qur‟an. 

 Iter Kalo untuk pengaturan diri sendiri, fasilitasnya? 

 

 

 

Itee Untuk pengaturan diri, dengan itu apa namanya, aturan aturan dari sekolah semisal kalo di sekolah itu ada jam 

holy, di bagi menjadi kelompok-kelompok, dan di kelompok saya itu kalo semisal nggak setoran, setelah jam holy 

itu wajib setoran kalo nggak apa namanya pas itu lo, misalkan jam holy ada tiga jam berturut turut, lha tiga jam 



195 

 

 

 

 

itu ada yang langsung setoran, dan ada juga yang malah ngobrol, dan itu beberapa orang yang ngobrol di panggil 

namanya kemudian di panggil untuk melakukan setoran meskipun itu sudah jam lain bukan jam holy, biar yang 

gak setoran itu, merasa kapok gitu lho, krna jam holy malah di gunakaan yang, sedangkan jam lain di gunakan 

jam holy, karna dia nanti bisa merasa bersalah sama guru mapel selanjutnya,  

200 Iter Nah, kalo untuk pengaturan diri mbk itu seperti apa, berkaitan dengan pengaturan diri tentang fasilitas atau sarana 

yang diterima dari sekolah? 

 

 

 

Itee Ee pengaturan diri saya tentang fasilitas dan sarana yang saya terima dari sekolah itu ya disiplin (Iter: Maksudnya 

disiplin itu seperti apa? ) semisal kalo jam holy, setoran ya saya setoran, trus kalo nanti jadwal nya gak hafalan, ya 

saya gak hafalan, jadi harus disiplin. 

205 Iter Kalo di SMK itu ada Ikhwan Akhwat nya ya, apakah ikhwan yang ada di sana itu menjadi penghambat mbk AF 

dalam menghafal  Al-Qur‟an ? 

 

 

 

Itee Ee nek saya sih gak jadi penghambat karna saya itu gak mau memikirkan tentang begituan dan saya juga gak 

tertarik sama sekali dengan ikhwan ikhwan yang ada di SMK jujur saja jadi sama sekali gak menghambat saya 

(Iter: Ooo ya)  

210 

 

 

Iter Trus, Ee kan beberapa referensi mengatakan untuk menjadi penghafal  Al-Qur‟an, mungkin ada makanan tertentu 

yang harus di konsumsi nah, mbak sendiri ada makanan tertentu yang harus di konsumsi untuk meningkatkan 

hafalan seperti itu? 

 

 

215 

Itee Nek kalo saya sendiri gak ada, saya makan itu terserah saya, kalo saya suka ini, yo saya makan ini , kalo saya 

suka itu, yo saya makan itu, jadi nek bagi saya gak ada makanan khusus untuk lancar menghafal  Al-Qur‟an , 

yang penting niat sendiri (Iter: Oh ya) 

 

 

Iter Dari pengaturan diri mbak kan sudah baik ya, apakah setiap jadwal yang mbak buat itu atau perencanaan yang 

mbk buat itu selalu berhasil, kayak target nya tercapai semua seperti itu? 

 Itee Alhamdulillah selalu tercapai 

 Iter Dari situ, evaluasi apa sih yang lakukan terhadap target target yang mbak AF yang tercapai itu? 

220 

 

 

 

 

Itee Evaluasi yang saya lakukan ya saya berusaha meningkatkan lebih lagi, semisal berhubungan dengan menghafal 

ya, saya punya target satu juz harus hafal dalam satu minggu, kadang saya itu senin selasa rabu itu nyantai-

nyantai gak hafalan, cuma muroja‟ah, trus habis itu hari jumat sabtu nya baru hafalan , itu di minggu selanjutnya, 

otomatis kan karna jumat sabtu saya baru hafalan saya keteteran, jadi di minggu selanjutnya saya mengevaluasi 

minggu sebelumnya itu gak boleh nyantai, gak boleh malas menghafal, kalau sudah jatah nya ya jatah nya.  



 

 

 

 

 

 

 

     

    

           Wawancara 2 

No Subjek Verbatim 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

Itee  Ini kan saya bisa hafal sepuluh juz itu, karna saya flashback pas saya kelas satu SMK, saya menghafal nya itu terlalu 

nyantai, terlalu menuruti keinginan saya jadi kalo misal pas pada ngobrol ya saya pingin ngobrol, pas pada tidur ya 

saya pingin tidur jadi waktu saya hafaln itu gak terkondisikan gak nentu dulu pas saya kelas SMK kelas satu itu saya 

satu tahun itu saya baru hafal dua juz karna saya pinginnya lulus SMK harus hafal tiga puluh juz kalo saya SMK 

kelas satu baru hafal dua juz ya pasti target saya gak tercapai, terus akhirnya kelas dua ini saya punya target harus 

bisa satu bulan satu juz karna satu bulan satu juz, setelah saya pikir lagi saya lihat lagi sebelum satu bulan itu saya 

udah hafal satu juz (Iter: Itu kamu buat jadwal ?) iya  jadi karna saya mikirnya kan kalo semisal saya bulan saya 

targetkan satu juz saya di minggu kedua atau gak di minggu ketiga bahkan di minggu pertama kadang sudah hafal, 

tinggal di minggu selanjutnya tinggal muroja‟ah, karna saya pikir semisal saya gitukan terus mungkin nanti gak bisa 

tercapai jadi saya sekarang punya target satu minggu harus satu juz. 

 

 

Iter Jadi untuk menghafal Al-Quran itu memang hrus di paksakan seperti itu (Itee: Ya harus, kalo gak di paksakan, 

gak bisa tecapai) sampai ini sekali ya, sampai cepat sekali proses nya, dalam kelas satu menuju kelas dua udah 

225 

 Iter Terus, Kalo tadi kan untuk menghafal nya, kalo untuk pengaturan diri nya sendiri mbak AF seperti apa? 

 

 

 

Itee Pengaturan diri saya sendiri, ee saya sudah membuat jadwal, saya udah membuat target dan saya harus 

melakukan itu jadi intinya saya harus disiplin dalam melakukan pengaturan diri itu atas target target yang sudah 

saya buat (Iter: Emm ya) 

230 Iter Terus , ee perilaku apa sih yang mencerminkan pengaturan diri mbk baik, itu seperti apa? 

 

 

 

Itee Contoh nya disiplin (iter:disiplin dalam hal apa?) Disiplin dalam waktu, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam 

sekolah, disiplin dalam beribadah, yaa pokoknya intinya semua hal yang ada di sekitar saya itu saya harus 

melakukannya dengan disiplin. 

 

235 

 

Iter Ee..baiklah dapat saya simpulkan bahwasanya pengaturan diri mbk itu, menurut mbk sudah baik, karna apalagi 

sebagai penghafal Al-Qur‟an,  segalanya akan di permudah oleh Allah SWT, ketika kita juga mengingat Allah 

SWT seperti itu, trus dengan faktor-faktor penghambat atau faktor-faktor pendukung ee juga menjadikan mbk itu, 

menjadi lebih baik atau menjadi semangat menghafal Al-Qur‟an, mungkin sekian wawancara pada hari ini, saya 

ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya, akhir kata Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 



 sampai sepuluh juz seperti (Itee: Alhamdulillah) 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Itee Tapi untuk minggu dua ini untuk bulan April ini, saya fokuskan untuk muroja‟ah dulu, karna saya takutnya saya 

lebih fokus ke hafalan muroja‟ah nya kacau kan ya sama aja saya beri waktu untuk bualn ini saya jadwalkan 

untuk wajib muroja‟ah juz dua yang sudah saya hafal jadi bulan ini libur dulu hafalannya, ya bisa tidak dikatakan 

libur sih, karna emang di asrama  ba‟da maghrib wajib hafal tapi saya nek dulu kan saya emang bener bener fokus 

ke hafalan, muroja‟ah itu kadang satu bulan itu sekali, cuma juz tiga puluh atau juz dua sembilan tapi sekarang 

saya jadwalkan kalo ba‟da maghrib jadwal asrama kan nambah hafalan tapi kalo ba‟da subuh nya kan muroja‟ah, 

sekarang saya targetkan ee nambah hafalan itu paling minimal tiga kalo ayat nya panjang ya satu jadi pas 

subuhnya itu buat bisa muroja‟ah dan sekarang  udah murojaah sampai juz dua tujuh semoga sampai april bisa 

termurojaah semua, setelah itu bisa kembali ke jadwal semula. 

25 Iter Emm ya..juz berapa aja yang di hafal? 

 

 

Itee Ee..juz belakang itu juz dua satu sampai juz tiga puluh, trus yang depan itu jalan satu sekarang baru sampai surat 

Al-Baqarah ayat empat puluh. 

 Iter Surat apa sih yang menurut kamu sulit? 

 

30 

 

 

 

 

35 

Itee Surat yang menurut saya sulit itu di juz dua sembilan, itu al Jin, itu saya murojaah itu susah banget..karna dulu 

saya menghafal Surat Nuh satu hari sudah hafal, yang lainnya juga gitu, tapi kalau Surat Al-Jin butuh satu minggu 

itu di juz dua sembilan paling susah surat Al-Jin (Iter: Itu karna apa to?) Karna faktor apa ya, saya pernah denger, 

gak tau itu mitos atau bukan, itu kalo hafal al jin bisa lihat jin itu ngapain aja di pikiran saya itu kalo saya hafal 

Al-Jin saya bisa lihat jin gitu, nanti kalo saya bisa lihat saya malah takut, saya kan kalo pas takut ya takut banget 

itu mitos nya kalo di juz dua delapan itu, yang paling susah Surat Al-Hasyr itu saya susah sama Al-Mujadalah, 

kalo juz dua tujuh itu di Surat Al-Hadid, kalo di juz yang lain insyaAllah gak susah susah banget. 

 

Wawancara 3  

No Subjek Verbatim 

1 Iter Bagaimana prestasi anda sebagai penghafal Al-Qur‟an?  

 

 

Itee Alhamdulillah prestasi saya sebagai penghafal Al-Qur‟an ya tidak jelek-jelek banget ya tidak baik-baik banget ya 

dua puluh besar   



 Iter Itukan akademik disekolah kalau diluar mungkin ada prestasi-prestasi lain? 

5 

 

 

 

 

Itee Kalau diluar pas masa SMK ini belum mengikuti lomba-lomba lain tapi kalau pas SMP saya pernah mengikuti 

berbagai macam lomba ya ada lomba menghafala Al-Qur‟an storyteling lomba speak contest dan lain-lain (Iter : 

Itu semua dapat juara?) alhamdulillah dapat juara tapi kalau yang storyteling  saya agak menyesal karena cuma 

dapat sepuluh besar alhamdulillah yang menghafal Al-Qur‟an itu dapat juara dua (Iter : Itu tingkat?) seSurakarta  

10 Iter Terus apa yang mbak ketahui tentang pengaturan diri?  

 

 

Itee Pengaturan diri menurut saya cara-cara atau hal-hal yang kita buat untuk mengatur diri kita agar bisa  mencapai 

sesuatu yang kita targetkan. 

 Iter Kalau pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an itu seperti apa mbak?  

 

15 

 

 

Itee Harus membuat target-target dalam menghafal, gar target-target dalam menghafal itu bisa terpenuhi sama 

mengatur diri biar nggak biar tidak apa namane itu lo mbak seperti kan misal kita menargetkan berapa ayat 

berapa surat berapa juz nah tapi ternyata ada godaan lah itu diri kita itu harus mengatur bagaimana cara kita 

nggak terpengaruh sama itu pengaruh yang ada disekitar. 

 Iter Menurut mbak hal pokok apa sih yang ada di pengaturan diri? 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Itee Kalau menurut saya motivasi dari diri sendiri (Iter : Motivasi diri sendiri maksudnya?) motivasi dalam diri sendiri 

maksudnya kalau kita mau mencapai sesuatu pengen mencapai target ya kita harus membuat target kita harus 

menjalaninya bahkan kalau bisa membuat konsekuensi kalau kita tidakbisa melaksanakan terget itu. Jadi dalam 

diri itu harus memotivasi “harus bisa harus bisa” yang kedua motivasi dari orang lain kan kalau motivasi dari 

diri sendiri kadang bisa goyah kadang kapan-kapan ya udah “ah sekali aja ah sekali aja” tapi kalau ada motivasi 

dari orang lain yang mendukung kita “kamu udah mau ini ayo dilanjutin” terus yang ketiga lingkungan, kan 

lingkungan juga mempengaruhi kan kalau udah dapat motivasi diri udah dapat motivasi dari orang lain tapi kalau 

lingkungan nggak mendukung lingkungan nggak sesuai dengan apa yang kita targetkan ya itu nanti sama aja. (Iter 

: Ada lagi) Nggak (Iter : Jadi hal pokok yang mempengaruhi pengaturan diri itu ada motivasi dari dalam diri dan 

juga motivasi dari orang lain terus dari lingkungan sekitar baik itu mendukung atau tidak mendukung seperti itu 

ya) Iya.  

30 Iter Kalau faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengaturan diri mbak itu seperti apa sih?  

 Itee Faktor penghambatnya menurut saya yang paling utama itu males kan kalau kita udah membuat target tapi 

ternyata males ternyata “ah capek ah ah males ah besok aja” jadi mungkin sama. 



 Iter Kan regulasi diri mbak, menurut mbak kan sudah baik nah itu tahap-tahap apa sih yang mbak lewati dalam 

pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an? 

35 

 

 

 

 

40 

Itee Yang saya lewati ada banyak sih tahap-tahap yang pertama rencana kan kalau pengen mencapai target suatu 

keinginan itu merencanakan yang itu membuat konsekuensi kalau tidak menjalankan yang kedua itu menjalankan 

target terus yang ketiga kalau semisal ee tidak bisa mencapai misal saya hari ini ditargetkan harus hafal satu surat 

nah kalau nggak hafal harus istighfal tigaratus kali nah itu ya karena udah membuat target itu udah berusaha 

melakukan tapi tidak bisa memenuhi ya konsekuensinya itu harus diterima (Iter : Selain itu ada lagi tahap-

tahapnya?) Tidak ada cuman itu (Iter : Berarti dari tahap itu mbak bisa melewatinya) alhamdulillah. 

  

 

Iter Terus permasalahan apa sih yang sering mbak hadapi sebagai penghafal Al-Qur‟an terus bagaimana cara 

mengatasinya? 

 

 

45 

 

 

 

 

Itee Permasalahan yang saya hadapi sebagai penghafal Al-Qur‟an itu terkadang ee apa ya ya itu malas ya godaan-

godaan entah itu godaan ingin-ingin ngobrol apakah ingin itu menurut saya itu rintangan (Iter : Cara 

mengatasinya?) ya kan tadi kan udah udah mempunyai target rencana nah cara mengatasinya kalau semisal malas 

terus pengen ngobrol kayak temen-temen terus tiba-tiba dikepala itu harus ingat oh ya aku dah punya target ini oh 

ya aku beum melaksanakan targetku oh ya aku nanti kalau melanggar nanti dihukum kalau aku nggak ngehukum 

diri ku sendiri pasti itu nanti ya malulah (Iter : Jadi cara mengatasinya dengan)  dengan dimotivasi emngingat-

ingat targetnya. 

50 Iter Terus lingkungan mbak dirumah itu mendukung mbak untuk menghafal Al-Qur‟an? 

 Itee Alhamdulillah mendukung 

 Iter Ketika lingkungan rumah itu mendukung  apa sih yang mbak lakukan dalam menghafal AL-Qur‟an seperti itu? 

 

 

55 

 

 

Itee Kegiatan kalau dirumah saya biasanya selalu setiap hari itu dari pagi sampai siang itu pasti menyalakan murotal 

dengerin murotal kan lingkungan saya alhamdulillah mendukung jadi kalau saya mendengarkan murotal kadang 

juga ee keluar itu banyak yang menghafal adik saya itu bahkan kalau saya mendengarkan murotal itu juga ikut-

ikutan bahkan juga hafal terus sama selalu meningkatkan hafalannya dan tilawahnya jadi tidak mendengarkan 

murotal aja tapi juga mengaji dan menghafalkan Al-Qur‟an.  

 

 

  



Subjek H  

Wawancara 1 

 

 

 

 
No Subjek Verbatim 

1 Iter Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Itee Wa‟alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

5 

Iter  Perkenalkan nama saya Anis Fajar Utami mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

yang hari ini akan melakukan wawancara kepada saudara, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. 

 

 

Itee Perkenalkan nama saya HN biasa dipanggil H, lahir di Surakarta (Iter : Oh ya, biasa dipanggil siapa ?) H (Iter : H)
 

 Iter Oh ya H, saya mau bertanya, menurut mbak H penghafal Al-Qur‟an itu apa sih ? 

 

10 

 

 

 

 

Itee Penghafal Al-Qur‟an itu adalah seseorang yang menghafalkan Al-Qur‟an, jadi seperti apa yaa, mengabdikan 

dirinya untuk Al-Qur‟an. Selain itu ya, menerapkan apa yang ada di dalam Al-Qur‟an walaupun mungkin belum 

secara sepenuhnya, tapi setidaknya dia itu menerapkan beberapa point yang sudah ada dalam Al-Qur‟an, 

mempelajarinya, menerapkannya, dan ya mengaplikasikannya, ketika dia sudah bisa dia menyebarkan kepada 

orang lain, bagaimana sih hidup menurut Al-Qur‟an itu. (Iter : Oh ya itu ya tentang penghafal Al-Qur‟an menurut 

mbak H) 

15 Iter Oh ya mbak H, saat ini sudah hafal berapa juz ? 

 Itee Alhamdulillah tiga juz (Iter : Tiga juz, oh yaa..) 

 

 

Iter Kan syarat untuk lulus dari SMK atau mengambil ijazah ya itu harus tiga juz ya, berarti mbak sudah (Itee : 

Alhamdulillah) hehehe yaa. Eee, target untuk hafalan berapa juz ? 



 

20 

 

Itee Target di SMK ini kurang lebih (Iter : Kalau target mbak sendiri ? He‟em) Target saya ? (Iter : Iya) Secara 

keseluruhan ya InsyaAllah pengennya hafidzoh (Iter : Iya) Tapi, kalau untuk SMK ini mungkin tambah satu juz 

kalau nggak dua juz (Iter : Oh ya, berarti empat sampai lima juz ya ?) Ya 

 Iter Tujuan mbak dari eeh untuk menghafal Al-Qur‟an sendiri apa sih ? 

 

 

25 

 

 

 

 

Itee Kan banyak ya, sejak dulu SMP, SD, sampai SMK ini tu ustadz ustadzah saya itu menamkan ke saya sendiri, saya 

pribadi maupun teman-teman itu apa, kemuliaan seorang penghafal Al-Qur‟an adalah ketika dia berada di surga 

orang tuanya tu akan diberi mahkota kemuliaan, nggak cuma mahkota jadi kayak ada semacam apa ya suatu 

istimewa gitu untuk orang tuanya. Jadi, saya pengen kalau, eeh mungkin di dunia ini semua manusia kan nggak 

luput dari keslahan (Iter : Iya) Jadi, salah satu cara saya untuk membanggakan kedua orang tua saya adalah 

dengan saya menjadi seorang hafidzoh. (Iter : Iya, itu adalah salah satu tujuan mbak ya, ingin memberikan baju 

kebesaran pada kedua orang tua) 

30 Iter Terus, kalau untuk motivasi mbak sendiri dalam menghafal Al-Qur‟an ? 

 

 

 

Itee Motivasinya, bagaimana saya bisa lebih unggul dari teman-teman, bukan lebih unggul dalam artian 

menyombongkan diri cuman sebisa mungkin saya saya tu lebih banyak gitu dari teman-teman biar tujuan saya itu 

bisa tercapai gitu .(Iter : Oh yaa) 

 Iter Kalau untuk prinsip,prinsip apa yang mbak tanamkan pada diri sendiri sebagai penghafal Al-Qur‟an ? 

35 

 

Itee Yaa, selagi saya bisa saya harus melakukannya, entah itu di waktu yang sibuk atau enggak sebisa mungkin terus 

berinteraksi dengan Al-Qur‟an. (Iter : Oh yaa) 

 Iter Terus untuk syarat-syarat dalam menghafal Al-Qur‟an itu apa saja sih mbak ? 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

Itee Syarat-syaratnya nggak banyak sih, kalau kita belajar ilmu agama untuk seorang penghafal Al-Qur‟an itu ya ikut 

di, benar-benar menyiapkan dalam dirinya, dalam hatinya bahwa itu adalah untuk kebaikan dirinya dan untuk 

kebaikan orang lain terus menerapkannya kayak mulai mencoba untuk menghafal Al-Qur‟an walaupun sedikit 

demi sedikit, ya nggak banyak nggak apa-apa cuman rutin, istiqomah, ya yang sulit itu ya mungkin di 

istiqomahnya (Iter : Istiqomahnya) Jadinya kan, sebisa mungkin tetap berpegang pada prinsip yang tadi, terus 

sebisa mungkin ingat apa tujuan kita, bagaimana kita bisa mencapainya kalau kita cuman berhenti di tempat (Iter : 

He‟em) nggak melakukan apa-apa  

(Iter : Oh ya) 

 

 

Iter Terus, untuk usaha-usaha apa saja sih yang sudah mbak lakukan untuk menjadi penghafal Al-Qur‟an sejauh ini ? 



 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

60 

Itee Sejauh ini, usaha yang saya lakukan kalau misalnya, saya kan nggak bisa yang hafalan sambil, hafalan di tempat 

yang benar-benar ramai itu nggak bisa (Iter : He‟em). Jadi, cari tempat sepi terus saya lebih cenderung menghafal 

dengan cara mendengarkan, jadi ketika orang lain berbicara kalau nggak, itu kan sekarang kan zaman sudah maju, 

sudah banyak kayak recorder atau MP3 yang isinya tentang murottal-murottal gitu (Iter : Iya) yang biasanya 

didengerin, diputar setiap hari. Kadang, kalau di rumah, sama ibu juga diputar setiap malam gitu biar setidaknya 

walaupun kita cuman dengar sekilas tapi itu rutin terus-menerus kan lama-lama memori kita akan merekam 

sendiri bagaimana ayat itu berbunyi (Iter : He‟em), bagaimana kelanjutannya, bagaimana sebelumnya gitu. (Iter : 

Yaa, apakah itu menjadi metode atau cara dari mbak menghafal Al-Qur‟an ?) Saya rasa iya. (Iter : Iya ?) Iya  (Iter 

: Apakah itu efektif ?) He‟em (Iter : Iya) kan gaya belajar saya auditory (Iter : Oh yaa) Jadi, dengan orang lain 

berbicara atau dengan mendengarkan sesuatu saya itu mudah menghafal (Iter : Heem) lebih cenderung auditory. 

Selain auditory, saya juga visual, jadi membaca sambil mendengarkan juga bisa (Iter : Oh yaa, itu sudah sejak 

kapan diterapkan metode seperti itu ?) Sejak SD (Iter : Eeem sejak SD)  

 Iter Mbak sendiri menghafal sejak usia berapa ? 

 

 

 

Itee SD (Iter : Dari SD.) Eh, dari TK (Iter : oh dari TK) Tapi TK itu cuman hafalan doa-doa biasa terus mulai masuk 

SD itu udah mulai dikenalkan sama menghafal Al-Qur‟an yang benar-benar dari awal, dari step awal gitu, dari juz 

tiga puluh ini nanti naik, naik, naik gitu (Iter : Oh ya) 

65 Iter Untuk waktu-waktu yang mbak pas untuk menghafal itu apa saja sih, yang biasanya mbak lakukan ? 

 

 

 

 

Itee Waktu-waktu ? (Iter : Iya, untuk waktunya) Untuk waktu sendiri biasanya sebelum tidur, (Iter : Sebelum tidur ?) 

He‟em, kan sebelum tidur itu sebisa mungkin kan kita merasa rileks gitu (Iter : Iya), biar tidurnya itu enak gitu, 

nyaman (Iter : Iya) Nah kan juga sunnah Rasul kan sebelum tidur itu setidaknya membaca Al-Qur‟an (Iter : Iya) 

70 

 

Iter Terus kalau menghafal Al-Qur‟an itu membutuhkan waktu berapa lama sih dalam sehari itu, waktu yang 

dibutuhkan ? 

 

 

 

Itee Kalau untuk satu surat ya sehari. Tergantung suratnya sih mbak  (Iter : Iya), kalau misalnya panjang ya mungkin 

butuh waktu sehari sampai dua hari, mungkin kalau misalnya agak sulit dihafal yaa mungkin bisa jadi dua 

minggu, tiga minggu gitu. 

75 Iter Kalau mbak sendiri target seminggu atau sehari itu hafal berapa ayat atau berapa juz ? 

 

 

Itee Kalau target sendiri sebisa mungkin seminggu itu setidaknya setengah surat  (Iter : Setengah surat, mbak asrama 

atau di rumah ?) Asrama (Iter : Di asrama yaa) 



 Iter Apakah kegiatan di asrama mendukung mbak untuk menghafal Al-Qur‟an ? 

 

80 

 

 

Itee Mendukung, cuman tinggal kita sebagai seorang pelajar memanfaatkan waktu itu, waktu di asrama itu untuk 

menghafal Al-Qur‟an, kan di asrama nggak selamanya kegiatan gitu  (Iter : He‟em), nggak selamanya ditargetkan 

dengan kegiatan di asrama itu sendiri, jadi kita juga harus pintar-pintar mencari waktu, mencari peluang untuk 

menghafal Al-Qur‟an  (Iter : Oh ya, ) 

 Iter  Terus kesulitan apa saja sih yang mbak hadapi ketika menghafal Al-Qur‟an?  

 

85 

 

 

 

Itee Untuk kesulitan sendiri, ya kadang ya ini umum terjadi di banyak orang (Iter : Iya) ya gimana ya, kalau misalnya 

banyak tugas terus baru, udah sore, badannya capek, banyak kegiatan kan udah pusing gitu kepalanya (Iter :Ya) 

Ya udah nggak bisa fokus gitu (Iter : Hehe) Udah terlanjur nggak bisa, nggak ada waktu buat ngehafal juga terus 

kondisi badannya juga nggak mendukung, jadi kan daripada nggak masuk yaudah istirahat dulu aja (Iter : Heem 

ya) 

 Iter  Selain itu kan malam itu kan dari dalam diri sendiri ya (Itee : Iya). Nah, kalau dari di luar diri sendiri ? 

90 

 

 

 

 

95 

 

Itee Di luar diri sendiri, mungkin hiburan-hiburan yang gimana ya, menurut saya sebenarnya nggak menyenangkan 

sih cuman tergantung kitanya, kadang kalau misalnya manusia kan punya nafsu (Iter : Iya) Kalau baru pengen 

banget gitu ya kalau kebawa sama itu nanti ya (Iter : Maksudnya apa ?) Misalnya kan, saya kan suka dengerin 

lagu mbak (Iter : Dengerin lagu ?) Ya (Iter : Musik ya ?) Iya musik, tapi kalau misalnya saya udah kebawa benar-

benar pengen banget dengerin musik itu seharian bener itu bisa (Iter : Heem) Tapi, ya itu kan setiap manusia itu 

punya nafsu kalau misalnya saya nggak bisa nyetop itu juga nggak bakal bisa, nggak bakal ada waktu buat 

ngehafalin Al-Qur‟an.   

 

 

Iter Kesulitan itu menjadi salah satu penghambat (Itee : Iya) untuk menjadi, apa untuk menghafal Al-Qur‟an ya ? (Itee 

: Iya) Heem yaa, itu cara mbak untuk mengatasinya ? 

 

100 

 

 

 

Itee Cara untuk mengatasinya ya (Iter : He‟em) sebenernya saya itu pengennya jauh dari segala perangkat-perangkat 

yang (Iter : Hehe) tidak berguna (Iter : Iya) Ya kayak HP atau laptop (Iter : Iya) sebenernya saya itu pengennya 

jauh dari itu paling nggak setahun, dua tahun gitu lah bisa (Iter : Iya) agak jauh terus bukan ya setidaknya kalau 

nggak bisa jauh ya agak jauh jadi biar ada waktu tersendiri buat ngehafalin Al-Qur‟an biar tetep masuk (Iter : 

He‟em) Biar apa,biar bisa fokus juga gitu  

(Iter : Heem ya) 

105 Iter Mbak, saat ini di sekolah itu mengikuti kegiatan apa saja ? 

 

 

Itee Untuk kegiatan ya nggak banyak ya cuman sebagai siswi biasa (Iter : He‟em) tapi, selain itu saya juga ikut 

orgnisasi (Iter : Organisasi apa ?) Pramuka (Iter : Pramuka ?) He‟em (Iter : Selain pramuka ?) uadah, nggak ada 



 

 

110 

(Iter : Udah ?) SR mungkin (Iter : SR itu ?) kayak halaqah, mentoring gitu (Iter : Eee) Tapi itu cuman ya kalau SR 

itu menurut saya ya termasuk kegiatan sekolah jadinya nggak terlalu terbebani dengan itu (Iter : Heeem iya) 

 Iter Di pramuka sendiri mbak menjadi sebagai apa ?  

 

 

 

115 

 

 

Itee Saya menjabat sebagai juru adat (Iter : Juru adat ? Oh, juru adat itu seperti apa ?) Juru adat itu ya kalu di pramuka 

sendiri kan kalau organisasi-organisasi biasa seperti OSIS kan ada penasehat (Iter : Iya) Juru adat itu berperan 

sebagai penasehat, jadi kayak mengontrol kegiatan pramuka terus ya ngawasi lapangan (Iter : Iya), gimana 

kegiatan-kegiatan kakak-kakak penegak terus lancar atau nggaknya, ada hambatan atau tidaknya, selain itu saya 

juga mantau dewannya sendiri bagaimana kerjanya  

(Iter : Heem ya) 

 

 

Iter Nah, dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu waktu-waktunya kayak pramuka itu terus mentoring-

mentoring itu tadi kapan saja sih ? 

120 

 

 

 

 

125 

Itee Kalau untuk mentoring itu nggak tentu (Iter : He‟em) mungkuin kalau mentoringnya ambilnya waktu luang (Iter : 

He‟em), jadi kalau misalnya jam pelajaran sudah selesai nggak ada pekerjaan ya kita coba ngelobby 

murodhiahnya (Iter : He‟em) kalu misalnya murodhiahnya bisa udah janjian dulu juga sebelumnya ”Ustadzah ini 

kosong, ustadzah besok kosong ? Besok bisa ngisi SR nggak ?” gitu kalau besok bisa ngisi SR ya SR, kalau 

misalnya enggak ya enggak gitu (Iter : He‟em). Terus kalau untuk pramuka itu biasanya hari Jumat.  

 Iter Hari Jumat ?  

 Itee  Hari Jumat, untuk rapat dewannya hari Rabu (Iter : Heeem) 

 Iter Dengan kegiatan mbak yang banyak itu, apakah mengganggu buat kegiatan mbak menghafal Al-Qur‟an ? 

 Itee Menurut saya pribadi tidak (Iter : Tidak ? Jadi bisa berjalan sesuai jadwalnya ?) Iya (Iter : Oh ya) 

130 Iter Mbak sendiri, ada nggak sih kayak rencana atau jadwal-jadwal seperti itu untuk setiap harinya ? 

 

 

 

 

Itee Untuk rencana ada (Iter : He‟em). Jadi, setiap bangun tidur itu saya udah mikir, udah mulai memetakan gimana 

hari ini, mau ngapain (Iter : He‟em). Terus sekiranya cukup jam berapa sampai jam berapa  , waktu luangnya  jam 

berapa sampai jam berapa, untuk belajar  jam berapa sampai jam berapa (Iter : He‟em). 

135 

 

 

Iter Ya, berkaitan dengan pengaturan diri ya mbak ya, kan pengaturan diri itu berkaitan dengan perencanaan dan 

target seseorang seperti itu. Nah, menurut mbak, pengaturan diri mbak itu seperti apa sih ? Apakah sudah bagus 

atau belum ? 



 

 

140 

 

 

 

Itee Menurut saya, hampir ya gimana ya, pertengahan antara belum atau sudah. Jadi, tapi lebih mendekati ke sudah 

(Iter : Iya) soalnya ya udah mulai tertata gitu, gimana kesehariannya terus waktu-waktu luang itu saya manfaatkan 

atau tidak. (Iter : Heem ya, biasanya di waktu luang mbak ngapain aja ?) 

Waktu luang itu sebenernya saya kalau ada tugas sekolah ya ngerjain tugas sekolah (Iter : He‟em), kalau nggak 

ada ya mungkin bisa baca buku, terus ya menyempatkan buat hafalan Al-Qur‟an, buat muroja‟ah (Iter : Heem ya) 

 

145 

Iter Kan mbak mengatakan tadi bahwasanya pengaturan diri mbak itu mendekati lebih baik seperti itu ya. Nah, 

pengaturan diri seperti apa yang sudah mbak lakukan seperti itu mbak ? 

 

 

Itee Pengaturan diri (Iter : Iya). Ya, lebih ke keseharian (Iter : Iya), bagaimana memanfaatkan waktu luang, ya lebih ke 

itu (Iter : Heem ya) 

 

 

Iter Target mbak sendiri, kan mbak penghafal Al-Qur‟an, nah itu target mbak itu seperti apa sih dalam menghafal Al-

Qur‟an ? 

150 

 

Itee Targetnya nggak muluk-muluk sih mbak (Iter : Iya). Ya, paling kalau misalnya saya baru bisa satu ayat ya satu 

ayat, kalau baru semangat menghafal ya bisa lebih (Iter : Heem ya) 

 Iter Apakah dari jadwal atau target yang mbak lakukan itu selalu berhasil atau tidak ? 

 

 

155 

 

 

 

 

Itee Enggak (Iter : Enggak), heem tidak selamanya yang saya petakan di pikiran saya itu benar (Iter : Heeem, oh ya). 

Jadi, yak an kadang orang bilang juga “Kalau udah ada di pikiran itu ya ditulis” gitu, tapi menurut saya ya kalu 

ditulis tapi saya nggak melaksanakan ya percuma gitu kan (Iter : Iya). Jadi, saya memperkirakan diri saya sendiri 

dulu, kalau misalnya kira-kira saya bisa mencapai ya udah ditargetkan dulu, kalau misalnya nggak bisa mungkin 

ada kesempatan lain yang bisa membuat saya itu bisa melakukan itu  

(Iter : Heem ya) 

160 

 

 

 

Iter Sebagai penghafal Al-Qur‟an, ketika mbak mampu untuk mencapai target yang mbak capai ya, misalnya dalam 

sehari mbak mampu mencapai target yang sudah mbak rencanakan di awal atau malah sebaliknya seperti itu tidak 

tercapai. Nah, adakah evaluasi, kayak pemberian hukuman atau hadiah untuk diri sendiri dari pencapaian target 

itu ? 

 

165 

 

 

Itee Kalau dari pencapaian target sendiri kalau saya nggak bisa mencapai target itu, ya kayak ada rasa penyesalan gitu 

“Eh kok aku nggak bisa” (Iter : Iya). Ya, nanti untuk ke depannya saya bisa memikirkan bagaimana saya bisa 

menjadi lebih baik dari yang kemarin, terus cara-cara apa sih yang bisa saya ambil untuk mencapai target saya itu 

lagi biar nggak menyesal gitu (Iter : He‟em) 



 

 

170 

Iter Dari target-terget mbak itu, kan pengaturan diri mbak tadi bisa dikatakan mendekati lebih baik seperti itu. Nah, 

adakah evaluasi-evaluasi yang mbak lakukan dari target-target yang sudah tercapai atau belum tercapai seperti itu 

? 

 

 

 

 

175 

Itee Gimana ya ? (Iter : Mengevaluasi dari target-target seperti itu apakah ada ?) 

Kalau evaluasi ada (Iter : Iya). Tapi, mungkin itu nggak selamanya saya itu mengevaluasi diri saya sendiri, jadi di 

waktu-waktu tertentu aja gitu. Terus, kalau misalnya baru benar-benar down gitu, apa sih yang salah menurut 

saya, apa sih yang kurang dari saya, apasih yang sekiranya itu perlu saya perbaiki biar tujuan saya itu bisa 

tercapai gitu (Iter : He‟em) 

 Iter Terus, peraturan-peraturan yang ada di sekolah terus di asrama itu apakah membantu mbak dalam pengaturan diri 

mbak itu terbantu oleh adanya peraturan di sekolah maupun di asrama ? 

 

 

180 

Itee Ya, terbantu. Soalnya kan lebih, lebih bisa menjaga diri gitu (Iter : He‟em) biar apa, untuk mencapai tujuan itu 

kana da rencananya (Iter : Iya). Jadi, untuk menjaga kita agar tidak terjatuh itu ya lewat peraturan-peraturan (Iter : 

Oh ya). 

 

 

Iter Menurut mbak, faktor-faktor menghafal Al-Qur‟an di lingkungan. Di lingkungan mbak sendiri, di rumah itu 

seperti apa sih ? Mendukung atau tidaknya mbak menghafal Al-Qur‟an ?  

 

 

185 

 

 

 

Itee Untuk mendukung atau tidaknya sebenarnya mendukung, cuman kan kadang kalau di rumah itu kan interaksinya 

sama orang lain itu lebih banyak jadi mungkin kayak terbawa gitu, kadang terbawa suasana di rumah, di sekolah, 

ya kalau di sekolah nggak terlalu sih, cuman yang lebih bisa mempengaruhi saya itu di rumah (Iter : Di rumah ?). 

Kadang, kebawa sama lingkungan terus udah asik main terus tiba-tiba baru ingat kalau “Oh ya deng, aku punya 

rencana kayak gini, kayak gini, kayak gini”, jadi “aduh gimana ya nanti”, mikir lagi gitu (Iter : Heem ya)  

 Iter Kalau di rumah, apakah ada kagiatan yang bisa membantu mbak untuk menghafal Al-Qur‟an itu ? 

190 

 

 

 

 

195 

 

 

Itee Ada (Iter : Ada ?). jadi, setiap ba‟da maghrib kan, ba‟da maghrib itu ayah sama ibu biasanya tilawah, tilawah 

bareng gtu. Kalau di rumah kan, untuk ayah sama ibu kan nggak pernah berhenti ngingetin anaknya “Sholat nduk, 

gek ndang sholat” gitu, “Ayo buruan sholat”. Nanti kalau udah sholat, kalau misalnya tvnya masih nyala, nanti 

dimatiin sama ibu (Iter : Iya). Terus ibu, adik itu terutama adik saya mbak, adik saya kan orangnya agak (Iter : 

Iya), dibilangin sama ibu “Ndang dibaca Al-Qur‟annya, katanya sehari satu juz, mana ?” gitu (Iter : Hehehehe). 

Terus ya, untuk pencapaiannya biasanya kayak gitu, kadang juga itu sebelum tidur (Iter : He‟em) kan saya masih 

punya adik kecil (Iter : Oh), jadi ya sebelum tidur itu sama ibu disetelin murottal (Iter : Oh). Jadi kan, saya itu 

kalau lewat depan kamarnya adik (Iter : He‟em) sering dengar. Kan diputarinnya keras jadinya dengar sampai 



 

 

mana-mana gitu. 

 (Iter : Hehehehe) 

200 Iter Nah kalau untuk pengaplikasian dari hafalan mbak itu, apakah sudah ditepkan di lingkungan ? 

 

 

 

Itee  Untuk pengaplikasian (Iter : Ya, atau untuk diri sendiri) sudah, tapi belum menyeluruh. Jadi, masih menurut saya 

masih terlalu banyak evaluasi yang harus saya lakukan (Iter : He‟em). Bagaimana agar saya dapat 

mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari saya gitu. 

 Iter Perilaku apa sih yang mencerminkan sebagai penghafal Al-Qur‟an ? 

205 

 

Itee Ya, dari tutur katanya (Iter : Iya), dari perilakunya ya udah  kan seorang penghafal Al-Qur‟an itu lebih santun 

ucapannya, dari kehidupan sehari-harinya dia juga lebih teratur (Iter : Heem) 

 

 

 

Iter Beberapa referensi buku itu kan menjelaskan bahwasanya untuk menghafal Al-Qur‟an itu ada makanan-makanan 

tertentu seperti itu. Nah, apakah mbak memiliki makanan tertentu seperti itu untuk dikonsumsi sebagai masukan 

gizi sebagai penghafal Al-Qur‟an ? 

210 

 

 

 

 

215 

 

 

Itee Kalau dari saya sendiri, menurut saya ya nggak selamanya (Iter : He‟em) itu bisa membantu juga, mungkin ya 

kalau untuk menjaga imunitas bisa (Iter : Iya), ya kayak madu mungkin (Iter : He‟em), habbatussauda kan bisa 

untuk menjaga imunitas sebagai seorang penghafal Al-Qur‟an. Tapi, menurut saya lebih ke niat dari pribadi 

masing-masing bagaimana, apakah dia itu ingin menjadi seorang penghafal Al-Qur‟an atau hanya menjadi orang 

biasa yang (Iter : He‟em) cuman ingin memenuhi target. Biasanya di sekolah, di sekolah kana da target (Iter : 

He‟em), targetnya tiga juz gitu ya cuman memenuhi tiga juz, selepas tiga juz itu selesai hilang (Iter : Hehehehe). 

Ya buat apa gitu (Iter : Iya), jadi lebih ke niatnya dari pribadi kita sendiri (Iter : Heem ya) 

 

 

Iter Eee peran sosial, peran sosial di dalam kan tentu kita hidup kan saling berdampingan seperti itu. Nah, sebagai 

penghafal Al-Qur‟an, bagaimana sih kehidupan sosial mbak itu ? 

220 

 

 

 

 

Itee Kehidupan sosial, kehidupan sosial kan nggak pernah lepas dari konflik (Iter : Iya). Ya pernah sih menghadapi 

bebrapa konflik, ya kayak misalnya ada teman yang marah gara-gara saya, mungkin tanpa saya sadari saya 

melakukan hal itu gitu (Iter : Iya). Ya kalau di rumah itu mungkin sama adik, kadang ya adik waktu nggak 

sinkron, mungkin emosinya baru nggal teratur gitu, jadinya ya lepas kadang gitu (Iter : Heem) 

225 

 

Iter Ini kan di sini, di sekolah ini itu ada ikhwan akhwatnya ya. Nah, bagaimana dengan hubungan ikhwannya, dengan 

ikhwan apakah menjadi penghambat mbak untuk menghafal ? 



 

 

 

230 

Itee  Menurut saya tidak (Iter : Tidak ?). Jadi, kan kembali ke pribadi masing-masing (Iter : Iya) bagaimana dia bisa 

,emjaga diri, mengatur dirinya (Iter : He‟em) sendiri, meregulasi dirinya sendiri (Iter : He‟em) gitu (Iter : Oh ya). 

Kalau itu juga, ya kayak itu tadi, kan di dalam Al-Qur‟an ada intisari-intisarinya, jadi bisa kita baca terus kita 

terapkan dalam kehidupan kita gitu. Jadi, lebih ke regulasi dirinya sendiri. 

 

 

Iter Terus, di sekolah itu apakah ada fasilitas-fasilitas atau sarana yang mendukung mbak dalam menghafal Al-Qur‟an 

? 

 

 

235 

Itee Kalau fasilitas, sarana-sarana dan fasilitas ya ada, kayak misalnya ustadz ustadzah yang selalu, ya sebisa mungkin 

lah menyempatkan waktunya itu untuk menyimak anak didiknya setoran gitu  

(Iter : Heem ya) 

 

 

Iter Konsekuensi apa sih yang mbak berikan pada diri sendiri ketika mampu untuk menghafal Al-Qur‟an atau 

tidaknya ? 

 

 

240 

 

Itee Kalau konsekuensi sendiri yak ke depannya ya gimana caranya, pokoknya harus (Iter : He‟em) lebih dari target 

yang kemarin, karena target yang kemarin nggak tercapai berarti ke depannya harus bisa lebih, lebih banyak lebih 

banyak gitu. Semakin banyak menunda semakin banyak yang harus di kejar (Iter : Kejar ya) iya (Iter : Heem ya) 

 Iter Manfaat apa sih yang bisa mbak rasakan sebagai penghafal Al-Qur‟an ? 

 

 

245 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

255 

 

Itee Manfaatnya ya, dalam kehidupan sehari-hari ya lebih teratur (Iter : Iya), lebih enak juga, maksudnya lebih gimna 

ya, rasanya nyaman bisa (Iter : He‟em) kalau misalnya ada waktu entah lima menit entah sepuluh menit untuk 

berinteraksi dengan Al-Qur‟an itu rasanya nyaman. Jadi, misalnya kita punya banyak pikiran terus di sini itu 

sudah crowded banget gitu, lalu lintas otaknya itu (Iter : Hehehe) nggak teratur, jadinya ya sebisa mungkin kalau 

berinteraksi dengan Al-Qur‟an itu ya merasa nyaman (Iter : He‟em), di waktu-waktu tertentu juga lebih enak (Iter 

: He‟em). Terus untuk kehidupan sosialnya ya, bagaimana kita menerapkan, kita kan nggak cuman menghafal, 

jadi mempelajarinya juga. Ya manfaat dari, apasih pelajaran yangdapat kita ambil dari Al-Qur‟an itu, terus 

gimana caranya sih kita bisa menerapkan itu di kehidupan sehari-hari kita. Ya, untuk belajar juga lebih nyaman 

gitu kan Al-Qur‟an itu segala, sumber dari segalanya, jadi kayak ilmu pengetahuan sebenarnya juga sudah 

dijelaskan dalam Al-Qur‟an. Jadi, kita bisa ngambil banyak pelajaran lebih dari Al-Qur‟an. Tentunya juga, kalau 

belajar di SMK ini ya lebih ke pelajaran IPA, IPA itu banyak dalil-dalilnya, nggak cuman IPA juga sih (Iter : 

He‟em), pelajaran Agama. Kalau Agama kan sudah pasti (Iter : Iya), berinteraksi dengan Al-Qur‟an  kan lebih 

intendif. Kalau untuk pelajaran umum seperti IPA kan jarang gitu yang menyangkut-pautkan dengan dalil-dalil 

Al-Qur‟an (Iter : Iya) sendiri gitu. Ya itu ya, saya takjub juga sih (Iter : He‟em) ini apa, ternyata Al-Qur‟an itu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wawancara 2 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Bagaimana prestasi akademik mbak disekolah? 

 

 

 

5 

 

Itee Kalau dari akdemik sendiri ya cenderung naik turun soalnya nggak selamanya bisa stagnan atau mungkin naik, ya 

kalau naik sih lebih cenderung naiknya soalnya nggak selamanya pelajaran itu bisa sama jadinya ya itu naik turun 

terus tapi secara keseluruhan ya alhamdulillah baik (Iter : Kalau pakai angka berapa? Kalau pakai angka 

spesifikasinya aja sekitar delapan puluh sampai sembilan puluh ya ya beberapa mapel yang sama mampu 

mungkin bisa lebih. (Iter : Ada sampai dua puluh besar?) ada kalau misalnya dihitung dari kelas sepuluh itu masih 

 

 

 

260 

 

 

banyak pelajaran-pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil, yang sebelumnya itu sudah dijelaskan dalam Al-

Qur‟an tapi kenapa kita tdak tahu atau belum mengetahuinya, terus akhirnya kita tahu karena ilmuwan, dan 

ilmuwan itu bukan berasal dari kalangan kita maksudnya kaum muslimin sendiri, dari orang-orang barat mana 

yang apa, dan akhirnya malah mereka yang menemukan gitu nukan kita sendiri yang menemukan  

(Iter : Heem ya) 

 

 

Iter Ee untuk selanjutnya, rencana apa yang mbak buat untuk ke depannya agar regulasi diri atau pengaturan diri 

mbak itu lebih baik? 

265 

 

 

 

 

270 

 

Itee  Untuk regulasi diri ke depannya ya, lebih ke jadwal per harinya lebih ditata lagi, terus jadwal per minggunya, per 

tahunnya, bagaimana kita bisa mengefektifkan satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun itu untuk berinteraksi 

dengan Al-Qur‟an. Terus untuk mengevaluasi diri bagaimana diri kita selama, paling-paling sehari kan udah 

kelihatan (Iter : He‟em) sehari itu ngapain aja, kalau seminggu kita kan belum tentu ingat dari hari Senin (Iter : 

Iya) ngapain aja sampai hari Minggi, untuk sebulan itu juga bagaimana kita mengingat-ingat tanggal satu itu kita 

lalui sampai tanggal tiga puluh itu kita lewati ya gitu (Iter : Heem ya). 

 

 

 

275 

Iter Jadi, dapat saya simpulkan bahwasanya regulasi diri mvak itu dapat dikatakan sudah mendekati baik seperti itu 

ya. Karena, mbak sudah mampu membuat jadwal agar tidak bertabrakan dengan kegiatan di sekolah dan juga 

sebagai penghafal Al-Qur‟an seperti itu. Sekian wawancara pada hari ini, saya ucapkan  terima kasih. 

Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Itee Wa‟alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 



 

 

masuk dua puluh besar lima belas juga masih tapi ya naik turun soalnya kan setiap orang kan nggak mesti sama 

jadinya ya naik turun itu tadi. 

 Iter Nah kalau prestasi dalam menghafal Al-Qur‟an mungkin pernah? 

10 

 

 

 

 

15 

Itee Dulu itu SD pernah juara tiga lomba kayak tahfid gitu tapi waktu itu cuma itu cuma membacakan surat Al-alaq 

satu sampai terakhir itu di Novotel terus SMP belum pernah yang paling itu dulu ya SD soalnya dari guru 

tahfidnya mentornya bener-bener serius jadi kayak anak ini udah bagus di bidang tahfidnya nanti kalau 

dikembanginkan jadi lebih bagus gitu. Dulu juga pernah ikut lomba tahfid tapi sebenarnya itu ajangnya untuk 

TPA TPQ tapi saya ikut saya bawa nama SD bukan nama TPA TPQ saya rasa itu. Kalu dibidnag menghafal TK 

juga pernah tapi cuma sekedar do‟a sehari-hari gitu. 

 Iter Mbak H hafal berapa juz? (Itee : Alhamdulillah tiga) Apa sih yang mbak ketahu tentang pengaturan diri? 

 

 

 

20 

 

 

Itee Yang saya ketahui tentang pengaturan diri itu adalah cara bagaimana kita mengatur diri kita sendiri dari 

keseharian kita misalnya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, terus pengaturan tugas-tugas yang harus kita 

lakukan dalam sehari itu apa aja selain itu juga mana kegiatan yang diprioritaskan (Iter : Mungkin ada lagi) kalau 

untuk mengatur diri sendiri ya kalau bisa membawa dampak buat lingkungan jadinya lingkungan itu ikut 

mengatur kita nggak cuman kita yang mengatur diri kita sendiri tapi juga mengatur lingkungan dan lingkungan 

mengatur kita. 

 Iter Kalau untuk pengaturan diri dalam mengahafal itu seperti apa? 

 

25 

 

 

Itee Kalau mengatur diri dalam menghafal Al-Qur‟an ya yang paling utama itu ya mengatur waktu bagaimana caranya 

dalam sehari itu kita mencari waktu yang tepat untuk menghafal Al-Qur‟an setelah itu bener-bener diniatkan 

untuk menghafalkan Al-Qur‟an bener-bener kalau bisa ya serius gitu kalau bisa “ya ini tujuan ku ini bener-bener 

yang ingin saya lakukan dan ini akan membawa dampak baik buat saya” 

 Iter Nah itu faktor-faktor pendukung dalam pengaturan diri itu apa aja sih?  

 

30 

 

Itee Faktor-faktor pendukung dalam pengaturan diri itu yang pertama itu pasti dari diri sendiri yang kedua itu motivasi 

juga dari orang lain jadi bagaimana orang lain membuat saya lebih semangat gitu nggak cuma dari temen 

keluarga dari sahabat ya yang dekat-dekatlah. 

 Iter Itu faktor pendukung ya, kalau faktor pendukung dalam pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an? 

 Itee Kalau faktor pendukungnya ya mungkin dari lingkungan sendiri jadi bagaimana lingkungan itu berpengaruh 

untuk kita itu sih faktor pendukungnya.  

35 Iter Kalau penghambat dalam pengaturan diri yang mbak ketahui apa aja?  



 

 

 

 

40 

Itee Kalau untuk faktor penghambatnya ya itu tadi yang paling saya rasakan itu rasa malas itu faktor penghambat saya 

untuk menghafal Al-Qur‟an terus kadang tu tugas terlalu banyak ya kadang tugas nggak masalah cuman kadag 

udah terlalu capek buat belajar jadi kondisi badan nggak mendukung untuk menghafal Al-Qur‟an jadinya malah 

itu terus kadang makannya nggak teratur terus kadang dalam sehari itu rasa capeknya numpuk-numpuk gitu. 

 Iter Kalau faktor penghambat pengaturan diri mbak apa?  

 

 

 

45 

 

 

Itee Faktor penghambatnya kalau dalam pengaturan diri itu kadang dari kegiatan lain itu ada yang tabrakan jadi ya 

nggak cuma organisasi dari tugas-tugas juga kadang hari ini deadline besok ada lagi ada lagi jadi itu yang sedikit 

menghambat saya dalam pengaturan diri saya terus selain itu juga kadang tugas apa ya misalnya saya udah jaga 

jam segini jam segini saya mau ngapain tapi dari waktu itu terlalu banyak kegiatan lain yang membuat saya jadi 

molor gitu terus terlalu banyak kegiatan yang mendadak jadinya ya apa ya mungkin sedikit berantakan kalau 

harus mengatur ulang diwaktu itu juga. 

 

 

Iter Dengan banyaknya kegiatan terus mbak juga harus meghafal Al-Qur‟an nah itu bagaimana cara mbak membagi 

waktunya?  

50 

 

 

 

 

55 

 

Itee Kalau untuk membagi waktu biasanya saya itu waktu luang itu ada waktu istirahat tapi waktu ostirahat disekolah 

itu udah terlalu sering digunakan untuk mengerjakan tugas jadi waktu luang saya itu cuman dipagi hari setelah 

subuh setelah subuh itu mungkin ada waktu setengah jam sampai mungkin satu jam untuk setidaknya kalau nggak 

tilawah ya menghafal beberapa ayat meroja‟ah setelah itu dalam sehari selain dipagi itu sebelum tidur itu kalau 

misalnya badan masih mendukung untuk ee bisa menghafal Al-Qur‟an ya menghafal Al-Qur‟an ya paling nggak 

kalau nggak menghafal ya meroja‟ah gitu waktunya luang sekitar ya sama sih sebenarnya satu jam setengah jam 

untuk menghafal atau paling nggak meroja‟ah 

 Iter Mbak sendiri menghafal sejak?  

 

 

60 

 

 

Itee Saya menghafal sejak kecil sih sebenarnya TK udah dibiasakan sama orang tua untuk menghafal paling nggak ya 

do‟a-do‟a sehari-hari dulu terus surat-surat pendek dari Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas gitu terus akhirnya di SD saya 

mendapat ee lebih banyak ilmu untuk menghafal jadinya SD itu udah terarah SD mulai juz tiga puluh juz dua 

sembilan SMP melanjutkan juz dua sembilan dua delapan SMK ini masih memenuhi target SMK dulu misalkan 

udah terpenuhi saya baru melanjutkan hafalan  

 

 

Iter Berdasarkan wawancara kemarin pengaturan diri mbak dalam menghafal itu kan kurang baik ya, kalau 

pengaturan diri mbak sendiri seperti apa?  

65 Itee Kalau pengaturan diri sendiri ya dapat dikataka lebih baik cuman kadang ada plus minusnya juga sih setiap 



 harinya kalau nggak setiap minggunya itu mesti ada kurang lebihnya yang harus dievaluasi lagi. 

 Iter Terus tahap-tahap apa aja sih yang dibutuhkan ee untuk biar pengaturan diri biar lebih baik? 

 

 

70 

 

 

Itee Ya yang pertama kita bener-bener nglist jadwal yang kita buat itu seperti apa terus selanjutnya dilaksanakan dulu 

kalau misalnya kalau jadwalnya kayak gini nanti kedepannya gimana apakah bisa jadi lebih baik atau tambah 

berantakan terus kalau misalkan dah dilakuin ya tahap akhirnya ya evaluasi gimana ya kan misalkan udah 

dilakukan kan gak selamanya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan yang direncanakan jadi perlunya dilakukan 

evaluasi untuk membuat kita tahu bagaimana biar kedepannya bisa menjadi lebih baik. 

 Iter Dari tahap-tahap itu tadi yang membuat pengaturan diri mbak kurang baik itu ee apakah mungkin ada tahap-tahap 

yang tidak terlaksana? 

75 

 

 

Itee Yang membuat tidak baik itu ya tahap-tahap kalau dalam keseharian ada kegiatan yang tidak terlaksana kadang 

dah di jajal jam segini jam segini tapi karea ada yang mendesak itu juga mempengaruhi jadwal dari keseharian.  

 Iter Ee permasalahan apa sih yang sering muncul dalam menghafal Al-Qur‟an dan bagaimana mengatasinya?  

 

80 

 

 

 

 

Itee Permasalahan yang muncul itu banyak yang pertama kadang dari motivasinya sendiri, motivasinya sendiri itu 

kadang bisa berer-bener yang saya harapkan ya maksudnya saya udah pengen kayak gitu tapi dari lingkungan 

nggak mendukung terus waktunya sendiri kalau misalnya dari waktunya itu nggak ada yang bisa disempatkan itu 

ya bingung “aduh gimana ya ini udah ngatur gini sampai gini tapi sampai sini akhirnya malah kayak gini”. 

Terus apa ya kalau cara untuk menanganinya dievaluasi tadi gimana ya caranya biar itu tu bisa lebih baik palinng 

waktu istirahat itu disempatkan lima menit untuk menghafal apa yang tadi pagi. 

85 

 

Iter Mbak ini tinggal di? (Iter : Asrama) kalau dilingkungan rumah sendiri apakah mendukung untuk menghafal Al-

Qur‟an? 

 

 

 

90 

 

Itee Kalau dilingkungan rumah sendiri mendukung cuman kalau dari interen dari keluarga itu mendukung tapi kalau 

dari pihak luar itu belum terlalu apa ya masyarakat ya lingkungan saya itu sebenarnya udah paham tentang Islam 

tapi kalau untuk penerapan lebih lanjut misalkan untuk menghafal Al-Qur‟an itu belum terealisasi belum terlalu 

terlihat jadinya kalau di luar rumah atau dimasjid atau dirumah temen itu agak susah ya yang paling saya rasakan 

dampaknya itu kalau dirumah lebih terarah dari orang tua juga mengarahkan gitu  

 

 

Iter Kan menurut mbak tadi lingkungan rumah kurang ya nah dengan keadaan seperti itu apakah membuat mbak 

nyaman atau biasa aja? 

 Itee Bisa dibilang biasa aja soalanya nggak terbawa sama rumah juga tapi juga nggak terbawa sama luar jadinya bisa 



95 dibilang seimbang gitu  

 Iter Dengan lingkungan yang perti itu apa sih yang mbak lakukan?  

 

 

Itee Dengan lingkungan yang seperti itu ya pertama jangan sampai saya saya mewanti-wanti dengan lingkungan 

rumah jadinya kalau dilingkungan rumah kayak gini ya sebisa mungkin kita jadi lebih baik dari yang itu. 

 Iter Kalau diasrama sendiri ini ya kondusif untuk menghafal? 

100 

 

 

Itee Ya bisa dibilang ya bisa dibilang nggak soalnya kadang itu udah terlalu kadang kebawa sama temen jadi udah 

terlalu lama ngobrolnya udah terbawa suasana jadi lupa apa yang harus dilakuin dah jam segini malah lupa jadwal 

yang harusnya saya lakukan sehari itu 

 Iter Nah itu cara apa sih yang mbak lakukan dengan lingkungan di asrama agar mbak bisa menghafal Al-Qur‟an?  

 

105 

 

 

 

Itee Cara yang saya lakukan ya bener-bener mencari tempat sepi bener-bener nggak ada yang tapi bukan misalnya 

nggak ada temen ya nggak mungkin bisa karena asrama kan main-mainnya kemana-mana ya kadang kekamar 

kadang ngobrol di ruang tengah banyak tempat yang bisa buat mereka jadinya carilah sudut-sudut ruangan yang 

bener-bener nggak terlalu ramai juga jadinya bisa kondusif buat menghafal gitu terus selain itu fokus gitu kalau 

bisa bener-bener memusatkan kegiatan yang harus saya lakukan.  

 

  



Subjek AS  

Wawancara 1 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 Itee Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh 

 

 

Iter Perkenalkan nama saya Anis Fajar Utami, Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammdyah Surakarta. 

Yang hari ini akan mewawancarai saudara. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. 

5 Itee Nama saya AS biasa di panggil A, saya bersekolah di SMK IT X, kelas XI Jurusan TKJ (Teknik Komputer dan 

Jaringan). 

 Iter Oh iya mbak A,  mbak A saya disini ingin bertanya menurut mbak A penghafal Al-Qur‟an itu apa sih? 

 

 

10 

 

 

 

 

Itee Menurut saya penghafal Al-Qur‟an adalah seseorang yang mempelajari Al-Qur‟an dengan menghafalkannya , 

dan tentunya mencurahkan seluruh hidupnya kepada Allah melalui Al-Qur‟an. Jadi nanti itu mbak apapun yang 

diinginkan dan dicita-citakan bisa didapat melalui Al-Qur‟an . misalnya itu mbak  saya mempunyai cita-cita 

ingin kuliah di Universitas X, jadi nanti saya bisa kuliah disitu dengan Al-Qur‟an,  jadi apapun yang kita cita-

citakan bisa dicapai dengan Al-Qur‟an mbak. (Iter : Ketika dia menjadi seorang penghaal Al-Qur‟an, seperti itu 

ya ) iya, tentunya akan lebih mudah mendapatkan apa yang dia inginkan (Iter: Iya, ketika seseorang 

menghafalkan Al-Qur‟an maka kemudahan-kemudahan itu akan datang pada dirinya. Seperi itu?) iya. 

15 Iter Hm, sekarang ini mbak sendiri sudah menghafalkan berapa juz? 

 

 

Itee Hm, karena saya termasuk baru, belum ada Dua tahun jadi ini baru jalan tiga juz mbak. (Iter : Jalan tiga ya )  

iya. 

 Iter Mbak sendiri menghafal Al-Qur‟an sejak kapan? 

 

20 

 

 

 

 

Itee Sejak masuk SMK,  awalnya kan  saya nggak tertarik menghafal Al-Qur‟an tetapi di SMK itukan ada ketentuan 

buat mengambil ijazah itukan harus hafal tiga juz, setelah itu tentunya di SMK saya mendapatkan banyak 

motivasi tentang menghafal Al-Qur‟an, jadi saya tahu banyak manfaat yang diperoleh setelah menghafal Al-

Qur‟an . jadi  harapannya setelah lulus SMK ini tidak hanya bisa hafal tiga juz tetapi bisa lebih, kalau targetnya 

sih tujuh juz. (Iter : Tujuh juz) iya. (Iter : Ohh iya, setelah lulus dari SMK?) iya, maksutnya selama tiga tahun di 

SMK ini bisa hafal tujuh  juz (Iter : Ohh iya smeoga tercapai ya) Amiin. 

25 Iter Nah, kalau boleh tahu,tujuan mbak sendiri untuk menghafal Al-Qur‟an itu apa sih? 

 Itee Hm, apa ya mbak, tujuan menghafal Al-Qur‟an yang pertama yaitu mendapat ridho Allah, dan tentunya 



 

 

 

30 

memberi hadiah untuk orang tua jubah ketika di akhirat kelak, karena kan itu ya mbak orang yang menghafalkan 

Al-Quran dapat memberi hadiah jubah untuk orang tuanya di akhirat.(Iter : Ohh iya) terus tujuan kedua yaitu 

biar bisa kuliah dengan mudah mbak, karena kan saya dari SMK mbak, jadi buat tes kan susah jadi kalau hafal 

Al-Quran kan enak mbak yang di tes hafalannya terus juga bisa milih jurusan sesukanya.(Iter: Eem, iya) 

 Iter Untuk Motivasi mbak sendiri menghafal Al-Quran itu apa? 
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Itee Motivasi untuk menghafal Al-Qur‟an ya itu mbak biar bisa memberikan hadiah orang tua dan itu mbak biar bisa 

masuk Universitas X dengan mudah hehe. (Iter : Masuk Universitas?) iya masuk universitas biar nggak perlu tes 

yang susah-susah gitu mbak, kan yang di tes hafalannya.(Iter : Eem, selain itu) Eem, ya itu mbak katanya kan 

seorang penghafal Al-Qur‟an itu dimuliakan ya mbak dan juga dimudahkan urusannya dari segi apapun dunia 

akhirat, ya itu juga salah satu motivasinya mbak. 

 Iter Hm, usaha apa sih yang mbak lakukan untuk menjadi seorang penghafal Al-Qur‟an seperti sekarang ini? 
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Itee Hm, usaha pertama yang saya lakukan itu mbak meluruskan niat untuk menjadi seorang penghafal Al-Qur‟an 

terus karena dulukan waktu SMP belum menghafalkan Al-Qur‟an jadi usaha yang saya lakukan yaitu 

pembiasaan diri dengan Al-Qur‟an, jadi biar terbiasa dulu mbak, terus yang kedua yaitu meluangkan waktu 

untuk menghafal Al-qur‟an mbak, kan SMK  itu banyak sekali tugas dan PR yang harus dikerjakan jadi untuk 

pembagian itu itu terkadang masih susah mbak , dan usaha yang ketiga yaitu mengulang hafalan mbak (Iter : 

Ohh muroja‟ah) iya mbak, soalnya nanti kalau nggak ngulang hafalan nanti hafalannya lupa (Iter : Ohh seperti 

itu ya) iya. 

45 Iter Kalau syarat-syarat menghafal sendiri itu apa mbak? 
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Itee Syarat buat saya ? (Iter: Iya )  kalau saya itu kalau menghafal kalau bisa jangan di tempat yang ramai, jadi kalau 

bisa yang tempatnya sepi mbak, (Iter : Iya) terus saya termasuk orang yang hafalannya susah jadi itu mbak buat 

bisa hafal saya harus mengulang satu ayat sebanyak dua puluh samapai empat lima kali mbak. (Iter : Ohh seperti 

itu, mungkin ada lagi mbak?) itu mbak  mengurangi untuk mendengarkan lagu, nonton film dan baca novel. 

Soalnya itu sangat berpengaruh mbak buat hafalan mbak itu saya rasakan waktu liburan di semester dua waktu 

kelas tiga ujian, itukan saya dirumah mbak jadi sering baca wattpad dan itu berdampak dengan hafalan, bahkan 

tilawah mbak, jadi baca Al-Qur‟an itu rasanya datar gitu aja mbak, nggak ada perasaan agak gimana gitu mbak.  

syarat yang paling penting itu mbak niat , jadi kalau niatnya kuat pasti hafalnya juga cepat, tapi kalau ndak niat 

ya hafalnya pasti lama mbak. 

55 Iter Eem, untuk metode menghafal yang mbak gunakan sendiri itu apa? 

 Itee Eem banyak mbak, (Iter : Banyak?) iya mbak banyak, banyak metode yang saya gunakan seperti mendengarkan 



 

 

 

murotal, terus mengulang satu ayat sebanyak dua pulus sampai empat lima kali, dan saya juga pernah 

menggunakan metode membaca satu halaman empat puluh kali. Tapi menurut saya yang paling gampang itu 

mbak  mengulang satu ayat dua puluh sampai empat puluh kali.  

60 Iter Terus untuk faktor-faktor kesulitan atau penghambat apa yang mbak alami dalam menghafal Al-Qur‟an? 
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Itee Eem,  dalam menghafal Al-Qur‟an itu mbak faktor lingkunagn itu yang paling penting mbak,karena lingkungan 

bisa menjadi faktor pendukung atau penghambat mbak,  jadi kalau lingkungannya banyak orang-orang yang 

menghafal Al-Qur‟an jadi ikut semangat buat menghafal mbak, tetapi kalau berada di lingkungan orang-orang 

yang bukan penghafal Al-Qur‟an jadi nggak semangat mbak dan juga itu mbak kesulitan dalam membagi waktu 

mbak, jadi kalau nggak ada PR atau tugas hafalan bisa banyak mbak,tetapi kalau sudah ada tugas atau PR 

hafalannya juga berkurang mbak. Terus kesulitan yang biasa alami itu mbak kalu udah libur sekolah, jadi kalau 

udah libur sekolah itu mbak pasti hafalannya juga libur mbak, masih kesulitan untuk hafalan di waktu libur 

mbak karena malah digunain buat nonton film, baca novel ,mendengarkan lagu atau kegiatan lainya mbak itu 

bener-benar menghambat hafalan mbak, jadikan kalau udah gitu nanti hafalannya jadi males mbak.  
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Iter  Ooh jadi tadikan bilang salah satu faktor penghambat dalam menghafal Al-Qur‟an kan lingkungan, nah mbak 

sendiri kan juga di Asramakan iya, la itu menurut mbak itu gimna lingkungan yang menghambat mbak dalam 

menghafal Al-Qur‟an baik di asrama atau dirumah?  

 

 

75 
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Itee Oh  iya mbak jadi gini mbak, kalau di Asrama itukan banyak teman-teman yang semangat menghafal Al-Qur‟an 

dan waktunya kalau di Asrama itu di jadwal mbak misalnya kalau habis isya‟ itu waktunya hafalan dan setoran 

mbak jadi enak gitu mbak, udah ada jadwalnya nah beda lagi kalau dirumah mbak kan nggak ada jadwalnya  

mbak jadi ya yang biasanya jam buat hafalan malah digunain buat yang lain,soalnya kan itu mbak nggak ada 

jadwalnya jadi sesukanya aja , dan yang biasanya hafalan harus nambah tapi kalau di rumah malah nggak 

nambah-namabah mbak kan kalau dirumah itu mbak teman-temannya kan nggak menghafal jadi malah ikut-

ikutan nggak menghafal mbak malah main, berhubung saya termasuk orang yang suka main jadi ya kalau 

dirumah malah main mbak , jadi sangat beda sekali dengan di Asrama mbak. (Iter: Jadi kalau di Asrama 

mendukung ya mbak buat menghafal ,tetapi kalau dirumah malah menjadi penghambat mbak dalam menghafal 

ya, kalau libur ya udah hafalannya ikut libur ya mbak seperti itu?) iya mbak. 

 Iter Terus peran sosial mbak itu seperti apa sih, baik di lingkungan Sekolah, Rumah atau di Asrama mbak? 
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Itee Hmb apa ya mbak, jadi peran sosial saya itu kalau di lingkungan sekolah itu ya mengikuti beberapa organisasi 

mbak, seperti OSIS dan di OSIS itu saya mendapatkan amanah di Divisi Rohis (Rohani  Islamiyah) menjadi 

sekertaris bidang dan kalau di tingkat Surakarta sendiri saya ikut organisasi Farois (Forum Aktivitas Rohani 

Islam Surakarta)  dan mendapatkan amanah untuk menjadi sekertaris bidang. Terus kalau di masyarakat saya 

aktif mengajar TPA di Masjid Abu-Bakar ash sidiq (Iter : Iya)  dan menjadi remaja masjid di Masjid Khusnul 

Khotimah mbak,tetapi kalau di rumah itu mbak peran sosialnya mungkin nggak terlalu aktif mbak, kan kalau di 

rumah itu mbak jarang pulang juga jadi jarang bersosialisasi, tetapi saya itu mbak kalau di rumah ikut organisasi 

karang taruna mbak, itupun saya kurang aktif karena jarang dirumah mbak. (Iter : Hm, jadi untuk mbak sendiri 

itu kalau peran sosial di lingkungan Sekolah dan Asrama itu aktif ya? Tetapi kalau dirumah kurang aktif, seperti 

itu?) iya mbak (Iter : Terus untuk hubungan dengan ikhwan atau akhwat di sekolah sendiri itu seperti apa? 

Untuk peran sosialnya?) kalau dengan akhwat ya itu ya mbak biasa aja, ya main, makan, ngerjain tugas bareng 

dan chattingan biasa mbak,  tetapi kalau dengan ikhwan mungkin agak membatasi mbak seperti komunikasi 

seperlunya saja mbak, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan organisasi yang harus di bahas dan kalau 

koordinasi ya itu mbak harus ada jaranknya dan juga di temenin teman mbak jadi biar nggak ber-dua aja gitu 

mbak, karena kan takut mbak nanti kalau ada dampaknya gitu mbak kalau nggak membatasi (Iter : Itu apa salah 

satu penghambat mbak dalam menghafal Al-Qur‟an juga.?) iya mbak, karenakan pernah ada kisah tu mbak 

tentang hafalanyang hilang karena lawan jenis, jadi takut aja mbak kalau nanti menghambat hafalan mbak (Iter : 

Kalau berhubungan dengan ikhwan ya mbak?) iya mbak. 

 Iter Hm, terus permasalahan apa saja  sih yang mbak lewati dalam menghafal Al-Qur‟an? 
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Itee Permasalahan hm, (Iter : Iya permasalahan baik itu dengan teman, keluarga atau diri sendiri) permasalahannya 

yaitu mbak yang pertama dari keluarga, saya kan berasal dari keluarga yang belum paham betul tentang agama 

(Iter : Iya) jadi dukungan keluarga saya untuk saya dalam menghafal Al-Qur‟an itu masih kurang, jadi kan kalau 

biasanya ada dukungan dari orang tua kan lebih semangat mba.terus permalahan yang kedua itu belum bisa 

memanagement waktu mbak, jadi terkadang itu udah nentuin jam buat hafalan mbak, tetapi kalau ada tugas 

banyak ya waktu buat hafalan malah digunain buat ngerjain tugas, terus juga itu mbak lingkungannya, kalau 

lingknnya itu teman-teman yang menghafal Al-Qur‟an jadi ikut menghafal Al-Qur‟an mbak tetapi kalau 

temannya ngobrol juga malah ikut-ikutan ngobrol mbak, terus permalahan yang biasa saya alami itu mbak 

hafalannya lupa hehe ya mungkin karena kurang muroja‟ah atau kebanyakan dengerin lagu, baca novel atau 

nonton film mbak, (Iter : Iya) terus itu juga sih mbak kurang muroja‟ah juga karenakan biasanya kalau udah 

pindah ayat kan kepenginnya nambah terus jadi terkadang malah hafalan yang dulu nggak di muroja‟ah, (Iter : 



 Iya ), apalagi ya mbak, kayaknya udah sih mbak itu aja. 
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Iter Eem iya mbak , terus biasanya waktu-waktu yang disediakan buat menghafal itu berapa lama mbak, dan waktu-

waktunya apa aja mbak? 
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Itee Eem waktun ya mbak (Iter : Iya) kalau saya sih itu mbak hafalan kalau mau di setorkan, jadi  ya sekitar empat 

puluh lima menitan atau kalau ayatnya panjang agak susah ya bisa satu setengah jam mbak, karena target saya 

sehari itu kan setengah halaman, terus untuk menghafalnya biasanya mengikuti jadwal asrama mbak setelah 

isya‟, jadi setelah isya‟ itu hafalan dan langsung di setorkan. Terus ba‟da subuh itukan kegiatan asrama ada 

muroja‟ah bersama dan menyetorkan kembali ayat yang sudah di hafalkan waktu malamnya mbak, itu biasanya 

saya muroja‟ah sendiri sekitar Lima belas samapai dua puluh menit dan setelah itu saya setorkan lagi mbak. Dan 

kalau di sekolah itu mbak di beri fasilitas buat menghafal Al-Qur‟an selama empat jam setiap minggunya mbak, 

tetapi nggak sepenunhnya digunain buat hafalan,biasanya ya digunain buat muroja‟ah, tahsin atau motivasi 

tentang menghafal Al-Qur‟an. 

 

 

Iter Nah, dari kegiatan mbak yang banyak tadi itu, ada organisasi disekolah,organisasi kota dan  mengajar TPA , nah 

untuk akademik sendiri itu seperti apa mbak? 
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Itee Eem, jadi gini mbak dulu kan saya waktu baru masuk ke SMK itu kelas satu sempat down mbak tetapi masih 

masuk sepuluh besar mbak, kalau nggak salah peringkat saya sembilan mbak, karena belum bisa mengatur 

waktu dan karena jauh dari orang tua, karenakan saya nggak pernah jauh dari orang tua mbak selain itu juga 

karena kegiatan banyak mbak bisa sampai isya‟ baru pulang kalau ngjar TPA. Terus jalan mbak kelas Dua 

SMK, dan sudah lebih bisa untuk memanagement waktu mbak dan alhamdulillah itu peringkatnya naik, terus 

alhamdulillah lagi itu mbak UTS kemarin itu bisa mendapatkan peringkat satu, awalnya sih cuma iseng mbak 

apa bener sih kalau kita mengutamakan Allah maka Allah akan mengutamakan kita nah itu waktu UTS semester 

dua itu mbak saya banyakin aja tilawahnya sehari satu juz dan sama tahajud, kalau pas kelas satu kan itu mbak 

yang diutamain belajarnya, nah kelas dua nyoba tuh mbak ngutamin Al-Qur‟anya, yaudah belajarnya nggak 

selama pas kelas satu tetapi lebih banyak baca Al-Qur‟annya, tetapi ternyata bener mbak pas UTS itu ya mbak 

rasanya beda mbak, kayak di permudah deh mbak dan kemarin pas orang tua ngambil Raport kaget mbak saya 

dapat peringkat satu mbak. (Iter: Alhamdulillah, berarti kemarin itu ya dapat peringkat satu?) iya mbak itu kalau 

ngutamain Al-Qur‟an dulu (Iter: Ohh, jadi lebih ngutamain Al-Qur‟an dulu ya dari pada belajarnya, seperti itu.) 

iya mbak. 

 Iter Eem, nah untuk pengaturan diri mbak sendiri itu gimana sih, sudah bagus atau belum? 

 Itee Emm, untuk pengaturan diri saya terutama dalam menghafal Al-Qur‟an  menurut saya belum bagus mbak, 
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karena belum bisa memanagement waktu dengan baik mbak, jadi gini mbak semisal diasrama kegiatannya 

hafalan ya udah saya hafalan mbak, tetapi kalau libur dan di asrama nggak ada kegiatan yaudah mbak 

hafalannya juga ikut libur mbak. 

 Iter Oh iya, nah sehari itu apakah mbak membuat perencanaan atau nggak sih ? 
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Itee Hmb, tentunya membuat mbak, sehari itu saya membuat perencanaan untuk menghafal sekitar tujuh sampai 

sembilan baris mbak (Iter : Iya) karenakan dulu pernah membuat perencaan untuk sehari itu hafal satu halaman 

tetapi belum bisa mbak, karena kegiatan masih padat  jadi perencaannya saya turunin menjadi Tujuh-sembilan 

baris aja mbak sehari. (Iter : Nah, target yang mbak buat itu  sering tercapai atau nggak mbak?) Eem, kalau buat 

perencanaan yang buat ya itu mbak, masih kadang-kadang tercapainya, jadi nggak setiap hari tercapai, tetapi ya 

masih sering tercapainya daripada enggaknya. (Iter : Jadi target-target yang mbak buat sebenarnya itu banyak 

yang tercapainya ya mbak, tetapi untuk regulasi dirinya itu malah kurang baik ya mbak, seperti itu?) iya mbak 

(Iter : Karena mungkin waktunya itu ya mbak di bagi  organisasi, akademik dan juga hafalan ya mbak seperti itu 

ya) iya mbak. 

 

 

Iter Nah, tadikan mbak bilang kalau regulasi diri mbak kurang baik, nah gimana sih perilaku mbak yang mbak 

munculkan ketika regulasi mbak atau pengaturan diri mbak kurang baik? 
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Itee Ohh, itu mbak kalau pengaturan diri saya kurang baik biasanya hal yang saya lakukan itu mbak, mengevaluasi 

hari-hari sebelumnya agar hari berikutnya regulasi dirinya menjadi lebih baik mbak. Dan terkadang itu mbak 

saya catet kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan misal jam tujuh sampai jam empat buat sekolah, terus jam 

berapa sampai jam berapa buat kegiatan apa gitu mbak saya catet. Tetapi ya tetap aja mbak kadang saya 

melanggar sendiri mbak hehe (Iter : Hehe, nah terus ada target yang di langgar ada yang tercapai,ada nggak sih 

pemberian hadiah atau hukuman pada diri sendiri ketika target itu sesuai atau tidak sesuai gitu?) kalau hadiah 

enggak sih mbak, tetapi kalau hukuman iya mbak iya mbak, misalnya dulu pernah mbak hari ini harus hafal 

setengah halaman tetapi malah nggak tercapai ya itu mbak buat hukumannya tilawahnya di tambah menjadi dua  

juz, seperti itu mbak tetapi juga itu mbak itukan peraturan-peraturan saya jadi terkadang enggak ada 

hukumannya mba tetapi buat evaluasi aja mbak buat hari besoknya biar bisa tercapai. 
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Iter Nah, terus untuk pengaplikasian dari hafalan yang telah mbak peroleh atau ilmu yang mbak peroleh itu 

bagaimna dalam kehidupan sehari-hari.? 

 

 

 

Itee Kalau hafalan itu biasanya saya aplikasikan dalam sholat mbak, nah kalau semisal sholat fardhu itu saya 

menggunakan hafalan yang baru di hafal mbak, tetapi kalau sholat sunnah itu saya menggunakan hafalan yang 

dulu, dan juga biasanya saya aplikasikan dalam membantu orang lain hafalan, misalnya menyimak atau hafalan 
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bersama mbak, kan saya itu mbak punya adik di rumah jadi kalau saya mudik itu biasanya ya nyimak atau kalau 

nggak ya muroja‟ah bareng adik gitu mbak, terus kalau ilmu yang saya perolah ya itu mbak saya aplikasikan di 

TPA, kan saya kan juga itu ya mbak aktif di TPA jadi ya itu mbak  di aplikasikan di TPA itukan juga masih 

berkaitan tentang Al-Qur‟an mbak jadi ya ngajarinnya ya baca Iqra‟, baca Al-Qur‟an gitu mbak. (Iter : Hm, itu 

pengaplikasian ya dari ilmu yang mbak peroleh seperti itu ya?) iya mbak. 
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Iter Terus untuk peraturan yang ada di sekolah atau di asrama itu apakah menjadi pendukung atau penghambat mbak 

dalam pengaturan diri mbak? 

 

 

 

 

185 
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Itee Iya mbak,menurut saya peraturan yang ada di asrama itu sangat mendukung untuk pengaturan diri mbak, kan 

waktu-waktu kegiatannya sudah di tentukan mbak, misalnya dulukan kalau dirumah sesukanya mbak tetapi 

kalau di asrama itu kan ada jadwalnya mbak. Misalnya habis isya‟ kan itu ada kegiatan asrama mbak, terus habis 

kegiatan asrama kan juga ada PR  mbak (Iter : Iya) jadi harus ngerjain PR dan juga kalau di asrama itukan wajib 

tahud mbak jadi harus bangun jam Tiga mbak. Tetapi kalau di sekolah itu terkadang menjadi faktor penghambat 

ya bisa buat disiplin  mbak, misalnya kan kalau jam Nol itu kita harus berangkat jam enam kurang lima belas 

nah itu sebernya melatih kedisplinan kita mbak tapi juga mneghambat dalam setoran muroja‟ah, terus adanya 

banyak pr itu sebenarnya bagus mbak tetapi juga malah menjadi faktor penghambat dalam hafalan yang 

biasanya waktunya digunain buat hafalan nanti malah digunain buat ngerjain pr mbak. Tetapi peraturan sekolah 

itu juga ada yang menjadi faktor pendukung mbak seperti syarat kita untuk mengambil ijazah itu harus hafal tiga 

juz nah itu kan membuat lebih semangat mbak , karena nanti kalau nggak hafal tiga juz nggak bisa mengambil 

ijazah, terus juga itu mbak kedisplinan yang di terapkan di SMK itu sangat menjadi pendukung dalam 

pengaturan diri mbak misalnya jam masuk itu jam tujuh nah kalau kita berangkat jam tujuh lebih satu menit itu 

aja ada hukumannya mbak.(Iter : Nah itu tadi ya, peraturan di sekolah maupun diasrama menjadi faktor 

pendukung atau penghambat ya, dalam mengatur diri). 

 

 

 

Iter Nah, kan dari beberapa refrensi buku kan mengatakan ada makan-makanan tertentu untuk di konsumsi seorang 

penghafal Al-Qur‟an, kalau untuk mbak sendiri itu ada nggak sih makanan tetentu yang di konsumsi untuk 

menunjang hafalannya? 
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Itee Hmm, nggak mbak, kalau saya ya makan seadanya aja mbak, nggak ada makanan khusus untuk menunjang 

hafalan, tetapi lebih ke makanan motivasi mbak (Iter : Makanan motivasi hehe) iya mbak saya itu termasuk 

orang yang semangatnya naik turun jadi kalau lagi turun ya butuh motivasi mbak, biarpun sudah ke motivasi ya 

tetap butuh motivasi mbak biar tambah termotivasi . (Iter : Jadi nggak pengarus ya makanan ya) untuk sejauh ini 

sih belum berpengaruh mbak. 



 Iter Terus, manfaat apa aja sih yang telah mbak peroleh setelah menghafal Al-Qur‟an.? 
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Itee Banyak mbak, manfaat yang saya peroleh , diantaranya itu mbak lebih di mudahkan urusannya mbak , dari segi 

ekonomi pun lebih dimudahkan mbak, seperti saat ini mbak saya alhamdulillah sejak masuk SMK itu 

mendapatkan beasiswa lima ratus ribu mbak setiap bulan buat uang saku, dari donatur, terus alhamdulillahnya 

lagi sekolahnya juga geratis mbak . (Iter : Ya jadi ini sekolah geratis dan juga uang jajan juga geratis ya mbak, 

seperti itu ya.?) iya mbak,  
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Iter Terus untuk konsekuensi atau komitmen yang mbak tanamkan dalam menghafal Al-Qur‟an dan juga bagaimana 

dalam pengatruran didrinya seperti itu apa.? 
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Itee Apa mbak tadi ,? (Iter : Komitmen) komitmen saya ya itu mbak jagan sampai hafalannya hilang mbak, seperti 

itu nggak usah banyak-banyak asalkan ya itu mbak nggak hilang hafalannya. Terus ya itu mbak memaksakan 

diri untuk meluangkan waktu buat hafalan mbak, mengulang hafalan juga dan tentunya menghindari hal-hal 

yang menjadi penghambat dalam menghafal Al-Qur‟an mbak seperti itu. 

 Iter Terus, usaha-usaha apa aja sih yang mbak lakukan agar pengaturan dirinya menjadi lebih baik? 

 

 

 

220 

Itee Usaha yang biasa saya lakukan itu mbak, sering-sering mengevaluasi diri atau muhasabah diri mbak, jadi kan itu 

mbak semisal hari ini pengaturan dirinya kurang baik ya udah di evaluasi aja, biar hari besoknya bisa jadi lebih 

baik mbak. Terus juga sedikit demi sedikit berusaha menghilangkan hal-hal yang menjadikan pengaturan diri 

kurang baik mbak. (Iter : Hm iya) 

 

 

Iter Untuk kedepannya rencana apa yang mbak buat untuk  hafalannya tetap jalan, pengaturan dirinya kuranng baik, 

dan di sekolah juga tetap baik seperti itu? 
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Itee Rencana untuk kedepannya itu mbak, mengurangi kegiatan jadi biar hafalannya juga bisa nambah tergetnya 

yang awalnya setengah halaman biar bisa jadi satu halaman mbak, terus memperbaiki management waktunya 

mbak, biar hafalan jalan sekolah juga jalan. Selalu mengevaluasi diri mbak, biar pengaturan dirinya bisa lebih 

baik mbak, dan juga mulai menghilangkan hal-hal yang menjadi penghambat dalam menghafal Al-Qur‟an. 

 Iter Untuk konsekuensi sendiri apa yang mbak buat? 

 

 

 

230 

Itee Untuk konsekuensi sih awalnya nggak ada mbak, tetapi sekarang itu mbak biar aturan yang dibuat nggak di 

langgar jadi mencoba buat konsekuensi mak, misalnya hari ini jatah nambah hafalan tetapi malah nggak nambah 

nah itu konsekuensinya harus muroja‟ah mbak,biar hafalannya ngak hilang soalnya itu mbak kalau nggak gitu 

juga jarang muroja‟ah mbak. 

 Iter Hmb, kembali ke lingkungan ya, untuk bapak ibuk sendiri itu gimana sih dalam agama? 



 

 

 

235 

 

 

Itee Hmb, untuk bapak ibuk ya itu mbak, agamanya biasa aja mbak maksutnya gini sholat ya sholat mbak, ibadah 

yang wajib-wajib itu juga ya kayak puasa, itu juga mbak tetapi buat yang sunnah-sunnahnya gitu ya belum 

mbak. Terus kalau bapak ya itu mbak biasa aja mbak, semisal tau anaknya hafalan Al-Qur‟an ya bapak biasa aja 

mbak, jadi nggak greget gimana gitu mbak, terus kalau bapak itu sih mbak kalau mau hafalan ya yang penting 

akademik tetap jalan mbak. (Iter : Ohh jadi kalau bapak itu lebih ke akademik ya ?) enggak mbak, harus 

seimbang sih mbak antara akademik dan hafalan. 

 

 

240 

 

 

Iter Dapat saya simpulkan bahwa pengaturan diri mbak itu kurang baik seperti itu ya, karena dalam management 

waktu  baik dan juga karena ada beberapa penghambat dalam menghafal Al-Qur‟an, seperti lingkungan di 

rumah, dan juga ada faktor-faktor pendukung untuk menghafal seperti di Asrama dan juga sekolah yang bisa 

dijadikan sebagai faktor untuk memperbaiki diri.seperti itu ya, demikian wawancara yang saya lakukan, 

Wasaalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 Itee Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Wawancara 2 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Apa yang anda ketahui tentang pengaturan diri? 

 

 

Itee Pengaturan diri adalah ee kemampuan diri sendiri untuk mengatur dirinya sesuai target yang dimiliki masing-

masing individu. 

 Iter Terus kalau bagaimana dengan pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an? 

5 

 

 

Itee Pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an berarti ee ya mengatur diri untuk menghafal Al-Qur‟an dapat 

mengatur diri dalam segala kesibukan yang kita miliki tetap bisa mengatur diri utuk tetap bisa mencapai 

menghafal Al-Qur‟an agar mencapai target yang dimiliki. 

 Iter Iya terus, nah dari situ apasaja sih sebenarnya yang mempengaruhi dari pengaturan diri itu?  

 

10 

 

Itee Dari pengaturan diri yang mempengaruhi itu yang pertama dari diri sendiri, individu itukan kalau kita misalnya 

mempunyai target yang tinggi maksudnya ya pengaturan dirinya juga lebih baik untuk mencapai target tersebut. 

terus kita juga wawan luas teruskan kita pasti ee memiliki targetan yang lebih tinngi lagi  

 Iter Terus kalau untuk hal pokok yang mempengaruhi diri dalam menghafal? 

 

 

Itee Hal pokok yang mempengaruhi diri niat, jadi niat itu yang mempengaruhi pokonya yang mempengaruhi 

pengaturan diri kalau niatnya udah bener-bener udah niat mesti pengaturan dirinya udah lebih baik karena untuk 



15 ee karena lebih untuk memotivasi diri untuk mencapai apa yang ditargetkan atau yang diniatkan.  

 Iter Iya terus kalau untuk faktor-faktor pendukung dalam pengaturan diri yang mbak ketahui itu apa aja sih?  

 

 

 

Itee Faktor pendukung lingkungan (Iter : He‟em) faktor pendukung ya itu lingkungan gini misalnya kalau kita 

berada dilingkungan orang-orang yang pengaturan dirinya baik kita juga akan terpacu untuk lebih baik juga 

seperti itu. 

20 Iter Terus kalau dalam menghafal sendiri faktor pendung dalam menghafal apakah salah satunya faktor lingkungan?  

 

 

 

 

25 

Itee Ya faktor lingkungan faktor individu juga, kalau faktor lingkungan kalau semisal kita berada dilingkungan yang 

orang-orang yang menghafal itu berartikan mereka juga memliki pengaturan diri untuk menghafal biar bisa 

mencapai target nah dari itu kita bisa apa ya terpacu untuk ikut dengan mereka. Terus yang kedua itu ee faktor 

individu itu tadi, nah kalau faktor individukan memiliki taget masing-masing kalau targetan individu itu tinggi 

jadikan akan berusaha mencapai akan berusaha mencapai target tersebut dalam dirinya. 

 

 

 

Iter Ee kemarinkan menyebutkan bahwannya pengaturan diri mbak itu ee kurang baik ya (Itee : Ya) nah itu 

maksunya seperti apa mbak? Kenapa kok mbak mengatakan bahwasannya pengaturan diri mbak itu masih 

kurang baik. 

 

30 

 

 

 

 

35 

Itee Pengaturan diri kurang baik itu karena ee yang pertama masih terkadang masih terhambat dalam lingkungan jadi 

kalau ee jadikalau pengaturan diri bisa baik kalau diasrama tapi kalau dirumah itu pengaturan dirinya kurnag 

baik karena mengikuti suasana rumah. Terus faktor kedua karena faktor individu tadi disinikan ketemu orang-

orang yang tergetannya tinggi jadi terkadang juga menargetkan yang tinggi tapi kalua dirumah misalnya tu itu 

nanti kayak down lagi karena ketemu dengan orang-orang yang targetannya nggak tinggi seperti itu jadi malah 

ikut malah jadi nggak buat target yang tinggi kayak gitu. Terusan untuk pengaturan waktunya itu kurang bisa 

mengatur diri kurang bisa konsisten jadi ee pangaturan dirinya kurang baik. 

 

 

 

Iter Nah kalau dalam inikan mbak mengatakan bahwasannya pengaturan diri mbak dipengaruhi oleh lingkungan 

yang belum mendukung ya seperti itu apalagi lingkungan yang berada dirumah mbak gitu nah. Terus gimana  

sih perasaan mbak dilingkungan itu tadi apakah merasa biasa saja atau nyaman-nyaman saja seperti itu? 

 

40 

 

Itee Ee kalau dilingkungan rumah rasanya kurang nyaman karena apa ya menurunkan targetan jadi nanti kalau 

dirumah malah istirahat tapi kalau disini nanti kembali lagi disini (Asrama) adaptasi lagi jadi kalau gak nyaman 

ya kondisinya. 

 Iter Terus ketika lingkungan mbak itu nggak nyaman terus apasih yang mbak lakukan? 

 Itee Yang dilakukan karena asrama jadi sekarang saya mulai itu mbak mengurangi pulang biasanya pulang itukan 



 

45 

 

belum tentu satu bulan sekali nah sekarang nyoba satu bulan sekali kalau keseringan dirumahkan semangatnya 

malah turun. Nanti kalau dah keenakan dirumah nanti malah adaptasi lagi tapi kalau disini teruskan bisa 

normallah mbak semangatnya jadi ya mengurangi pulang kerumah. 

 Iter Kan mbak banyak ya kegiatan nah itu cara-cara mbak agar tetap bisa menghafal seperti apa mbak?  

 

 

50 

Itee  Ee itu meluangkan waktu jadi mencoba untuk konsisten, jadi misalnya sehari itu menghafalnya satu jam yaudah 

tiap hari dilakukan satu jam nggak boleh nggak boleh kurang nggak boleh ya kalu bisa lebih ya nggak papa tapi 

diusahakan tetap konsisten menggunakan waktu itu. 

 

 

Iter Terus menurut mbak kalau tahap-tahap regulasi diri seperti apa sih atau cara-cara untuk mengatur diri itu apa aja 

tahap-tahapnya seperti itu? 

 

 

55 

 

 

Itee Tahap-tahap regulasi diri mengenali diri sendiri, mengenali diri sendiri dengan kita mengenali diri kita sendiri 

kita akan tahu diri kita itu seperti apa terus kita menentukan kayak apa ya menentukan target targetan untuk 

pengaturan diri biar lebih baik terus yang ketiga itu ee menjalankan targetan-targetan terus ee terus keempat itu 

mengevaluasi jadi kalau udah terjalin ini semua terus dievaluaasi dirinya terus bisa diterapin agar pengaturan 

dirinya  lebih baik lagi selanjutnya. 

 

 

60 

Iter Dari tahap-tahap itu tadi kan pengaturan diri mbak menurut mbak kurang baik ya nah dari itu sebenarnya dari 

tahap-tahapan yang mbak sebutkan itu ee apasih yang salah kayak gitu sampai pengaturan diri mbak kurang baik 

seperti itu?  

 

 

 

 

Itee Kan kalau mengenal diri sendiri udah menuliskan targetan juga udah menjalankannya itu masih ya masih belum 

konsisten karenakan kadang gak tahu dihari ini nggak sibuk jadi bisa terealisasi targetannya tapi kalau hari 

berikutnya tugasnya banyak jadi ee nanti dari targetannya yang ditulis-ditulis itu nanti mesti ada yang nggak 

terlaksana jadi kurang bisa memanajemen waktu. 

 

  



   Subjek HS 

   Wawancara 1 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 Itee Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh 

 

 

5 

Iter Perkenalkan nama saya Anis Fajar Utami, Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadyah 

Surakarta. Yang hari ini akan melakukan wawancara dengan  saudara. Silahkan memperkenalkan diri 

terlebih dahulu. 

 Itee Nama saya HS dari SMK IT X, (Iter: Biasa dipanggil siapa mbak?) H (Iter: Ow iya) 

 Iter Hmb, iya menurut mbak H penghafal Al-Qur‟an itu apa sih? 

 

 

10 

Itee Hm, penghafal Al-Qur‟an adalah seseorang yang menghafalkan Al-Qur‟an insyaallah dari segi 

pelafalannya (Iter: Iya) bisa dari segi artinya dan bahkan bisa sampai tahap mengetahui tafsirnya. (Iter: 

Hm, ada lagi mungkin?) sudah mbak. 

 Iter Hmb, terus kan di sekolah ini di targetkan untuk tiga Juz ya hafalannya, nah mbak H sekarang sudah 

hafal berapa juz? 

 

 

15 

Itee Alhamdulillah sudah mau dua juz, (Iter: Dua juz?) iya mbak (Iter: Untuk targetnya  mbak H ingin 

berapa juz.?) Untuk targetannya ya  kalau di SMK ini bisa hafal tiga juz ya alhamdulillah kalau lebih ya 

alhamdulillah jadi bisa jadi targetan saya empat atau lima juz jadi bisa melebihi standart target di SMK 

(Iter: Iya) 

 Iter Tujuan mbak menghafal Al-Qur‟an sendiri apa sih? 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

Itee Yang pertama mungkin niat saya itu mbak, jujur aja ya mbak niatan saya menghafal Al-Qur‟an itu 

mbak untuk memenuhi syarat standart yang ada di SMK mbak, kan kalau tidak memenuhi syarat yang 

ada di SMK hafal tiga juz kan tidak boleh mengambil ijazah mbak. Tetapi kan saya fikir-fikir lagi 

mbak, masak iya saya menghafal Al-Qur‟an hanya untuk memenuhi syarat, nah terus saya meluruskan 

niat menghafal Al-Qur‟an untuk mendapatkan Ridho Allah mbak. Kan juga sudah dijelaskan ustaz dan 

ustazah menegenai keutamaan-keutamaan seorang penghafal Al-Qur‟an, jadi ya itu mbak  tujuan yang 

pertama mendapatkan ridho Allah dan yang ke dua untuk memenuhi syarat standart yang ada di SMK 

(Iter: Iya) 

 Iter Menurut mbak keutamaan-keutamaan seorang penghafal Al-Qur‟an yang mbak rasakan itu apa aja sih? 



 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

Itee Apa ya kayak itu mbak kayak dipermudah sama Allah dalam hal apapun mbak, kan itu mbak saya 

sudah merasakan, jadi kalau sehari itu tidak menghafal Al-Qur‟an itu rasanya beda mbak kayak nggak 

tenang gitu mbak  jadi paling tidak ya saya itu harus menghafal sehari minimal satu atau dua ayat mbak 

itu jadi hatinya udah agak adem terus itu mbak di mudahkan dalam menghafal misalnya waktu UKK 

(Iter : Ulangan Kenaikan Kelas) mbak itu kan ada beberapa materi pelajaran yang harus menghafal 

semisal IPA (Iter : Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Iter : Ilmu pengetahuan sosial), Bahasa Indonesia, 

PKN (Iter : Pendidikan Kewarganegaraan) la itu kalau saya kurang menghafal Al-Qur‟an ya kurang 

mbak  maksutnya kurang ingatannya mbak. (Iter: Oh iya mbak, jadi menghafal Al-Qur‟an itu juga 

mempengaruhi ya dalam ingatan, misalnya untuk mengingat pelajaran). 

 Iter Salah satu Motivasi mbak dalam menghafal Al-Qu‟an itu apa sih? 

 

 

 

40 

 

Itee Motivasi saya untuk menghafal Al-Qur‟an itu mbak yang pertama orang tua, kan saya takutnya kalau 

belum bisa membahagiakan orang tua didunia, setidaknya saya bisa membahagiakan orang tua di 

akhirat mbak , terus yang ke dua itu mbak Alhamdulillah kan kalau seorang penghafal Al-Qur‟an 

itukan di permudah jalannya mbak sama Allah baik untuk menuju ke jenjang kuliah atau yang lainnya 

mbak. (Itrer:Hm) iya mbak itu, yang penting dalam satu rumah itu ada seorang penghafal Al-

Qur‟annya. (Iter: Iya) . 

 Iter Usaha-usaha apa saja yang mbak lakukan sebagai penghafal  Al-Qur‟an? 

 

45 

 

 

 

 

Itee Usaha yang saya lakukan itu mbak, kalau bisa ya setiap hari muroja‟ah surat apa sampai surat apa kalau 

bisa ya semua, tetapi kalau tidak bisa ya itu mbak sebisanya, terus usaha yang selanjutnya itu mbak 

menghafal terus setiap hari meskipun cuma satu ayat atau satu baris , terus ya itu mbak mendengarkan 

Murotal-Murotal (Iter: Hm, iya apakah itu rutin? ) rutin, Alhamdulillah rutin mbak tetapi waktunya 

nggak tentu mbak kadang kalau saya mau tidur baru bisa hafalan atau kalau nggak ya pas saya longgar 

mbak. (Iter: Hm, iya). 

50 Iter Terus prinsip apa sih yang mbak tanamkan dalam diri sendiri sebagai penghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

 

55 

Itee Misalnya seperti apa mbak,? (Iter: Seperti Visi Misi seperti itu, hmb prinsip seperti pegangan yang 

mbak tanamkan pada diri sendiri  sebagai penghafal Al-Qur‟an itu apa?) ya apa ya mbak, kalau bisa 

jangan pernah lepas dari Qur‟an apapun ya misalnya kemanapun kalau bisa jangan sampai pernah 

kelupaan dengan Al-Qur‟an tetapi kita harus tetap bawa mau kita menghafal, mengetahui maknanya tau 

mempelajarinya yang penting jangan sampai lepas dengan Al-Qur‟an (Iter: Iya). 

 Iter Terus syarat-syarat apa saja yang harus di lewati dalam menghafal Al-Qur‟an menurut mbak? 



 

 

 

60 

 

 

Itee Menurut saya ya mbak ya (Iter : Iya) kalau menurut saya yang petama ya itu mbak niat, niat itu harus 

ada terus istiqomah mbak. Kadang kan manusia kalau imannya naik turun misalnya kadang saya kok 

merasa sehari itu capek menghafal ya, terus itu saya tanyakan ke ustaz itu katanya normal, jadi kita 

harus punya waktu-waktu untuk istirahat gitu mbak, tetapi saya nggak terus terlena dengan waktu 

istirahat itu mbak jadi saya mencari cara lain biar gimana saya bisa ningkatin kemauan saya untuk 

menghafal. 

 Iter Kalau untuk metode sendiri yang mbak terapkan untuk menghafal Al-Qur‟an apa? 

 

65 

 

 

 

 

Itee Kalau saya metodenya baca berulang-ulang mbak (Iter: He‟em) pokoknya saya baca berulang-ulang 

saya dengerin saya baca, jadi kalau saya nggak bisa baca sekali ya saya baca berulang-ulang dalam 

keadaan apapaun terus saya baru bisa, kalau nggak seperti itukan nggak masuk-masuk. (Iter: Metode itu 

sudah diterapkan berapa lama)?  itu dari hafalan juz dua puluh sembilan mbak,kan soalnya kalau juz 

Tiga puluh sudah bekal dari SD jadi kalau di ulang lagi kan bisa tetapi kalau  juz dua puluh sembilan 

kan  bener-bener saya dari nol mbak. 

70 Iteer Mbak sendiri menghafal Al-Qur‟an sudah sejak kapan? 

 

 

 

Itee Apa ya mbak, sebenarnya sejak SD dari juz tiga puluh terus SMP kan negri, jadi sudah nggak karuan 

kayak gitu. Terus di SMK kan Alhamdulillah dapat hidayah jadi hafalannya bisa mulai lagi (Iter: Hm, 

iya). 

 

75 

Iter Terus waktu yang di sediakan untuk menghafal Al-Qur‟an sehari atau mungkian seminggu itu berapa 

jam? 

 

 

 

Itee Kalau saya jamnya itu nggak tentu mbak, yang penting saya disitu posisinya benar-benar ngak ngapa-

ngapain gitu lo mbak, nggak ngapa-ngapainnya itu di luar dari jam refresing, paling nggak ya Dua jam 

Satu jam buat mengulang-ngulang mbak. 

 Iter Kegiatan apa aja sih yang mbak ikuti di SMK sendiri atau di luar SMK? 

80 

 

 

 

 

85 

 

Itee Organisasi? (Iter: Iya organisasi) Kalau di luar sekolah ya FAROIS (Forum Aktivitas Kerohanian 

Islam) Surakarta, terus kalau di dalam sekolah  ya PMR (Palang Merah Remaja), BC (Bussines 

Center),terus Dewan Ambalan (Iter: Banyak sekali ya hehe) heem, PASKIBRA kayaknya sudah nggak 

tetapi pernah mbak (Iter: Sudah enggak ikut ya, tadikan ada FAROIS, PMR, BC,Dewan Ambalan terus 

yang terkahir PASKIBRA ya) iya (Iter: Nah itu kalau di setiap Organisasinya menjabat sebagai apa 

saja?) kalau di FAROIS saya sudah dua periode (Iter : Iya) tetap masih sama di bidang Nisa‟ menjadi 

staff Nisa‟, kalau di Dewan Ambalan jadi TekPram (Teknik Kepramukaan) , kalau di PMR jadi Sie 

UKS dan kalau di BC kalau tidak salah jadi sie kebersihan kalau di PASKIBRA jadi anggota sudah itu 



 

 

 

90 
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aja. (Iter: Anggota?) iya (Iter: Hm iya dari kegiatan mbak tadi yang banyak itu, ada berapa tadi ya 

empat eh lima organisasi itu tadi, bagaimana cara mbak dalam membagi waktu untuk menghafal Al-

Qur‟an?) hm, bagi waktu itu ya mbak kadang kalau sudah capek  di organisasi itu kadang malah  Al-

Qur‟annya nanti-nanti saja, itu kan sebenarnya salah mbak itu kan  nggak boleh mbak, jadi kalau saya 

selagi nggak ada rapat  nggak ada apa-apa, maksutnya saya kan juga itu mbak buka usaha di sekolah 

(Iter: Oh) saya jualan sendiri di sekolah tetapi kan di kelas. (Iter: He‟eh) jadi ya itu mbak kalau nggak 

ada rapat, saya langsung pulang membantu orang tua, kan terkadang sampai malam jadi saya malamnya 

baru bisa menghafalkan Al-Qur‟an itu habis belajar baru bisa. (Iter: Hm iya, Mbak ini di asrama atau di 

rumah?) Dirumah (Iter: Dirumah ya, ow iya.) iya mba, tetapi kalau dulu pas kelas sepuluh pernah di 

asrama (Iter: Sempat asrama?) iya . (Iter: Mbak tadi kan mengatakan kalau di sekolah itu usaha, la itu 

usaha apa mbak?) ya itu mbak usaha kecil-kecilan sebagai Reseller, kalau saya di tuntut seperti 

keinginannya ustaz untuk membuat produk sendiri itu saya belum bisa, yang saya bisa ya itu mbak baru 

sebagai Reseller. (Iter : sebagi Reseller apa mbak?) ya itu mbak, makanan-makanan ringan seperti 

jajanan Lima Ratusan gitu mbak, soalnya nggak tahu bekal jualan itu dari orang tua kayak nurun 

gitu.(Iter: Hehe) soalnya Ibu dulu juga jualan terus pas SD saya  juga sempat jualan (Iter: Hm, iya ya). 

 Iter Hm, mbak sendri itu mebuat jadwal apa nggak sih dalam kegiatan mbak? 

100 

 

 

 

 

105 

Itee Dulu saya pernah membuat jadwal mbak, tetapi kok hanya berlaku satu atau dua hari doang gitu hehe 

(Iter: Iya) terus malah hari-hari selanjutnya malah nggak melakukan itu mbak (Iter : Enggak jalan ya?) 

iya, jadinya malah ya itu mbak, sekarang saya tidak memakai jadwal tetapi mengotrol diri sendiri buat 

melakukan kegiatan misalnya, ow habis ini saya harus ngapain dan melakukan kegiatan apa gitu mbak, 

(Iter: He‟em, berarti nggak sama sekali membuat jadwal seperti jadwal tertulis  itu nggak  ya?) la 

pernah membuat malah nggak jalan (Iter: Nggak jalan ya, seperti itu iya).  

 Iter Terus menurut mbak sendri pengaturan diri mbak sendiri itu sudah baik atau belum?  

 

 

 

110 
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Itee Kalau saya sendiri ya itu mbak masih sedikit kurang baik, soalnya kan kalau di asrama sama di rumah 

itukan beda mbak, (Iter: Iya) kalau di asrama itukan mungkin lebih bisa tertata mbak,  soalnya kan 

fokus untuk diri sendiri, tetapi kalau di rumah kan juga membagi waktu untuk orang tua, belajar dan 

lain-lainnya. Jadi ya itu tadi mbak  (Iter: Jadi menurut pengaturan diri mbak sendiri itu kurang baik ya?) 

iya, tetapi ya nggakpapa kalau sudah sama orang tua insyaAllah itu lancar, tetapi kalau usaha itu tadi 

kok saya harus bisa ngontrol lagi mbak, soalnya kan saya harus belajar juga mbak   jadi saya nggak 

mau belajar saya malah agak terganggu dengan jualan, (Iter: la  jualan itu kalau menurut mbak itu 

mengganggu atau nggak mbak?) ya sebenarnya enggak mbak, tetapi kalau keseringan pikiran saya jadi 

pecah-pecah mbak (Iter: Hehe) kan harus mikir jualan dan tentunya harus membeli makanan yang 



 

 

harus di jual, jadi kalau saya merasa capek ya saya enggak jualan dulu, tetapi kalau saya ingin jualan ya 

jualan lagi (Iter: Oh iya). 

 Iter Kalau untuk prestasi mbak di kelas seperti apa? 
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Itee Prestasi akademik ya mbak (Iter: Iya) kalau prestasi non akademik itu hehe belum ada baru mencari 

mbak, dulu saya waktu kelas sepuluh itu ranking enam belas (Iter : Iya) enam belas kalau nggak ya 

sebelas gitu mbak, tetapi kalau kelas sebelas alhamdulillah kemarin dapat ranking tujuh terus ranking 

dua. (Iter: Wah, iya nah dari situ apa yang dapat mbak evaluasi dari pengaturan diri mbak.?) la itu 

mbak kalau kelas Sepuluh jujur saya belum mengenal sistem belajar saya, apa belajar kelompok atau 

nyamannya saya belajar sendiri, intinya saya belum mengenal sistem belajar saya mbak, tetapi kelas 

sebelas kan ada pelajaran BK (Iter : Bimbingan Konseling) nah itu ada materi tentang cara belajar, dari 

situ saya berfikiran harus bisa menemukan sistem belajar saya, saya mencoba belajar sama teman-

teman bareng dan saya mencoba belajar sendiri, nah dari itu saya bisa tahu saya lebih baik belajar 

sendiri gitu lo mbak, (Iter: Iya) terus itu mbak, belajar saya sendiri di tempat yang ramai atau yang sepi 

ternyata tempat yang sepi, terus saya itu dikenalin sistem belajar saya lebih kenyudut (Iter: Nyudut 

hehe) enggak mbak, maksutnya saya belajar saya itu saya batin atau saya baca aja (Iter: Iya) atau saya 

harus membacanya keras, ternyata belajar saya itu di baca yang keras gitu lo mbak, la itu baru bisa 

(Iter: Ooh iya) ditempat yang tenang, nggak ada siapa-siapa saya belajar gitu bisa, terus saya lakuin 

ulang-ulang. (Iter: Iya, berarti itu  evaluasi diri mbak ya  mengenai bagaimana mengenal diri sendiri, 

misalnya bagaimana cara belajar seperti itu ya.) tetapi kalau bakat kok saya gimana gitu ya mbak, 

sebenarnya bakat saya itu apa hehe (Iter: Berarti belum atau sudah tahu bakatnya sekarang?)  ya kalau 

bakat belum tahu i mbak hehe, tetapi kalau cita-cita ada tapi kalau bakat belum tahu (Iter: Kalau cita-

citanya pengen jadi apa?) yang pertama ya hafizah Al-Qur‟an itu mbak yang ke-dua saya itu mbak 

mulai tertarik nya-Cript di web Desainer (Iter: Ohh) saya itu tertarik mbak dengan itu pengin 

mempelajasri lagi (Iter: Iya) terus apa ya mbak banyak mbak, pengusaha terus penulis (Iter: Ohh hehe) 

terus apa ya mbak intinya  banyak mbak. 

 Iter Dari situ ada nggak sih mbak membuat suatu perencanaan untuk kedepannya seperti apa? 

 

 

 

145 

Itee Sudah mbak, sudah perencaannya sudah dari dari kelas sebelas semester dua ini sudah buat, saya 

setelah lulus dari SMK mau ngapain saya mau kerja, kuliah, atau yang terakhir itu mbak, kalau itukan 

nggak mungkin mbak kalau yang terakhir itu (Iter: Itu apa) kan kuliah, kerja atau itu lo mbak (Iter: Ohh 

nikah hehe) terus kalau kerja nanti saya mau kerja dimana, nyaman saya ya dibidang IT yang saya 
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tekuni atau saya ikut orang dulu kerja, apa terus saya kerjanya buka usaha sendiri. (Iter: Iya) Terus 

kalau kuliah ya saya kuliahnya harus dimana, jurusannya sudah ada mbak di Management bisnis atau di 

Sastra tetapi Sastranya nanti saya mau ambil Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris,  kalau nggak itu 

saya di Pemograman Web iya mbak itu, tetapi kalau di bidang Matematika nggak mbak (Iter: Heehe) 

bingung mbak jadinya (Iter: Di Matematika ya) dulu sempat pernah Psikologi, tetapi nggak itu mbak 

soalnya gini mbak, mau ngenal diri sendiri aja belum bisa apalagi mengenal diri seeorang.  

 Iter Terus usaha-usaha apa yang mbak lakukan sekarang untuk mencapai targetnya tadi? 
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Itee Kalau kerja itu udah izin mbak, tetapi itu kalau yang saya sendiri kan tinggal nyiapain modal saja 

mbak, kalau ikut orang ya seperti itu mbak harus nyiapain mental, dulu saya  kan sudah pernah ikut 

orang mbak sama tetangga saya jualan es teh  jadi sudah bisa merasakan bagaimna rasanya ikut orang, 

tetapi kalau kuliah berarti harus belajar mbak pokoknya belajar yang rajin terus lebih mecari tahu 

jurusan yang diinginkan mbak kayak seumpama Pemograman Web berarti harus mencari tahu apa yang 

harus kita pelajari tentang Pemograman Web, terus kalau Sastra ya yang harus saya pejari tentang 

Sastra itu apa gitu lo mbak.  

160 Iter Terus berkaitan dengan pengaturan diri tadi kan menurut mbak pengaturan diri mbak kan kurang baik 

nah akibat apa yang rasaka dari pengaturan diri yang kurang baik?  

 

 

Itee Ya perasaannya berantakan mbak kalau nggak bisa ngontrol, tetapi kalau bisa ngontrol ya pasti rasanya 

enak aja gitu mbak. 

 Iter Terus kesulitan apa sih yang alami dalam menghafal Al-Qur‟an? 

165 
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Itee Saya ya itu mbak, kadang kan kalau menghafal Al-Qur‟an kan benar-benar nggak boleh ada fikiran 

apa-apa, apalagi masalah itu masalah cinta itukan udah benar-benar apa ya mbak sekali mikir kayak 

gitu kok kadang hafalan saya malah hilang gitu mbak, terus saya berusaha mbak kan kadang teman 

sukanya jodoh-jodohin kamu sama ini ya itu mbak jadi saya berusaha buat nggak boleh masukin 

samapai ke hati mbak soale takut hafalannya hilang mbak. Terus kesulitannya itu mbak kalau 

menghafal ayat yang panjang itu lo mbak (Iter: Iya) itu saya harus konsentrasi penuh sama ngulangin 

ayatnya itu harus dua kali lipat dibandingkan menghafal ayat yang pendek mbak. (Iter: Kalau berkaitan 

dengan pengaturan diri kesulitannya apa aja.?) maksutnya (Iter:kesulitan yang dihadapi untuk hmb, 

memperbaiki pengaturan diri) kesulitannya ya itu mbak kalau sudah kebentur sama organisasi jadi 

misalnya gini mbak kalau saya kan jam segini mau pulang tapi kok ada rapat itukan kayak apa ya mak 

kayak udah ngerusak semuanya, (Iter: Iya) kan saya kan udah rencana nanti kalau udah pulang saya 



harus ngapain aja tetapi kalau ada organisasi ya agak lebih di tata lagi mbak .  

 Iter Terus faktor apa saja yang menghambat atau mendukung mbak dalam menghafal Al-Qur‟an.? 
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Itee Faktor yang mendukung (Iter: Iya) kalau faktor yang mendukung saya menghafal Al-Qur‟an ya itu tadi 

mbak inspirasi, kan saya mendapatkan inspirasi dari teman, misalnya kok ada teman saya yang 

menghafal Al-Qur‟an sampai banyak-banyak itu mbak itu rahasianya apa terus saya deketin dia, terus 

saya tanya kok bisa hafalanmu cepat banget rahasianya apa terus dia malah jawab nggak tau i terus 

ternyata dia itu menghafal diam-diam mbak tanpa diketahui orang, terus hafalannya dia udah lebih dari 

sepuluh juz. Jadi kan saya mendapatkan inspirasi mbak. Terus faktor yang menghambat ya itu tadi 

mbak (Iter: Yang cinta itu tadi ya?) iya mbak itu benar-benar jangan sampai mbak, karena dapat 

menghilangkan hafalan mbak kan belum saatnya jangan mbak (Iter: Kalau dalam diri sendiri selain itu 

tadi ada nggak sih penghambat atau pendukungnya?) la itu lo mbak kadang males kalau istiqomah 

kadang surut, (Iter: Biasanya apa sih mbak lakuin kalau lagi jenuh?) biasanya itu mbak nyari cara lain 

biar bisa ningkatin hafalan lagi, misalnya nonton video-video motivasi tentang menghafal Al-Qur‟an 

,mendengarkan Murotal atau saya mendengarkan teman yang lagi menghafal Al-Qur‟an,itu membuat 

saya mempunyai semangat lagi terus itu mbak mengingat tujuan menghafal Al-Qur‟an itu mbak untuk 

mebahagiakan orang tua, (Iter: Nah kalau penghambat atau pendukung di lingkungan apa sih, karena 

inikan mbak dirumah nah kalau dirumah itu mendukung atau menghambat nggak?)  kan perumahan 

kan ya mbak rumah saya, jadi kalau perumahan kan sepi kalau dirumah itu lo mbak kan membantu 

itukan nggak boleh dijadikan sebagai alasan, tetapi ya itu mbak kadang malem itu saya baru bisa 

soalnya kalau saya menghafal Al-Qur‟an mbak orang tua saya sedang sibuk kan nggak boleh (Iter: Lagi 

ini ya lagi sama orang tua) iya mbak lagi sama orang tua maksutnya orang tua sedang sibuk masak saya 

menghafal Al-Qur‟an kan saya nggak bisa, yaudah saya menghafalnya nanti malam saja pas mau tidur 

jadi saya membantu orang tua dulu. saya kalau di Masjid gitukan bisa mbak, tetapi itu remaja Masjid 

dirumah saya itu agak kurang yang akhwat, jadi adanya ya ikhwan nah saya itu mau masuk kesana mau 

gabung tetapi saya malu mbak gitu (Iter: Hehe, oh iya kalau lingkunga teman sendiri dirumah itu? ) 

saya itu kayak nggak punya teman mbak kalau di rumah, soalanya gini mbak saya tertua sendiri (Iter: 

Di apa.? dirumah  itu ya?) He‟eh mbak (Iter: Lingkunag rumah ya) iya mbak, kan teman lingkungan 

rumah itukan cowok-cowok mbak sama ya ada cewek tetapi ya dibawah saya itu mbak  setahun itu lah 

mbak (Iter: Iya) kan ya sepi toh mbak saya nggak punya teman mbak kalau dirumah, jadi ya temannya 

adeknya mbak (Iter: Ohh hehe) tetapi kalau ketemu teman kecil ya menyapa itu aja mbak jadi nggak 
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bisa di ajak tukar pikiran. (Iter: Kalau di rumah ada nggak waktu buat mneghafal? ) Ada mbak ada, 

(Iter: Ada ya) ya tapi kalau waktu-waktu libur ya nyari waktu kosong, kalau libur sekolah itu lo mbak 

pokoknya saya membantu orang tua dulu mbak habis itu tetap belajar dan menghafal Al-Qur‟an mbak. 

(Iter: Jadi kalau dirumah itu tetap menjadi lingkungan yang mendukung dalam meghafal Al-Qur‟an 

ya?) iya mbak, kalau saya mau di sekolah mau di rumah sama aja mbak (Iter: Sama aja?) iya tetapi 

kalau di lingkungan kayak Ma‟had itu mbak malah lebih bisa menambah semangat dalam menghafal 

Al-Qur‟an. 

 

 

Iter Kan ada beberapa refrensi itu ada yang menyatakann bahwa kalau menghafal Al-Qr‟an itu harus 

mengkonsumsi kayak makan tertentu, apakah mbak terapkan atau tidak?  

215 

 

 

Itee Nggak i mbak, saya itu omnivora mbak hehe, (Iter: Hehe) jadi apa saja saya makan mbak mau apa aja 

ya saya makan mbak saya nggak nerapin harus makan apa, makan kurma itu nggak mbak yang penting 

hatinya bersih niatnya lillah hita‟ala insyaallah udah bisa mbak.s 

 Iter Kalau peran sosial sendiri seperti apa mbak  di kehidupan sehari-hari? 
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Itee Kalau di kehidupan sehari-hari ya yang pertama gini mbak sebelum saya ngajar ke orang, saya lihat 

orang tua saya dulu mbak orang tua saya baca Al-Qur‟annya lancar atau tidak, la terus mbak kalau 

bapak kan kendalanya kalau malam jualan mbak, jadinya bapak itu kalau malam ya nggak di rumah 

terus saya tanya bapak la gimana pak baca Al-Qur‟annya, ya bapak itu baca Al-Qur‟an itu ya bisa mbak 

tetapi tidak bisa terus menerus itu lo mbak terus saya bilang Bapak kalau ada waktu ya saya ajari terus 

bapak ya mau tetapi cari waktu , kan kadang bapak itu capek mbak jadi ya nggak berani, terus kalau 

ibuk kalau itu kan ya sama mbak, (Iter: Latar belakang keluarga sendiri itu seperti apa sih. Dalam 

lingkup agama?) kalau dari ibu saya kurang mbak, tetapi kalau dari bapak saya ya alhamdulillah ada 

mbak tetapi ya kurang mbak la dari kekurangan itu membuat saya bagaimana saya bisa jadi penghafal 

Al-Qur‟an itu motivasinya mbak, tetapi kan saya pernah dengar mbak kata teman saya kalau dirumah 

ada seoranag penghafal Al-Qur‟an itu apa  gitu mbak, tetapi saya lupa i mbak. 

230 

 

Iter Ow iya, kan mbak tadi pernah di asrama juga ya apa sih yang mungkin kayak pembeda di rumah sama 

di asrama dalam pengaturan diri? 
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Itee Pengaturan dirinya ya bagus di asrama, saya salut mbak kalau di asrama dekat dengan Al-Qur‟an dekat 

sama teman-teman, faktor pembedanya ya itu kadang teman-teman ada yang bisa ngatur tetapi bapak 

dan ibu juga bisa mbak dirumah juga ngatur. Tetapi kalau saya itu sih mbak mungkin terlalu ya 

masalah membantu orang tua jadinya agak beda mbak kalau diasrama kan ada Musyrifah yang bisa 
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mengatur saya, jadi bisa dekat dengan Al-Qur‟an tetapi kalau dirumah kan harus membantu ibu mbak, 

dulukan saya nggak diasrama karena sakit mbak, jadi saya Nglaju, dari situ saya tahu kalau orang tua 

saya benar-benar protective dan orang tua tidak membolehkan lagi saya di asrama mbak, kan soalnya 

saya sakit itu mbak kan soalnya kalau saya sakit kan nggak mau makan dan kalau saya sakit sekali itu 

kadang kalau panas itu seminggu bisa mbak , jadinya kalau sehat ya sehat banget mbak kalau sakit ya 

sakit banget. (Iter: jadi dari sakit itu nggak boleh di asrama gitu ya?) saya baru tahu lo mbak, ternyata 

kan orang tua saya bujuk mbak biar saya bisa keasrama lagi samapai aku janji gitu lo mbak, ya lebih 

bisa ngatur diri lagi mbak tetapi ya tetap nggak boleh mbak, ya sudah lah mbak daripada saya melawan 

orang tua ya udah saya bilang baik-baik dengan musyrifah, sebenarnya ya musyrifah nggak rela mbak, 

saya nggak di asrama tetapi ya gimana lagi ya sudah nurut orang tua saja mbak  (Iter: Ridho orang tua 

tergantung Ridho Allah, gitu ya?) tetapi saya tetap menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di asrama 

mbak (Iter: Berarti apa yang ada di asrama juga di jalankan di rumah ya seperti itu ya?) iya mbak. 

 Iter Kalau pengaplikasiaanya sendiri dalam menghafal Al-Qur‟an sudah diterapkan atau belum.? 

 

250 
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Itee Sistem tadi mbak (Iter: Ya pengaplikasian, kan mbak penghafal Al-Qur‟an) dari maknanya atau apa 

mbak (Iter: Iya dalam kehidupan sendiri yang mbak terapkan seperti apa?) yag sistem tadi mbak, kan 

sudah (Iter: Bukan maksutnya gini, mbak kan mengahfal Al-Qur‟an dan tentunya hafalannya sudah 

lumayan, nah itu pengaplikasian mbak itu bagaimna?) kan saya di rumah punya adik mbak kan dari 

keluarga dulu adik saya kan sebenarnya kan sudah diajari surat-surat la itu ya saya terapin ke adik saya, 

kan adik saya biasanya males mbak terkadanag, kalau di masyarakat sendiri belum mbak yang penting 

keluarga dulu mbak. 

 

 

 

Iter Terus hm ketika mbak mampu ya, ketika mbak mampu untuk menghafal seperti itu, apakah ada kayak 

memberi hadiah diri sendiri atau ketika tidak mampu menghafal akan memberikan hukuman untuk diri 

sendiri seperti itu? 

 

260 

 

 

Itee Kalau soal hadiah itu ya mbak, kan saya sudah ngerasain hafalan Al-Qur‟an ya mbak, tetapi kalau 

kayak memberi hukuman ya saya nggak mbak, paling habis sholat merenung gitu aja mbak terus saya 

mengevaluasi kok saya males gitu mbak terus mengingat tujuan untuk menghafal Al-Qur‟an mbak 

terus meluruskan niat lagi dan hafalan lagi. 

 Iter Iya, dari pengaturan mbak yang menurut mbak tadi kurang baik perilaku mbak seperti apa sih.ketika 

pengaturan diri mbak kurang baik? 

265 Itee Ya saya lebih menata lagi mbak, gimana caranya hari besoknya harus lebih baik dari hari kemarin gitu 



 ya mbak (Iter: He‟eh) jadi lebih saya tata lagi gitu mbak. 

 Iter Manfaat menjadi penghafal Al-Qur‟an yang mbak rasakan apa sih? 

 

 

270 

 

Itee Ya itu mbak di beri kemudahan Allah dalam hal apapun kadang rezeki, dalam belajar, orang tua apalagi 

kalau kuliah mbak itu kan bisa kuliah geratis mbak, itukan saya pengen mbak tetapi saya nggak tahu 

mbak, soalnya ini sudah mau kelas dua belas tetapi saya masih dua juz, kan waktunya tinggal satu 

tahun. 

 Iter Berkaitan dengan pengaturan diri tadi usaha-usaha apa yang mbak lakukan untuk mencapai target.? 
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Itee Hmb, yang target hafalan tiga juz tadi kok mbak,(Iter: Iya) ya itu mbak terus menghafal Al-Qur‟an 

dimanapun mbak ya nggak hanya Al-Qur‟an tetapi hadist juga mbak. (Iter: Kalau untuk pengaturan 

dirinya, usaha-usahanya apa saja untuk memperbaiki pengaturan diri, kan pengaturan diri mbak tadi 

kan kurang baik seperti itu ya.) kalau saya itu mbak harus membuat rencana tetapi rencananya yang 

tahu saya sendiri, misalnya saya habis ini ngapain dan itu benar-benar nggak boleh nyeleweng mbak, 

kalau nggak gitu saya bingung mau ngapain mau ngapain gitu mbak jadi nggak tahu kemana arahnya.   
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Iter Hm, berarti dapat saya simpulkan ya  bahwa pengaturan diri mbak itu dapat dikatakan masih kurang 

baik ya karena mbak juga memiliki banyak kegiatan, juga mbak membagi waktu dengan kegiatan 

dirumah seperti itu ya, a mungkin sekian ya wawancara kita pada hari ini terimaksih atas waktunya dan 

kesediaannya saya ucapkan terimakasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 Itee Waalaikumsalam warahmatullahiwabarakatuh. 

 

   Wawancara 2 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Bagaimana prestasi akademik anda?  

 

 

 

5 

 

 

Itee Kalau pretasi akademik saya dari saya TK belum ada prestasi tapi kalau untuk SD alhamdulillah udah 

ranking lima besar tiga besar seperti itu untuk peringkat, peringkat dua waktu kelas enam untuk SMP 

alhamdulillah dapat tiga besar kelas tujuhnya rangking sepuluh besar terus delapan sembilan tapi 

alhamdulillah dikelas delapan sembilannya saya bisa tingkatkan prestasi itu alhamdulillah pas 

pelepasan itu dapat enam UN se-SMP untuk prestasi SMK alhamdulillah juga meski turun pas kelas 

sepuluh itu belum kelihatan ranking enam belas dulu terus delan sembilan itu alhamdulillah kelas 



 sebelas ini bisa naik pringkat dua terus peringkat tujuh waktu itu   

 Iter Kalau untuk prestasi dalam bidang Al-Qur‟an? 

10 

 

 

Itee Belum ada, tapi pas ujian holy itu dapat sertifikat lulus itu saya dah alhamdulillah dah seneng banget 

tapi kalau untuk berkaitan musabaqoh tartil Qur‟an alhamdulillah udah mengikuti beberapa perlombaan 

tapi hasilnya belum seperti yang diinginkan.  

 Iter Apa sih yang mbak ketahui tentang pengaturan diri? 

 

15 

Itee Kalau menurut saya bagaimana kemampuan seseorang mengatur dirinya memotivasi dirinya untuk 

mencapai tujuan tertentu, tujuan tertentu yang diinginkan seseorang itu. 

 Iter Kalau pengaturan diri diri dalam menghafal seperti apa mbak?  

 

 

 

Itee Kalau pengaturan diri dalam menghafal kalau saya ketika ada waktu luang berusaha kita meroja‟ah 

hafalan berusaha menambah hafalan kalau nggak satu ayat atau dua baris tapi seenggaknya bisa 

istiqomah rutin dalam menghafal Al-Qur‟an 

20 Iter Hal-hal pokok apasih yang mempengaruhi pengaturan diri?  

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Itee Hal pokok ya dari pengetahuan ya mbak pengetahuan ya kita harus tahu bagaimana sih mengatur diri 

meskipun masih berantakan, belum terjadwal tapi seenggaknya kita udah harus tahu dulu gimana 

caranya mengatur agar lebih baik terus ada motivasi lah kita harus cari motivasi gimana caranya biar 

bisa kita itu menuju ketujuan kita jadi kayak misal kita menghafal Al-Qur‟an kita motivasi apa oh 

motivasinya orang tua ya kita berusaha mengingat-ingat motivasi itu terus kita rutin menghafal 

alhamdulillah nanti bisa terus ada perilaku lah perilaku gimana caranya kita itu menghafal Al-Qur‟an 

dengan senyaman kita kayak menghafal Al-Qur‟an ditempat yang tenang oh yaudah kita ngafalin 

ditempat yang tenang tapi kalau misalnya ngafal Al-Qur‟annya lebih efektif bersama-sama temen oh ya 

berarti kita cari mahad atau apa atau cari halaqoh yang isinya itu temen-temen yang menghafal Al-

Qur‟an. 

30 Iter Kalau untuk faktor-faktor dalam pengaturan diri apa aja sih mbak?  
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Itee Faktornya ya kemauan kan mestikan kalau untuk mengatur diri ada kemauan dulu ada niatan dulu kalau 

udah nggak niat lah mau ngontrol dirinya tu kayak apa terus kita harus membuat rencana dulu kita 

rencana ya itu bisa kita angan-angan pikiran kita bisa tulis rencananya “oh habis ini kegiatan kita hari 

ini apa aja oh ya” lalu kita tulis kalau semisal emang nyamannya kita tulis tapi kalau dikita nyaman 

nggak ditulis ya berarti kita harus punya angan-angan dulu “oh sehabis ini kerjaannya apa habis ini 



 

 

kerjaannya apa” gitu jadinya berusaha mungkin kita memanage waktu gitu lo mbak kita refresing 

boleh ini boleh tapi kita mengonrol diri pada hal yang positif. 

 Iter Mungkin ada lagi untuk faktor pendukung dalam pengaturan diri? 

 

40 

Itee Itu ya mbak tujuan ya itu kita sebisa mungkin tetap pada tujuan kita agar tujuan kita nggak mencar-

mencar, semisal ingin menjadi penghyafal Al-Qur‟an yaudah kita fokus ke tujuan itu nggak usah kita 

mikir yang lain-lain.  

 Iter Kalau pengontrolan diri seperti apa mbak?  

 

 

45 

Itee Kalau saya ya menghafal Al-Qur‟an itu sebisa mungkin pas nganggur-nganggur gitu, kalau lagi pas 

belajar tugas-tugas numpuk terus pokoknya sehari jangan nggak ngafalin Al-Qur‟an, sehari itu ya gak 

papa dapat satu ayat atau satu surat atau kalau bisa ya sempetin menghafal Al-Qur‟an.  

 Iter Kalau faktor-faktor penghambat pengaturan diri itu seperti apa mbak?  
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Itee Kalau faktor pembhambat ya setiap manusia punya rasa bosan jenuh jadinya itu yang menjadi 

penghambay terbesar itu kalau saya sendiri tapi sebisa mungkin kita memanage males itu dengan 

jadwal yang kita buat terus kita berhenti di satu titik rencana itu terus renana yang lain itu malah kacau 

itu nggak bisa. Terus penghambat itu ya kadang bertabrakan sama tugas-tugas dari sekolah yang nggak 

karuan ya jadinya ya ditata lagi mbak rencananya itu yang tertulis maupun nggak. 

 Iter Kalau dilingkungan rumah apakah menjadi salah satu penghambat mbak dalam menghafal Al-Qur‟an?  
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Itee Kalau saya beranggapan kok iya ya soalnya saya berkewajiban sebagai anak juga terus keahiban 

sebagai murid juga belajar tapi saya muhasabah lagi. Sebenarnya rumah itu bisa nggak dijadikan 

penghambat meski kita nggak diasrama apa malah justru rumah itu kadang membuat kita bisa tenang 

dalam menghafal tapi ya memberikan kita pelajaran bisa menghafal Al-Qur‟an tapi ya itu tadi kita 

kembali lagi bagaimana kita meregulasikan diri kita ya kita atur.  

 

 

Iter Mbak mengatakan bahwasannya pengaturan diri mbak kurang baik ya seperti itu nah kenapa mbak 

mengatakan kurang baik. Sebenarnya bagaimana pengaturan diri mbak? 
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Itee Kenapa saya katakan kurang baik karena memang masih kacau ya mbak ya nggak saya tulis tapi saya 

angan-angan kok malah kacau gitu mbak saya nggak tahu tujuan saya mau kemana tapi ya saya 

kembali lagi ke muhasabah lagi ngontrol diri lagi apapun tugas apapun yang saya kerjakan saya tulis di 

buku ini mesti saya bawa kemana-mana karena nggak cukup hanya dipikiran aja jadi semisal saya ada 

tugas ini jadi saya harus selesaikan dalam waktu ini juga. 
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Iter Nah terus kalau ee tahapan-tahapan yang diperlukan agar pengaturan diri itu menjadi baik seperti itu 

menurut mbak? 
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Itee Menurut saya ya buat rencana dulu soalnya kita mau mengontrol diri tapi kita nggak mau buat rencana. 

Rencananya itu ya bisa kita tulis atau kita angan-angan tapi kalau kalau diangan-angan ya sebisa 

mungkin kita juga harus nulis poin-poinnya, sehabis rencana ya kita ngelakuin rencana tersebut 

ngejalanin rencana itu sebisa mungkin jangan sampai kayak kesendat-sendat ya kayak ada faktor 

penghambatnya tadi ada kayak faktor males nggak nggak bisa kita berhenti disitu ya kita memotivasi 

diri lagi supaya ya kita oh kita harus mengontrol diri lebih baik lagi ditata lagi (Iter : Jadi tahapan 

pengaturan diri menurut mbak itu ada rencana kemudian adanya tindakan) 

 Iter Permasalahan apa sih yang sering muncul atau mbak hadapi sebagai penghafal Al-Qur‟an seperti itu? 
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Itee Permasalahannya itu kadang udah lelah mbak kadang ya itu udah capek dengan kegiatan dunia kalau 

menghafal Al-Quran itukan udah akhiratkan mbak. Ya itu karena tugas udah menumpuk, capek, 

kerjaan dirumah masih itu itu kadang juga itu menjadi hambatan saya untuk menghafal Al-Qur‟an tapi 

ya sebisa mungkin saya, saya cari-cari waktu luang kalau ada kegiatankan seminar gitu itu udah nggak 

bisa kalau buat ngafalin masa kita seminar kita ngafalin Al-Qur‟an nggak bisa jadi kita kayak pas 

nggak ada seminar kita ada waktu luang kita nggak apa-apa, nggak ngerjain tugas ya kita menghafal 

Al-Qur‟an  

 Iter Cara mengatasinya males itu tadi seperti apa? 

 

 

Itee Caranya mengatasinya ya mengingat motivasi, niat apa sih berkah dari kita menghafal Al-Qur‟an itu 

apa insyaAllah kalau udah ingat niat motivasi tujuan kita berkah menghafal Qur‟an dah itu bisa  

 Iter Bagaimana sih cara mbak membagi waktu sekolah organisais, dengan kegiatan dirumah dan 

mengahafl? 

85 

 

Itee Disekolah ada waktu luang tapi kalau dirumah ya yang utama ya birru walidain dulu ya pekerjaan 

rumah dulu setelah selesai baru menghafal Al-Qur‟an tapi kalau di sekolah ya ngerjain tugas-tugas dulu 

baru ngafalin  



Subjek FA  

Wawancara 1 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 Itee Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

5 

Iter  Perkenalkan nama saya Anis Fajar Utami, bisa dipanggil Anis. Saya Mahasiswa  Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang hari ini akan mewawancarai saudara. Silahkan memperkenalkan 

diri terlebih dahulu.  

 

 

 

Itee  Baik, Bismillah. Nama saya FA, saya lahir di J, X dua ribu dan saya merupakan anak pertama dari empat 

bersaudara. Dan sekarang saya sedang duduk di kelas sebelas SMK IT X jurusan TKJ (Iter : Oo, ya jurusan 

TKJ ya) 

 Iter Biasanya TKJ itu tentang apa sih? 

10 

 

Itee  Teknik Komputer Jaringan, seputar permasalahan komputer baik hardware maupun software kemudian di 

jaringan networking seperti itu (Iter : Em, ya) 

 Iter Disini saya ingin bertanya, menurut mas apa sih Penghafal Al-Qur‟an? 
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Itee  Menurut saya pengahafal Al-Qur‟an adalah orang yang berusaha untuk menjadikan dirinya dekat dengan Al-

Qur‟an kemudian berusaha menjadikan dirinya sebagai Hamba yang sebenar-benarnya Hamba seperti yang 

banyak dikatakan oleh para penghafal Al-Qur‟an adalah orang yang menyimpan Al-Qur‟an didalam hatinya 

sehingga Ia mampu mengendalikan dirinya sesuai apa yang telah Ia pelajari dan Ia hafalkan. (Iter : Baik, 

mungkin ada lagi?) Dan penghafal Al-Qur‟an adalah sebaik-baik orang karena sebaik-baik orang adalah yang 

mempelajari dan mengamalkan Al-Qur‟an. (Iter : Em ya) 

 Iter Nah kan di SMK ini di wajib kan untuk hafal tiga juz ya, mas F sendiri sudah hafal berapa juz? 

20 Itee  Lima (Iter : Lima juz? Oo yaa)  

 Iter Sejak kapan mas F jadi Penghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

25 

Itee  Ee, saya mulai menghafal Al-Qur‟an mungkin dari kecil itu mulai dari pembelajaran Al-Qur‟an biasa, tajwid 

tahsin. Kemudian saya mulai menghafal serius itu ketika saya masuk ke SMP, nah setelah SMP itu saya 

melanjutkan ke SMK, waktu di SMK ya itu masih bertahan Lima juz. (Iter : Hehe, target nya sendiri?) Itee : 

Target saya pas ke ee sebelum umur dua puluh sudah selesai. (Iter : Ok) 

 Iter Ee, tujuan dari menghafal sendiri menurut mas Faiz itu apa sih? Tujuan mas F menghafal Al-Qur‟an? 
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Itee  Kalau tujuan saya (Iter : Ya?) alasan utama yang mendasari saya menghafal Al-Qur‟an sebenarnya hanya 

orang tua, (Iter : Yaa) ya itu sebenarnya, orang tua menjadi alasan utama saya karena membahagiakan orang 

tua saya rasa banyak caranya di antaranya, salah satu nya dan menghafal Al-Qur‟an adalah salah satu cara 

membahagiakan orang tua yang dimana menghafal Al-Qur‟an tidak hanya bermanfaat membahagiakan orang 

tua di dunia tapi juga di akhirat. 

 Iter Ya, em terus untuk motivasi mas F menghafal Al-Qur‟an apa? 
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Itee  Kalau motivasi saya seperti (Iter : Seperti apa?) motivasi saya sendiri saya tidak apa ya, maksudnya saya tidak 

mengejar hafalan saya agar cepat (Iter : He‟em) tapi saya hanya ingin hafalan saya bermanfaat. Tidak hanya 

sekedar hafal tapi juga bisa memahami dan mempelajarinya, tidak hanya bagi diri saya sendiri. 

 Iter Emm, untuk prinsip mas menghafal Al-Qur‟an apa sih?  

 

 

 

Itee  Prinsip saya menghafal Al-Qur‟an yang pertama mungkin, Al-Qur‟an adalah apa ya, jalan petunjuk bagi 

manusia sendiri, kemudian ketika akan dijadikan jalan petunjuk bagi manusia (Iter : He‟em) maka sudah 

sepantasnya manusia mengambil jalan petunjuk tersebut. 

40 Iter Ee, kalau untuk usaha, usaha apa saja yang sudah mas lakukan untuk menjadi hafal, seperti itu? 

 

 

 

 

Itee  Kalau usaha yang berbentuk apa ya, berbentuk secara materi mungkin ya seperti apa yang kita laksanakan 

setiap minggu atau setiap pekan itu menghafal secara terlihat, kita  harfiah menghafal Al-Qur‟an. Kemudian 

kalau secara hati mungkin niatan dengan sungguh-sungguh dan yang utama adalah berdoa agar dimudahkan 

dalam menghafal. Kemudian juga minta doa orang tua agar bisa selesai.  

45 Iter Kalau untuk syarat-syarat menghafal sendiri menurut mas F apa? 

 

 

 

Itee  Kalau menurut saya syarat menghafal Al-Qur‟an yang paling utama itu adanya alasan dan niat (Iter : Yaa) yaa 

mungkin jika itu sudah terpenuhi tidak ada alasan lain untuk tidak menghafal dan tidak melanjutkan niat 

tersebut, juga diperlukan keikhlasan dan istiqamah.   

 Iter Untuk metode yang mas gunakan atau cara untuk menghafal Al-Qur‟an sendiri apa sih? 
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Itee  Kalau metode dalam menghafal Al-Qur‟an saya juga banyak sebenernya metode untuk menghafal Al-Qur‟an 

(Iter : Ya?) nah untuk saya sendiri mungkin yang saya gunakan yaitu biasanya saya menghafal itu sebelum 

tidur. Jadi, biasanya banyak para santriwan santriwati yang menghafal sesudah shalat subuh, tapi saya lebih 

cenderung menghafal itu sebelum tidur. Jadi, setelah aktivitas semuanya nah sebelum tidur itu menghafal 

menghafal menghafal menghafal nanti bangun tidur itu baru istilah nya muroja‟ah, gitu. (Iter : Em, yaa. 

Apakah itu efektif?) Nek untuk  diri saya sendiri metode itu lebih efektif daripada hafalan secara mendadak 
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habis subuh atau mungkin lima menit. (Iter : Itu sejak kapan metode nya digunakan?) nah untuk metode itu kak 

dulu waktu saya SMP itu, di kelas dua itu ada kegiatan SIBA (Iter : Study Intensif Bahasa Arab) nah disitu kita 

dua minggu full itu menghafal Al-Qur‟an dan bahasa Arab tanpa ada kegiatan belajar mengajar secara efektif. 

Nah disitu kemudian dari Afsatif, menganjurkan kan kita disitu intensif bahasa Arab, jadi setiap pagi, jam 

sembilan, jam sepuluh, sampai habis dzuhur, kemudian habis dzuhur sampai Ashar itu Bahasa Arab. Nah Al-

Qur‟an itu nanti mereka menyediakan waktu  itu sebelum tidur, nah mereka menggunakan metode itu selama 

menghafal Al-Qur‟an, dan juga ternyata berhasil. Nah metode itu dicoba kepada temen-temen waktu SMP, 

ternyata banyak juga yang menerima dan ada juga yang pas dengan metode itu, karena setiap orang mungkin 

berbeda cara menghafal.  

65 Iter Yaa, kalau mas sendiri hanya menggunakan metode yang satu itu, menghafal di malam hari?  
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Itee  Nah kalau misalnya itu kan juga metode di malam hari juga mungkin kita meluangkan waktu untuk menghafal 

Al-Qur‟an. Nah mungkin ketika kita banyak menggarap kegiatan yang lain seperti kegiatan sekolah dan 

kegiatan tambahan baik itu ekstrakulikuler maupun KBM aktif, kita juga sering kali merasakan lelah, 

seringkali merasakan jenuh ketika malam hari, kemudian kita harus istirahat secepatnya, nah mungkin dengan 

metode yang lain itu yang saya tahu, tapi saya belum pernah gunakan tapi saya juga berniat untuk 

menggunakan yaitu metode yang Sulaimaniah, yang tentang menghafal dari belakang (Iter : Iyaa) jadi satu 

lembar dari juz belakang, kemudian satu lembar juz hafal naik ke juz berikutnya, begitu pun sampai juz awal 

kembali satu lembar. (Iter : Em, itu juga dilakukan?) Kalau itu belum, soalnya ini apa yaa, yang saya rasakan 

sendiri masa-masa di terutama di kelas sebelas ini kan kita dihadapkan dengan berbagai banyak kegiatan, 

banyak organisasi dan banyak, kita harus bisa apa ya memanajemen waktu tersebut. Nah, saya rasa ketika saya 

menggunakan waktu luang saya untuk menghafal Al-Qur‟an, kemudian saya kebingungan mencari waktu 

untuk muroja‟ah (Iter : He‟em) sehingga yang saya hafalkan malah justru (Iter : Ilang?) ilang, saya berusaha 

untuk muroja‟ah apalagi nanti target saya juga sudah harus ada dikelas dua, seperti itu. (Iter : Emm yaa) 

 

80 

Iter Ee, tadi kan mas F menyebutkan kalau ada waktu-waktu dimana kita merasakan jenuh bosan, nah itu ee cara 

mas F untuk menghilangkan rasa itu gimana? 
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Itee  Eem, untuk mungkin yaa secara sewajarnya manusia kan pasti merasakan waktu itu (Iter : Iyaa) nah kalau dari 

saya sendiri mungkin yaa kalau hal utama yang saya lakukan yaitu yaa itu kan terkadang kita merasakan jenuh, 

mungkin banyak teman-teman kita juga yang belum jenuh atau waktu jenuh nya itu tidak sama dengan kita. 

Nah, waktu kita merasakan waktu jenuh juga bisa maksudnya secara mungkin dengan kumpul saja dengan 

orang-orang yang masih semangat dalam membaca Al-Qur‟an, atau masih bisa untuk istiqomah ibadah, itu 



 

 

juga nanti akan mengembalikan rasa kita untuk kembali menjalankan kegiatan menghafal Al-Qur‟an. 

Setidaknya seperti itu,   

 

 

Iter Emm, mas tadi kan menyebutkan juga banyak kegiatan. Nah kegiatan apa saja sih yang mas ikutin, atau 

organisasi seperti itu? 

90 
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Itee  Kalau saya Alhamdulillah, yang jujur dari diri saya sendiri bisa dikatakan aktif dalam organisasi, dan salah 

satu hobi saya yaitu mengatur dan memanajemen sebuah kegiatan, yang saya rasakan seperti itu, bahkan waktu 

saya SMP, saya Ketua OSIS di SMP (Iter : Iya?) Kemudian di SMK juga iyaa (Iter : Oh, brarti ini yaa jadi 

Ketua OSIS) iyaa, nah kemudian banyak pertanyaan yang muncul dari dalam diri saya sendiri, begitu juga 

orang tua pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang bisa saya dapatkan dari mengikuti kegiatan seperti itu. Nah, 

dari saya sendiri justru yang saya dapatkan yaitu dari diri saya sendiri, maksudnya keterampilan saya 

bertambah, pengetahuan saya juga bertambah. Nah, kemudian saya bertekad untuk bagaimana apa yang saya 

lakukan ini berdampak pada orang tua saya, yaa terutama orang tua saya dan teman-teman saya. Kemudian, 

kemarin itu ada kegiatan Indonesian Student Leadhership Camp, nah itu Alhamdulillah juga belum sebenernya 

juga belum ada alumni atau kakak-kakak yang bergabung, ada juga yang bergabung tapi enggak bisa maksimal 

dan belum bisa lolos. Kemudian saya bertekad untuk lolos dari kegiatan tersebut. (Iter : Emmm) Dari mulai 

menyusun Artikel, Esai, kemudian Sertifikat dan lain lain, saya lakukan. Dan waktu itu saya meminta temen-

temen untuk fokus di OSIS juga, karena saya nggak bisa fokus terlebih dahulu. Nah, akhirnya yang saya 

lakukan itu berhasil dan lolos terpilih dari UI (Iter : Wow, iyaaa selamat yaa) yaa kemudian itu saya konfirmasi 

di orang tua, nah kemudian orang tua nggak percaya (Iter : Ahaha, orang tua nggak percayaa) nah terus bilang 

ke Kepala Sekolah, tanda tangan komitmen pemberangkatan ke Malaysia juga, (Iter : Yaa itu kapan?) Itu 

Januari, (Iter : Januari??) Kemarin. (Oooh yaa) tapi seleksi nya itu dari September, terus berangkatnya Januari. 

(Iter : Berarti udah pernah ke Luar Negeri yaa? Heheee) 

 Iter Iyaaa, kan di OSIS, SMP OSIS, SMK juga, ada lagi nggak kegiatan lain nya selain OSIS?  
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Itee  Kalau kegiatan, mungkin kegiatan yang dipresentase kegiatan utama saya yaitu di OSIS. (Iter : He‟em) Emm, 

mungkin kegiatan lain itu di Pramuka, di Dewan Ambalan sama di ROHIS Surakarta. (Iter : Kalau di apa tadi 

di ROHIS? Surakarta?) Iyaa (Iter : Itu sebagai apa?) Jadi Sie PSDM. (Iter : PSDM maksudnya apa? PSDM  

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, disitu saya ambil di PSDM Intern.  
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Iter Emm, terus ikut juga Pramuka yaa? Nah kan itu banyak sekali yaa kegiatan nya. Ada OSIS, trus PSDM, apa 

itu yaa itu tadi ya ROHIS tadi, terus  ikut Pramuka. Nah, terus bagaimana cara mas itu mengatur diri agar apa 

yaa bisa berjalan sesuai dengan keinginan mas? Karena kan mas juga sebagai penghafal Al-Qur‟an. 
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Itee  Kalau mungkin menurut saya sendiri, yaa dari diri saya sendiri, semua itu tidak menjadikan alasan saya untuk 

apa ya tidak bisa berjalan maksimal, dalam artian saya tetap bisa menjalankan itu semua sesuai dengan 

kemampuan saya, saya batasi kemampuan dan saya tahu batasan-batasan yang harus saya lakukan. Yang 

penting melakukan itu dengan keikhlasan dan tidak ada keterpaksaan, saya yakin semua bisa berjalan, begitu. 

(Iter : Emmm) Nek misal disaat jenuh seperti yang tadi mungkin saya juga bisa membatasi apa yang harus saya 

lakukan.  

 Iter Emmm, yaa kesulitan-kesulitan apa saja sih yang mas rasakan sebagai penghafal Al-Qur‟an, seperti itu?  
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Itee  Kalau mungkin menjadi penghafal Al-Qur‟an kesulitan, nah mungkin nek menurut saya yang paling urgent 

yang paling penting itu muroja‟ah seperti tadi, soalnya kita kan juga apa ya masa-masa labil, masa-masa 

remaja itu jujur dari saya sendiri banyak godaan (Iter : He‟em) bahkan dari lawan jenis pun ada, itu maksudnya 

hal yang paling sulit itu. (Iter : Yaa, untuk kesulitan-kesulitan yang mungkin ada dari faktor diri sendiri atau 

pun dari lingkungan itu seperti apa?) Iya kak, nah sebernya lingkungan itu juga sangat mempengaruhi bagi 

saya, nah kalau misalnya ya efektivitas lingkungan kan juga dibutuhkan dalam belajar Al-Qur‟an. Nah, jujur 

ketika kita menghafal di lingkungan, misalnya kita di pondok atau di lingkungan orang-orang yang disitu 

notabene nya banyak orang yang hafal Al-Qur‟an itu lebih mudah daripada kita hidup dilingkungan atau 

dirumah atau misalnya masyarakat yang itu sistem kemasyarakatan nya itu biasa-biasa atau masih umum, atau 

awam gitu malah sulit (Iter : He‟em) soalnya kita juga harus bisa mengkondisikan diri di lingkungan itu. (Iter : 

Emm, kalau untuk lingkungan sendiri, apakah lingkungan itu mendukung mas untuk menghafal Al-Qur‟an? 

Emm, mas disini asrama atau dirumah?) Asrama, (Iter : Asrama. Nah, kalau dirumah sendiri apakah 

mendukung?) Kalau dirumah Alhamdulillah saya tidak banyak dituntut oleh hafalan karena juga jarang 

dirumah sendiri (Iter : He‟em) Emm, mungkin yang saya rasakan juga ya kalau dirumah sendiri tidak sesulit di 

Asrama soalnya, Alhamdulillah dirumah saya juga lingkungan Agamanya juga terjaga dan lingkungan Al-

Qur‟an nya juga masih terjaga (Iter : Emm, ya berarti lingkungan mendukung ya untuk menghafal Al-Qur‟an 

yaa)  
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Iter Terus berhubungan dengan peran sosial, nah peran sosial mas dilingkungan itu seperti apa sih, maupun di 

sekolah ataupun dirumah? 
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Itee  Kalau peran sosial yang mungkin saya rasakan dan saya lakukan ke temen-temen ya setidaknya saya bisa 

menjadi menjadi kalau mungkin bisa menjadi contoh temen-temen lah dalam menghafal (Iter : He‟em) 

mungkin kalau dirumah ya bisa mengkondisikan terutama saudara dan keluarga, bagaimana kita bisa 

menghafal Al-Qur‟an dan bagaimana mungkin adik-adik kita termotivasi ketika ada saudara nya yang 



menghafal Al-Qur‟an. 

 Iter Em, iya. Kemudian untuk ke pengaturan diri ya mas ya, menurut mas pengaturan diri mas itu apakah sudah 

baik atau belum? 
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Itee  Kalau yang saya rasakan sudah baik tapi belum maksimal, seperti itu, soalnya masih banyak target yang saya 

rencanakan dan saya banyak apa yang saya rencanakan belum terselesaikan. (Iter : Emm, ya jadi untuk regulasi 

atau pengaturan diri mas itu menurut mas belum baik ini maksudnya?) Belum maksimal (Iter : Belum 

maksimal ya, itu penghambat nya apa saja mas?) Kalau mungkin penghambat, sebenarnya ini bukan 

penghambat (Iter : He‟em) tapi, saya juga kurang tau mengapa ini juga menjadi hambatan diri saya tentang 

soalnya saya juga mungkin jujur di mapel-mapel tertentu atau yang di mata pelajaran yang itu apa ya, 

mengharuskan kita berfikir lebih itu malah menguras tenaga saya untuk fokus disitu, sedangkan di mungkin 

diprioritas keseharian saya itu banyak yang harus diselesaikan tapi banyak beberapa kegiatan dan kegiatan 

lainnya tidak bisa terlaksana.  

 Iter Emm, ya. Kalau prestasi-prestasi disekolah sendiri seperti apa mas? 

 Itee  Kalau yang akhir kemarin UTS itu peringkat tujuh. (Iter : Emm ya) dari dua puluh delapan, 
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Iter Eem, ya kan menurut mas tadi pengaturan diri mas tadi belum maksimal ya, seperti itu? Bagaimana untuk 

rencana-rencana yang karena belum maksimal seperti itu sebenernya rencana apa sih yang sudah mas buat? 

Kok sampai belum maksimal gitu, contohnya 
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Itee  Jujur dari kemarin saya pulang dari kegiatan yang di Malaysia itu, saya target saya itu harus sudah mulai 

menulis buku, dari beberapa majalah dan beberapa intansi yang mengharuskan saya mewawancara itu, juga 

mengharuskan seperti itu, harus ada target an (Iter : Oooo) tapi sampai sekarang belum ada apa ya, tapi ini 

sebenernya udah mulai. Dari lomba-lomba Esai seperti kemarin, juga ini udah daftar Esai seperti kemarin itu, 

(Iter : Eem) yang penting tentang kepenulisan sama yang apa ya Public Speaking. Dari saya sendiri mungkin 

lebih condong nya itu, penulisan dan  Public Speaking.(Iter : Oo yaa, mungkin targetnya sekarang kesitu ya?) 

Iyaa.  

170 Iter Terus eee tidak lepas dari manajemen waktu ya, karena mas kan juga banyak sekali kegiatan, terus juga 

akademik, menghafal Al-Qur‟an seperti itu. Nah, bagaimana mas itu membuat seperti perencanaan? 
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Itee  Kalau mungkin secara sederhana, perencanaan saya ya seperti yang yaa saya tidak apa ya, begitu melakukan 

perencanaan itu tidak secara detail secara spesifik, menuliskan apa yang harus saya lakukan di esok hari, apa 

yang harus saya lakukan di pekan depan, bulan depan atau tahun depan. Nah, saya mengambil pelajaran dari 

mungkin dulu itu saya pernah mendengarkan dari apa kalau nggak salah itu (Iter : Iyaa) “Melakukan apa yang 
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terbaik hari ini, maka kamu akan menemukan yang lebih baik di hari esok.” Nah seperti itu, yang penting 

prioritas saya hari ini itu apa ya, terselesaikan dan semuanya tuntas. Nah, maka saya pasti akan bisa melangkah 

di esok hari. (Iter : Em ya) Jadi saya juga apa ya, mungkin baik menekan temen-temen atau bahkan testimoni 

dari orang-orang banyak, terkait juga perencanaan yang notabene nya itu mereka merencanakan apa yang 

mereka akan lakukan di esok hari atau di lain waktu. Tetapi, ternyata keadaan dan takdir tidak sesuai dengan 

apa yang mereka harap, nah kemudian mereka apa ya, istilah nya frustasi atau kecewa lah (Iter : Hehee, iyaaa) 

atau menghadapi keputusan-keputusan seperti itu. 

 

 

Iter Emm yaa, kalau untuk sekolah sendiri apakah memberikan fasilitas atau sarana untuk menunjang mas 

menghafal Al-Qur‟an? 
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Itee  Kalau mungkin kalau menurut saya, fasilitas yang apa ya, dibutuhkan dari penghafal sendiri itu tidak banyak. 

Yang penting ada media atau Al-Qur‟an sendiri, kemudian ada pengampu selaku ustad ustadzah yang bisa 

membersamai kita dalam menghafal Al-Qur‟an. 

 Iter Em yaa, sehari itu biasanya mas membuat jadwal nggak sih?  
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195 

 

 

Itee  Kalau jadwal belum (Iter : Nggak pernah? Jadi kegiatan sehari full itu mas menjadwalkan atau tidak?) Kalau 

saya sendiri berjalan sesuai dengan kebiasaan, (Iter : Kebiasaan ya? Emm ya) saya merencanakan seperti itu. 

(Iter : Em, kebiasaannya seperti apa sih? Biasanya setiap hal yang mas lakukan?) Ya mungkin kegiatan saya 

sehari-hari seperti halnya Ibadah, itu ya semestinya Ibadah mungkin tidak ada hal-hal yang perlu ditambahkan 

atau mungkin ada tuntutan di hari sebelumnya itu, bisa disusunkan dihari itu, begitu. Nah, untuk kebiasaan 

tetap itu ya biasa lah mungkin nanti dari pagi, memulai aktivitas pagi kemudian berangkat sekolah. Tapi, juga 

biasanya kalau perencanaan itu ketika kita sudah apa ya, ee terikat dengan janji, jadi itu baru ada perencanaan. 

Kalau dari saya seperti itu, mungkin ada orang yang membutuhkan waktu, ketemu di kapan waktunya itu baru 

ada perencanaan dan menggeser kegiatan kita.  

 

200 

Iter Terus kalau untuk target ya, ketika mas mampu dalam mencapai target atau sebaliknya, tidak mampu apakah 

ada konsekuensi yang mas terapkan?  
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Itee  Kalau konsekuensi sepertinya tidak, soalnya saya juga gimana ya maksudnya apa yang saya dapatkan saya rasa 

itu dari diri saya sendiri, dan misalnya belum bisa mendapatkan ya, mungkin karena saya kurang maksimal, 

seperti itu. Yang kemarin kan udah lolos di itu yang dari UI, nah kemudian di selanjutnya itu ada seleksi lagi di 

Cibubur, Jakarta, tapi itu apa ya, bukan hanya dari SMA SMK, tapi juga dari Mahasiswa. Nah, saya mencoba 

untuk bergabung, persyaratan sudah semua dan izin orang tua juga sudah tapi belum bisa lolos seperti 

sebelumya. Nah, mungkin menurut saya yaa apa yang saya dapatkan itu dari diri saya sendiri. Jadi kalau 



 

 

konsekuensi ya Alhamdulillah tidak ada, yang penting kita tetap bisa menerima jika kita gagal dan kita bisa 

bersyukur jika kita berhasil. 

 Iter Kalau untuk menghafal sendiri apakah juga ada konsekuensi atau tidak? 
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Itee  Dalam menghafal ya juga belum kayaknya, ya nek selain tuntutan dari sekolah untuk menghafal tiga juz ya itu 

juga sudah selesai, jadi mungkin target saya selanjutnya tiga Juz sekali duduk.  

 

 

 

Iter Oo ya, terus ketika mas mampu untuk mencapai semisal surat ya, mas bisa menghafal surat kan. Apa yang mas 

berikan pada diri sendiri seperti, hukuman ketika gagal atau berhasil nya, apakah mas memberikan hukuman 

atau reward seperti itu?  

215 Itee  Belum (Iter : Tidak mas terapkan ya? Emm)  

 Iter Kalau untuk evaluasi mas seperti apa? Berkaitan dengan pengaturan diri,  
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Itee  Kalau untuk evaluasi diri yaa, biasa saya lakukan itu ya paling ya secara sederhananya mungkin Muhasabah, 

sebelum mau tidur, atau mungkin setelah menghafal Al-Qur‟an. Nah, mungkin saya sering evaluasi ketika 

hafalan saya atau mungkin hafalan saya itu kurang lancar atau mungkin ee saya rasa saya sulit menghafal. Itu 

saya evaluasi apakah apa yang saya lakukan sehingga saya sulit dalam menghafal. Kemudian mungkin 

sederhana nya seperti itu, dan untuk hari kedua atau mungkin kedepannya atau kegiatan setelahnya atau ketika 

kita datang, kembali waktu untuk menghafal atau mungkin kita juga bisa bercermin kepada apa yang kita 

sudah lakukan sebelumnya. (Iter : Em, berkaitan dengan pengaturan diri, mas kan juga menghafal Al-Qur‟an, 

nah apakah dari hafalan itu sudah mas aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari?) Kalau aplikasi mungkin 

berbentuk apa ya, yang paling saya terapkan yaitu kita kan seorang penghafal Al-Qur‟an, ya sudah selayaknya 

bagi kita untuk menjaga akhlak kita kemudian ya tetap menjaga etika kita dalam bertatap dengan orang lain, 

baik itu kepada yang lebih muda yang lebih tua supaya itu bisa diaplikasikan disitu, soalnya itu kan juga 

bercermin bahwa kita penghafal Al-Qur‟an.  

 

230 

Iter Em ya, terus kalau untuk peraturan-peraturan dalam sekolah, terus yang ada di Asrama itu apakah mendukung 

mas atau menghambat dalam pengaturan diri mas sebagai penghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

 

Itee  Kalau terkait peraturan baik di sekolah maupun di asrama sendiri, dari saya tidak ada hambatan mungkin jika 

dukungan itu saya belum menemukan dukungan dari peraturan tersebut, yang saya rasakan ya peraturan di 

sekolah maupun di asrama ya belum ada efeknya. Maksudnya ya tidak mengganggu saya dalam menghafal Al-

Qur‟an,  
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Iter Em ya, kan mas tadi mengatakan bahwa pengaturan diri mas belum maksimal. Nah, dampak yang mas rasakan 

sendiri itu seperti apa sih dari kurang maksimal nya itu? 
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Itee  Nah, kalau dari kurang maksimal pengaturan diri saya ya, mungkin saya sering kecewa terhadap diri saya 

sendiri, karena mungkin ya banyak yang harus saya selesaikan secara hasil itu tidak ada, tapi kembali seperti 

tadi kan itu hasil dari diri saya sendiri, nah mungkin karena kurang maksimal dalam kontrol diri dan 

pengaturan diri itu bisa menjadikan saya untuk lebih baik dalam kontrol diri dan melakukan pengaturan diri. 

 Iter Em ya, untuk kedepannya rencana apa yang mas ee buat seperti itu, terus tindak lanjut nya seperti apa? 
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Itee  Mungkin rencana saya dalam apa ya, pengaturan diri dan kontrol diri itu ya sederhana, saya ya selesai kelas 

dua dan menyelesaikan amanah saya di organisasi-organisasi, kemudian nah disitu saya menyelesaikan waktu-

waktu yang itu senggang waktu-waktu yang itu nanti akan bisa saya gunakan untuk kepentingan lain atau 

mungkin lebih banyak digunakan untuk memberikan waktu terhadap Al-Qur‟an. Seperti itu, dalam jangka 

pendek ini seperti itu, 

 

 

 

Iter Iya, em beberapa referensi itu kan menyatakan bahwasanya untuk menjadi seorang penghafal Al-Qur‟an, ada 

kek makanan tertentu seperti itu, mas sendiri mungkin ada makanan tertentu mungkin yang dikonsumsi untuk 

apa ya, menmbah ilmu hafalan seperti itu?  
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Itee  Kalau saya rasa itu kembali ke diri masing-masing sebenarnya, tidak ada yang mengharuskan kita untuk itu, 

yang penting dari kita makan itu yang baik dan itu yang terbentuk baik-baik. Syaratnya hanya itu, tidak ada 

faktor penghambat yang lain terhadap hafalan Al-Qur‟an terkait makanan-makanan yang harus dikonsumsi 

 

 

255 

Iter Em, ya. Kalau ini ya hubungan di sekolah, masa-masa remaja itu kan masa-masa pubertas gitu, banyak sekali 

apa ya, gejolak-gejolak gitu. Nah, untuk sebagai Penghafal Al-Qur‟an apakah gimana ya, hubungan dengan 

teman-teman sebaya seperti itu seperti apa sih? (Itee : Sama?) Iya dengan teman, ikhwan ataupun akhwat 

seperti itu, 
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Itee  Kalau mungkin hubungan dengan Ikhwan yaa, sekedar ya gimana sih hubungan-hubungan biasa. Kalau dengan 

Akhwat ya juga biasa lah, layaknya teman lah, kemarin juga sempet sih diperingatkan dari sekolah juga 

berkaitan dengan PB juga (Iter : Karena?) Hubungan dengan lawan jenis, yaa jadi itu mulai saya sadari bahkan 

saya menemukan apa yang saya lakukan sehingga saya terjerumus dalam perbuatan seperti itu, nah itu ternyata 

hal utama nya adalah organisasi. Nah, itu karena organisasi itu mengharuskan kita untuk melakukan 

komunikasi dengan akhwat baik itu kegiatan maupun hari-hari biasa. Nah, itu dari hal itulah yang memicu saya 

apa ya, melakukan apa yang seharusnya tidak saya lakukan, ya mungkin chattingan berlebihan atau mungkin 

yang lainnya. Dan Alhamdulillahnya dari sekolah sendiri juga sudah memperingatkan jadi saya yang kemudian 

menyadari mengapa saya melakukan hal tersebut, ternyata ada sebabnya dan dari organisasi kini ya mungkin 

batasan bisa diatasi, seperti itu. 



 Iter Apakah itu mempengaruhi dari pengaturan diri ataupun kontrol diri dalam menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

270 

 

 

Itee  Menurut saya sangat-sangat mempengaruhi, soalnya ketika kita melakukan komunikasi seperti itu kita merasa 

berada di zona aman padahal itu seharusnya tidak baik untuk kita sehingga ya kita PD aja melakukan itu gitu 

lho, kita nggak itu (Iter : Kalau untuk teman-teman sendiri apakah ada teman-teman yang deket gitu yang 

memperingatkan mas gitu atau?) Kalau untuk teman Alhamdulillah itu ada yang mungkin sering 

memperingatkan saya dalam hal seperti membaca Al-Qur‟an, menghafal dan lain lain. 

 

 

Iter Em ya, terkait dengan pengaturan diri tadi, pengaturan diri mas itu tidak maksimal, perilaku apa sih yang 

biasanya mas tonjolkan, seperti itu? 
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Itee  Kalau mungkin efek dari pengaturan diri yang kurang maksimal itu, apa ya, seperti jenuh maksudnya malas 

melakukan aktivitas itu mesti saya apa ya, ya bukan sengaja sih, tapi itu efek dari kurangnya pengaturan diri 

tersebut. Jadi ya, apa adanya ketika waktu Shalat ya Shalat, yaa itulah kayak nggak ada semangat. 

 

 

Iter Em ya, terus kalau dirumah bapak ibu nya seperti itu apakah ada kayak kebiasaan-kebiasaan yang mendukung 

mas untuk menghafal Al-Qur‟an? 
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Itee  Kalau kebiasaan dari orang tua sendiri Alhamdulillah kebiasaan orang tua sejak saya kecil yaitu terbiasa 

memberikan bimbingan tentang Al-Qur‟an, jadi kepada adik-adik saya dan adik-adik setelahnya itu seperti itu. 

Jadi, ketika kita berada di rumah kondisi nya masih Insyaa Allah masih kondusif lah untuk kita menunjang 

menghafal Al-Qur‟an saya juga orang tua sering mengontrol dalam menghafal Al-Qur‟an, bahkan orang tua 

sendiri sering tanya tentang hafalan dan juga akademik, jadi tidak meninggalkan akademik, bahkan akademik 

itu terserah saya mau saya gini gitu tapi ya Alhamdulillah tidak saya prioritaskan tapi mengikuti sendiri lah 

(Iter : He‟em) Alhamdulillah juga tidak lepas dari sepuluh besar itu mesti dari dulu, (Iter : Emm). 

 

 

Iter Yaa, kan orang tua tadi kan mendukung sekali ya buat mas menghafal seperti itu, ee kalau untuk fasilitas yang 

diberikan orang tua apa saja? 
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Itee  Kalau mungkin fasilitas utama yang saya butuhkan dan orang tua saya berikan kepada saya saya itu yang 

utama adalah doa (Iter : Iyaa) itu sudah pasti dan mungkin ketikaa, ya saya juga tidak banyak meminta fasilitas 

kepada orang tua, tapi Alhamdulillah orang tua memberikan fasilitas kepada saya berupa saya dimasukkan 

kepada sekolah-sekolah yang notabene nya disitu menghafal Al-Qur‟an dan berkumpul dengan orang-orang 

yang berakhlak baik, jadi apa yang diberikan orang tua saya rasa sudah cukup bagi saya.  

 Iter Emm, yaa kalau teman-teman dirumah mas sendiri seperti apa?  
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Itee  Kalau jujur dari saya sendiri ketika dirumah itu nggak, bukannya nggak ada temen, kurang pergaulan (Iter : 

Ooo kurang pergaulan?) Yaa, ya saya merasa nyaman berada di apa ya, perantauan daripada dirumah. (Iter : 
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Oh, kenapa itu?) Yaa, mungkin apa ya dari SD ee saya lahir di Jakarta kemudian lima tahun pindah ke 

Purwodadi (Iter : Iyaa) di Purwodadi itu sekitar kelas satu SD sampai kelas enam SD. Nah, setelah kelas enam 

SD itu saya di pondok selama tiga tahun, jadi jarang pulang kemudian juga saat setelah dipondok tiga tahun 

saya kesini jadi juga sekarang (Iter : Jarang pulang, hahaha) iya jadi orang tua di Jakarta (Iter : Oo, jadi ini jauh 

ya? orang tua dua-duanya di Jakarta?) Iyaa, (Iter : Orang tua di Jakarta terus mas disini Asrama mas sendiri 

ya?) Iyaa, saya di Asrama adik saya di Purwodadi juga di pondok, (Iter : He‟em) tapi hari kemarin kayaknya 

adik saya pulang ke Jakarta. (Iter : Emmm, jadi kalau untuk di Jakarta ya dilingkungan mas kurang ya sosial 

nya seperti itu?)   

305 Iter Oooo yaa, terus kalau di Asrama itu seperti apa sih? Lingkungan di Asrama, 
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Itee  Kalau di asrama, lingkungan di Asrama mungkin yang saya rasakan ketika saya apa ya, melakukan pendidikan 

di SMK itu selama kelas satu kemudian pasca kelas satu kemudian kelas dua, nah yang saya rasakan kan di 

asrama kita kan hanya nanti habis ashar sampai pagi, nah sedangkan waktu habis ashar itu hanya waktu yang 

kemudian kita mandi, istirahat dan lain-lain sampai maghrib, itu pun waktunya singkat. Nah, habis maghrib 

pun paling kita nanti makan dan lain-lain, habis isya‟ kita baru apa Halaqah sama temen-temen baca Al-Qur‟an 

gitu lah, habis itu belajar habis itu istirahat nanti ke SMK lagi, itu sehari-hari saya saya. Nah, kemudian ketika 

memasuki kelas dua itu kan malah berkurang waktu di asrama, (Iter : He‟em) soalnya kita difokuskan dengan 

kegiatan-kegiatan di sekolah, kemudian ada pertemuan-pertemuan setiap pulang sekolah, nah bahkan kita 

punya waktu di asrama itu paling habis maghrib, bahkan habis Isya‟ sampai pagi kemudian kita dituntut untuk 

ke SMK lagi, bahkan setiap pekan akhir pekan itu sebenarnya kita harus istirahat di asrama, tapi kita harus di 

sekolah untuk kegiatan begitu. Jadi, waktunya lebih apa ya, berkurang selama kelas dua ini, nah untuk 

kondusivitas sendiri dari Asrama ya yang penting kembali ke diri kita.  

 

 

Iter Emm ya, kalau di Asrama sendiri itu menjadi salah satu faktor untuk apa ya, memperbaiki pengaturan diri mas 

seperti itu? 
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Itee  Kalau yang saya rasakan selama ini belum (Iter : Belum? Kenapa?) soalnya, yang saya ee ternyata dampak dari 

pembimbing atau dari asrama itu sangat berpengaruh bagi kita (Iter : He‟em) saya sudah merasakan ganti ee 

lokasi atau ganti musyrif itu selama tiga kali, iyaa yang pertama ketika dulu saya kelas satu satu tahun full 

musyrif nya, ya saya rasa oti yang paling apa ya, memberikan perhatian penuh itu yang dulu waktu saya kelas 

satu. Kan kelas dua juga ee memberikan perhatian ada cuman em agak berkurang, tapi yang sekarang itu malah 

gimana ya, nggak ada keterkaitan antara anak asrama dengan musyrif itu yang  saya rasakan, (Iter : Maksudnya 

seperti apa?) biasanya kan ketika musyrif kan tugasnya ya yang pertama memberikan bimbingan, kemudian 
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memberikan peringatan dan mungkin apa ya mengkondisikan temen-temen asrama ketika berada di m, nah 

seperti itu yang saya rasakan terkait musyrif sekarang itu antara kita dan mereka ee antara kita dan musyrif itu 

kayak jaim-jaim an gitu (Iter : Hahaha, kayak jaim-jaim an) Yaa, jadi efek dari musyrif sendiri juga 

berpengaruh sebenarnya.  

 Iter Emm iya, terus kalau untuk manfaat. Manfaat apa sih yang mas rasakan sebagai penghafal Al-Qur‟an? Atau 

keutamaan-keutamaan yang mas peroleh? 

 

 

355 
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Itee  Kalau manfaat yang saya rasakan atau secara terlihat dan sering saya lakukan itu (Iter : He‟em) biasanya kan 

temen-temen, maksudnya kan ada temen basic nya kan disini berbeda-beda, ada yang udah punya hafalan, ada 

yang baru belajar Al-Qur‟an, ada yang itu hafalan nya terbata-bata, gitu. Nah, itu menurut saya manfaat yang 

sering saya berikan atau mungkin ya sekedar menjadi apa ya, kayak misalnya temen-temen lagi baca Al-

Qur‟an kemudian salah, nah kemudian saya bisa membenarkan secara langsung gitu, maksudnya tidak sengaja 

gitu udah bisa memperingatkan (Iter : Emm) yaa itu manfaat yang saya rasakan seperti itu. Nah, nek untuk 

manfaat dari diri saya sendiri mungkin gimana ya, ketika kita sedang berada dekat dengan Al-Qur‟an atau 

menghafal dan kita mempunyai hafalan Al-Qur‟an itu ya tenang. (Iter : He‟em)  

 Iter Untuk terkait dengan pengaturan diri, manfaat yang diperoleh seperti apa? 

 

 

 

Itee  Kalau manfaat ke pengaturan diri mungkin ya karena kita mempunyai tuntutan untuk menghafal Al-Qur‟an ya 

kita lebih bisa memberikan pengaturan diri lah (Iter : He‟em) terkait waktu-waktu yang harus kita lakukan 

untuk ini itu, begitu.  

365 

 

Iter Emm, ya. Kebiasaan mas kan malam hari ya untuk menghafal? Iya, Kalau di asrama sendiri biasanya 

waktunya buat muroja‟ah? 

 

 

 

Itee  Kalau di Asrama biasanya itu habis isya‟ sih, habis isya‟ itu Muraja‟ah bareng-bareng atau muroja‟ah sendiri, 

sehabis isya‟ atau habis maghrib, begitu. Seringnya malah di SMK, pagi di SMK atau mungkin waktu-waktu 

senggang di SMK. 
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Iter Emm ya, ee di awal tadi kan mas menyebutkan bahwasanya regulasi diri mas itu belum maksimal, seperti itu 

ya karena beberapa faktor seperti faktor dari diri sendiri juga dari lingkungan. Terus untuk peran mas ee atau 

peran sosial nya untuk dirumah atau di Jakarta ya, itu berkurang karena mas banyak hidup di ini Asrama 

seperti yang pondok-pondok kayak gitu ya. Em mungkin sekian dari wawancara kita hari ini, kurang lebih nya 

saya mohon maaf dan terimakasih atas kesedian nya dan waktunya. Saya akhiri, Wassalamu‟alaikum 

warahmatullahi wabarakatuh 

 Itee  Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh 



 

Wawancara 2 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Apa yang anda ketahui tentang pengaturan diri?  

 

 

 

Itee Pengaturan diri yang saya ketahui adalah sebuah proses atau pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang 

untuk menuju apa yang ia inginkan melalui beberap tahapan-tahapan yang menurutnya baik untuk mencapai 

tujuan yang dituju.   

5 Iter Terus kalau untuk pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an itu seperti apa? 

 

 

Itee Ee pengaturan diri dalam menghafalkan Al-Qr‟an itu bisa saja dilakukan dengan untuk pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an bagaimana dirinya untuk mengatur bisa untuk bisa meghafal Al-Qur‟an. 

 Iter Hal-hal penting apa yang mempengaruhi dalam pengaturan diri?  

 

10 

Itee Hal yang penting dan utama dalam pengaturan diri adalah diri sendiri karena pengaturan diri kembali ke 

masing-masing apa yang harus dilakukan untuk mengatur diri.  

 Iter Hal penting dalam pengaturan diri dalam meghafal Al-Qur‟an itu sperti apa? 

 

 

 

15 

Itee Hal pokok dalam pengaturan diri dalam meghafal Al-Qur‟an itu ya seperti tadi kembali ke diri sendiri 

kemudian faktor lingkungan karena disini karena lingkungan sangat berpengaruh ee bisa jadi karena kita 

bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Qur‟an tapi lingkungan tidak mendukung maka itu menjadi 

penghambat (Iter : Apakah lingkungan itu bisa menjadi pendukung?) bisa juga. 

 Iter Gimana sih cara mas untuk mengatur diri dalam menghafal Al-Qur‟an dengan kegiatan mas yang banyak itu? 

 

 

 

20 

Itee Menurut saya ya kembali kediri kita kalau kita sudah merencanakan dalam meghafalkan Al-Qur‟an kemudian 

terkaid dengan pengaturan diri saya juga tidak menutup kemungkinan tidak menghafal Al-Qur‟an karena 

mungkin saya tidak menghafal Al-Qur‟an diwaktu-waktu luang tapi insyaAllah meluangkan waktu untuk 

menghafal Al-Qur‟an 

 Iter Tahapan-tahapan apa sih yang diperlukan dalam pengaturan diri mas agar menjadi lebih baik seperti apa?  

 

 

 

Itee Tahap-tahapnya itu pastinya muhasabah, muhasabah harus dilakukan setiap manusia karena dengan 

muhasabah atau intropeksi dia tahu apa yang telah dilakukan mana yang terus dilakukan dan mana yang tidak 

harus dilakukan (Iter : Selain muhasabah?) merencanakan kedepannya lebih baik  

25 Iter Nah dari dua tahap itu tadi muhasabah dan merencanakan nah itu kalau pengaturan diri mas masih kurang 



 maksimal nag itu ada apa sih yang kurang dari tahapan?  

 

 

 

30 

Itee Mungkin dari tahapan-tahapan yang harusnya kita selesaikan banyak juga belum menyelesaikan tahap tersebut 

atau kadang kita melakukan hal lain nah itu menurut saya hal yang sering terjadi dan bisa kapan saja terjadi 

karena kita tidak tahu apa yang Allah rencanakan, ketika kita sudah merencanakan Allah juga merencanakan 

tapi Allah merencanakan lebih baik.  

 Iter Permsalahan apa sih yang muncul sebagai penghafal Al-Qur‟an dan bagaimana mengatasinya?  

 

 

 

35 

Itee Permasalahan yang muncul mungkin yang pertama jenuh dan malas sering kita dapati kemudian ketika kita 

dihadapkan dengan suatu ayat atau suatu surat ya didalam ayat atau surat itu kata-kata atau kalimatnya sulit 

kita pahami sehigga menyebabkan kita sulit untuk menghafal sehingga kita juga malas dalam menghafal Al-

Qur‟an nah cara mengatasinya kita harus tetap istiqomah dalam menghafal kemudian tidak putus asa  

 

 

Iter Kan tadi lingkungan mempengaruhi ya terus apakah lingkungan itu membuat nyaman atau tidak atau biasa 

saja? 

 

 

40 

 

Itee Kalau lingkungan yang saya rasakan mungkin tidak banyak hambatan dan tidak juga banyak mendukung 

karena dilingkungan yang saya ikuti diasrama ya semuanya biasa saja ketika kita membaca Al-Qur‟an ada juga 

teman yang bersama kita membaca dan menghafal Al-Qur‟an ada juga teman yang tidak membaca dan 

menghafal Al-Qur‟an  

 

 

Iter Nah dengan lingkungan seperti itu nah bagaimana sih perilaku mas membuat lingkungan mas mendukung 

untuk menghafal? 

 

45 

 

Itee Ya untuk lingkungan yang saya lakukan yang harus saya lakukan adalah mempengaruhi bagaimana perilaku 

saya mempengaruhi teman-teman karena jika saya mengajak kurang efektif karena ajakan seorang teman 

dengan kebaikan jika tanpa dilandasi dengan kebaikan itu sulit nah faktor yang penting adalah pengaruh. 

 

  



Subjek FO 

Wawancara 1 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 Itee Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. 

 Iter  Perkenalkan nama saya Anis Fajar Utami, Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, yang hari ini akan melakukan wawancara terhadap saudara. Bisa memperkenalkan diri?  

5 Itee  Ya, nama saya FO, dari kelas sebelas A dari SMK IT X. (Iter : Mas, biasanya dipanggil mas siapa?) mas O, (Iter 

: Mas O? Yaa,) 

 Iter Mas O, mau tanya. Menurut mas O penghafal Al-Qur‟an itu apa sih? 
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Itee  Menurut saya penghafal Al-Qur‟an itu adalah ee suatu cara seseorang (Iter : Ya?) cara seseorang, kemampuan 

seseorang dimana Al-Qur‟an sebagai kitab suci, kita itu berusaha untuk mempelajari didalamnya. Jadi, 

penghafal itu bukan sekedar ayat-ayat nya didalam nya, tapi menghafal itu adalah berusaha mempelajari apa 

yang dikandung dalam Al-Qur‟an tersebut.  

 

 

 

15 

 

 

Iter Mas O sendiri saat ini sudah hafal berapa juz? (Itee : Ee, Alhamdulillah untuk menghafal dan setornya sudah 

satu juz, dan ditambah setengah. InsyaaAllah satu setengah juz sudah disetorkan. (Iter : Ee satu setengah juz ya? 

Sejak kapan mas O jadi penghafal Al-Qur‟an?) Untuk penghafal Al-Qur‟an sendiri dari MTS N kebetulan dari 

MTS itu sudah mulai menghafal, (Iter : Iyaa) walaupun itu belum tuntas untuk juz pertama, dan untuk 

setorannya sendiri saya sudah mencapai satu target satu juz itu dimulai dari kelas satu SMK ini, (Iter : Oo, brarti 

baru SMA ini ya?) Iyaa, baru SMA SMA ini. Iya, terus tujuan mas menjadi pengahafal Al-Qur‟an sendiri apa?  

 

 

Itee  InsyaaAllah karena Allah Ta‟ala, saya ingin mencapai ee mencapai ridha Allah subhanahuwataa‟la, mungkin itu 

saja. 

20 Iter Motivasi menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

 

Itee  Untuk motivasi itu yang pertama itu karena itu tuntunan untuk umat muslim, (Iter : Ya) kewajiban saya itu 

menghafal Al-Qur‟an dan ada suatu hadits yang menjelaskan kalau orang yang menghafal Al-Qur‟an itu orang 

tua nya akan dikenakan jubah ke ia niscaya di akhirat, insyaaAllah itu jadi motivasi saya. 

 

25 

Iter Terus untuk target, kalau di SMK sendiri kan targetnya tiga juz (Iter : Iya) adakah target yang ingin mas capai 

itu sampai berapa juz? 

 Itee  Untuk di SMK ini? (Iter : Iya, yang jadi target mas itu berapa juz?) ee insyaaAllah yang menjadi target tiga 



 

 

 

puluh juz tuntas (Iter : Iyaa) tapi untuk kondisi saat ini yang di SMK saya masih bertarget tiga juz, dan saya 

masih berusaha nanti diluar sana ketika lulus saya nanti InsyaaAllah saya akan menyelesaikan tiga puluh juz, 

begitu. (Iter : Aamiin) Bismillah. 

30 Iter Terus usaha-usaha mas untuk menghafal Al-Qur‟an itu apa? 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

Itee  InsyaaAllah untuk usaha itu, mulai harian ee saya mulai hari itu insyaaAllah mulai harinya dengan membaca Al-

Qur‟an dan muroja‟ah, jadi setiap paginya saya membaca ee setelah saya membaca tilawah saya juga muroja‟ah 

dari juz awal, misalnya dari juz tiga puluh, jadi setiap hari insyaaAllah gitu, terus nanti kalau di sela-sela waktu 

di setiap istirahat itu InsyaaAllah diusahakan untuk muroja‟ah. (Iter : Sehari itu ditargetkan untuk dapat berapa 

surat atau berapa ayat?) Kalau saya pribadi, ee semampu saya. (Semampunya, biasanya?) Emm, kalau biasanya 

itu saya targetnya setengah muka itu satu hari, (Iter : Ooo) setengah muka satu hari. (Iter : Biasanya waktu yang 

mas gunakan untuk menghafal Al-Qur‟an itu waktu-waktu yang seperti apa sih?) Waktu-waktu yang hening, 

(Iter : Hening?) Maksudnya, hening itu ya ba‟da Subuh, terus nanti malam pas temen-temen udah tidur, itu 

bisasa nya saya gunakan. (Iter : Mas ini asrama?) Asrama. 

40 Iter Terus ee mungkin ada prinsip-prinsip yang mas terapkan untuk diri sendiri untuk jadi penghafal Al-Qur‟an gitu? 

 

 

 

Itee  Kalau prinsip ya, maksudnya gimana? Prinsip? (Iter : Prinsip untuk mas menjadi penghafal Al-Qur‟an.) Yaa 

pokok nya untuk prinsip saya kembali ke niat saya, untuk prinsipnya gitu. Jadi, saya menghafal disini karena 

memang karena saya memang niat menjadi penghafal Al-Qur‟an, gitu. Jadi itu prinsip utama saya.   

 Iter Terus kalau syarat-syarat menurut mas itu apa sih? (Itee : Syarat-syarat untuk menghafal Al-Qur‟an?) He‟em 

45 

 

Itee  Untuk syarat-syarat menghafal Al-Qur‟an itu ya pastinya ya kalau untuk menghafal Al-Qur‟an itu niatnya, (Iter : 

He‟em) terus bisa mengusahakan diri untuk beristiqomah dalam menghafal, saya rasa itu.  

 Iter Mungkin ada peristiwa atau kejadian yang membuat mas itu ingin menghafal Al-Qur‟an? 

 

 

50 

 

 

 

Itee  Kejadian ya? Untuk kejadian itu ketika saya ikut kajian, (Iter : He‟em) nah ikut kajian, kebetulan kajian nya itu 

malah dari guru intern, itu ustadz dari sekolah sini SMK X itu ee karena dia itu ya itu apa ya, ya itu jadi salah 

satu motivasi saya menghafal Al-Qur‟an, kenapa saya harus menghafal Al-Qur‟an karena ada iming-iming itu, 

(Iter : Apa?) Itu karena semua urusan di dunia akan dipermudah, urusan akhirat nanti InsyaaAllah dipermudah, 

karena Al-Qur‟an InsyaaAllah menjadi salah satu syafa‟at di yaumul qiyamah nanti. (Iter : Ya, itu termasuk 

keutamaan-keutamaan ya seorang menghafal Al-Qur‟an?) 

 

55 

Iter Terus untuk metode, metode apa sih yang mas gunakan atau cara ya, cara mas gunakan untuk bisa menghafal 

Al-Qur‟an? 



 

 

 

 

60 

Itee  Kalau metode itu, saya sepertinya kayak umum ya, jadi kayak semacam kita membaca berulang, gitu baca 

berulang persurat atau perayat, kalau ayat yang terlalu panjang ya nanti dipertengahan surat ya diulang terus, 

atau nggak nanti bisa mendengarkan murotal dan menjadi kalaupun sih saya itu, mendengarkan dan melihat. Itu 

menjadi metode saya, (Iter : Efektif kah?) Selama ini Alhamdulillah (Iter : Bagus?) Iyaa (Iter : Ee, itu sejak 

kapan digunakan metodenya?) Sejak saya menghafal Al-Qur‟an, (Iter : Sejak menghafal Al-Qur‟an ya?) 

 

 

Iter Terus untuk kegiatan, kan sebagai penghafal Al-Qur‟an juga pasti memiliki kegiatan-kegiatan yang juga 

menyita waktu, seperti itu. Nah, kegiatan apa saja yang mas ikuti saat ini? 
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Itee  Alhamdulillah banyak organisasi yang saya ikutkan di SMK ini, mulai dari OSIS, terus Dewan Ambalan yaitu 

ngurusin Pramuka, terus juga ada BC Bisniss Center yang ngurusin Kantin gitu, itu saya ikut berkesimung 

didalamnya, dan itu memang e jujur menyita waktu sekali dalam saya menghafal Al-Qur‟an, mengikuti 

organisasi yang sering, entah itu di sekolah entah itu di asrama itu pasti pikiran nya juga organisasi-organisasi 

gitu, kan ada aja yang mau membahas gitu. Jadi, agak tersendat juga untuk masalah menghafal gitu, (Iter : Ohh) 

Ya, kita ee kalau saya pintar-pintar nya cari waktu lah buat menghafal, (Iter : Oo gitu, lha kalau di organisasi itu 

tadi mas menjabat sebagai apa ya?) Di OSIS sendiri (Iter : Iya) saya menghafal ee menjabat sebagai Sekertaris, 

(Iter : Oo sekertaris, iya. Terus kalau di Pramuka?) Di DA juga Sekertaris, (Iter : Kalau yang di apa? Kantin,) Di 

BC iya kantin itu sebagai Anggota, (Iter : Sebagai Anggota? Iyaa, itu sudah berapa lama?) Saya sejak masuk 

disini sudah berkesimung di organisasi itu, (Iter : Oo ya, itu memang keinginan sendiri atau seperti apa?) Itu 

memang keinginan sendiri, saya dari MTS sudah masuk organisasi jadi masih berlanjut sampai SMK. 

 

75 

Iter Oo yay ee. Berkaitan dengan pengaturan diri ya, menurut mas itu pengaturan diri mas itu seperti apa sih, apakah 

sudah baik atau belum? 
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Itee  Kalau menilai dari setelah yang sudah lalu saya lakukan saat ini eem masih banyak kekurangan, belum 

dikategorikan baik, karena saya sendiri masih sering lalai bahkan kewajiban pun saya masih sering lalai, (Iter : 

Maksudnya?) Kewajiban Sholat maksudnya, maksudnya nggak tepat waktu (Iter : Ohh) atau jadi saya belum 

bisa mengontrol diri saya untuk menempatkan ke tempat yang baik gitu lho, jadi belum dikategorikan baik, 

masih kurang baik masih banyak yang perlu diperbaiki. (Iter : Sebenarnya penghambat mas untuk pengaturan 

diri itu dari faktor apa aja sih?) Terutama itu dari faktor diri sendiri, (Iter : Iyaa) karena itu niat saya ya, nggak 

tau ya niat kenapa diri saya bisa melakukan itu, terus nggak konsisten, maksudnya nggak apa ya (Iter : 

Istiqomah?) iya nggak ada istiqomah atau yang lain sebagainya yang positif-positif, dan juga itu karena faktor 

lingkungan juga, (Iter : Lingkungan di?) Iya, lingkungan di ya di asrama, di sekolah, itu maksudnya lingkungan 

terutama di kan saya di asrama (Iter : Iyaa) terus saya juga pulang di desa, (Iter : O ya) di kampung rumah itu 



 

 

 

 

juga faktor lingkungan nya itu mempengaruhi banget. Saya di desa itu memiliki teman yang itu jauh dari 

kebiasaan saya disini, (Iter : Ya ya) jadi itu sangat berpengaruh sekali (Iter : He‟em) kenapa saya bisa 

berperilakuan seperti ini hanya yang dalam tanda petik negatif atau gimana, itu memang karena faktor dari 

lingkungan faktor dari teman-teman itu berpengaruh. Menurut saya itu. 

90 

 

Iter Iya, itu kan faktornya ya dari diri sendiri maupun dari lingkungan, seperti itu. Nah, cara mas mengatasi atau 

setidaknya meminimalkan agar pengaturan diri mas itu sebagai penghafal Al-Qur‟an jauh lebih baik itu apa sih? 
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Itee  Kalau selama ini saya berusaha berdiam diri, jadinya saya menjauh, kalau seumpama saya terganggu sangat 

terganggu dengan kondisi di lingkungan, itu biasanya saya menjauh ee berdiam diri nggak mau interaksi dengan 

orang lain. Kalau nggak nanti, kalau itu memang masih belum bisa mengatasi pengaruh-pengaruh itu biasanya 

saya istilahnya jaman sekarang curhat dengan satu orang atau dua orang yang itu bisa anu ngasih solusi gitu. 

Mungkin antara diam, berdiam, menjauh, menepi dari keramaian atau curhat dengan sahabat gitu. (Iter : Oo ya. 

Yang mas lakukan itu sering atau seperti apa?) Ee itu kondisional, (Iter : Kondisional?) Iyaa, (Iter : Oh) Jadi 

kalau seumpama saya memang masih tidak terkontrol (Iter : He‟em) dengan perilaku saya, biasanya saya 

langsung menepi gitu, biasanya diam nggak mau berkutik apa-apa gitu, atau nggak nanti curhat langsung curhat 

dengan sahabat, untuk menanyakan solusi. (Iter : Iya, setelah mas tadi kan menyebutkan kalau itu ya tadi ya, nah 

itu apakah kayak gitu bisa membuat apa ya, pikiran mas atau hati mas menjadi puas, seperti itu?) Yang itu pas 

di? (Iter : Ya ya itu yang mas sebutkan tadi.) Oh, sebenernya apa yang saya lakukan itu tidak sepenuhnya saya 

merasa puas gitu, (Iter : He‟em) Saya dalam kondisi seperti itu saya melakukan yang seperti yang saya katakan 

tadi, sebenernya menurut saya juga tidak efektif, kenapa saya harus menepi dalam keramaian padahal ee orang-

orang disana itu bisa memotivasi diri saya gitu, sebenarnya itu bukan menjadi faktor utama, tapi selama ini saya 

melakukan itu. Dan itu, walaupun lambat laun ee walaupun itu jaraknya lama (Iter : He‟em) untuk saya kembali 

ke lingkungan itu, tapi saya sering melakukan itu walaupun kondisional.  

 Iter Kalau untuk keluarga sendiri itu berlatarbelakang seperti apa sih? 
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115 

Itee  Orang tua berlatar belakang seperti apa, kalau untuk dalam konteks (Iter : Agama) Agama itu tidak begitu, jadi 

ee tidak terlalu berlatar belakang Agama yang kuat, tidak begitu dan biasa saja. Tapi, InsyaaAllah dari orang tua 

sendiri Ibu terutama InsyaaAllah, Alhamdulillah sudah Sholat, terus tapi untuk yang untuk Bapak belum (Iter : 

Belum ya?) Iya, jadi kalau dibilang berlatar belakang Agama tidak agamanya kuat. (Iter : Dari, kan itu tadi Ibu 

ya yang sudah mulai Sholat itu sejak kapan?) Alhamdulillah saya kecil udah mulai Sholat, (Iter : Oo ya) 

Mulainya kapan nggak tau, tapi saya kecil itu mulai Sholat karena Ibu. (Iter : Oh, kalau Bapak sendiri?) Bapak 

sendiri belum. (Iter : Belum ya, belum mengajarkan. Kalau dari pengaplikasian mas sendiri, kan mas penghafal 
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Al-Qur‟an ya, dalam lingkungan keluarga apakah mas mengaplikasikan?) Sedikit demi sedikit, (Iter : Iya, 

contohnya seperti apa?) Contohnya, dulu pas sebelum masuk disini pas sebelum saya bener-bener fokus untuk 

menghafal Al-Qur‟an, saya itu dirumah itu jarang ke Masjid, (Iter : Iya) Jarang ke Masjid maksudnya masjid itu 

keinginan ee apa ya nggak sewaktu-waktu lah nggak terus. Tapi, setelah saya disini kok saya menghafal Al-

Qur‟an itu saya pikir-pikir saya belajar agama disini kok nggak saya terapkan disekolah gitu lho, nah saya mulai 

apa ya menunjukkan karakter saya apa ya yang ada disini, dirumah itu saya dengan cara untuk sholat tepat 

waktu di masjid itu setiap sholat lima waktu. Nah, Alhamdulillah saya sudah melakukan itu setelah yang lalu-

lalu saya lakukan itu, dan contoh lain itu saya sering biasanya kan ba‟da dzuhur ba‟da maghrib itu tidak ada 

yang membaca Al-Qur‟an, nah tapi saya berusaha untuk membaca Al-Qur‟an untuk bisa untuk keluarga saya, 

mudah-mudahan untuk kedepannya itu bisa berpengaruh gitu lo, dengan membaca Al-Qur‟an itu tadi. Walaupun 

cuman satu lembar dua lembar, tapi InsyaaAllah saya bisa mengisi rumah itu dengan Al-Qur‟an, (Iter : Kalau 

respon dari, karena kan ini ya Bapak kan nggak pernah Sholat ya, nah itu gimana respon Bapak sendiri melihat 

kan mas tadi dirumah sering membaca Al-Qur‟an. Kayak gitu gimana?) Alhamdulillah dari dulu, sebenernya 

nggak waktu-waktu ini, (Iter : Iya) Tapi dari dulu Bapak itu tidak mengerjakan Sholat tapi sangat apa ya, 

bersemangat sekali untuk mengajak apa ya merintah anak-anaknya untuk Sholat, (Iter : Ohh) jadi jujur gimana 

ya saya juga bingung, kenapa Bapak tidak Sholat tapi sangat bersemangat sekali untuk ee (Iter : Menyuruh 

sholat?) iya menyuruh sholat gitu lo. TPA, Membaca Al-Qur‟an, Sholat, itu semangat sekali, seumpama saya 

mempunyai adik dirumah, nah adik saya itu ee beda sekali dengan saya disini, (Iter : Oo ya) jadinya sering main 

sering apa gitu main hp, itu kalau waktu nya Ashar kalau seumpama Ayah saya ee Bapak saya itu dirumah, itu 

apa ya kalau istilah jawa nya ngoyak-oyak gitu lho, ngejar-ngejar buat adik saya itu ndang sholat gitu. Jadi, 

semangat nya itu semangat mengajak dalam kebaikan itu besar sekali. Terutama pada anaknya, adik saya itu 

sangat diperhatikan sekali karena adik saya itu berbeda sekali dengan saya disini, (Iter : Iya, terus dari latar 

belakang mas itu tadi ya, melihat bahwa mas itu terutama Ibu ya, Ibu kan sudah mengerti lah Agama, seperti itu 

ya. Terus ee dari situ menurut mas faktor keberhasilan dan penghambat ee dalam menghafal Al-Qur‟an itu 

seperti apa? Apakah dirumah itu sebagai keberhasilan mas dalam menghafal atau penghambat? Dirumah,) Kalau 

untuk faktor, berbicara dengan faktor dirumah, (Iter : Iyaa) itu penghambat atau sebagai sukses nya kita  

menghafal Al-Qur‟an itu sebenernya kalau saya menilai sendiri itu menilai dari kondisi rumah saya sendiri 

dengan bersama keluarga saya itu, tidak menjadi penghambat dan juga tidak menjadi ee keberhasilan gitu. 

Maksudnya, saya juga sering dirumah itu lalai sekali, karena dulu itu kebiasaan dulu itu nggak pernah baca Al-

Qur‟an, nggak pernah pergi ke masjid, itu dulu. Dan mungkin saya ketika dirumah itu teringat mungkin, teringat 



 

 

 

 

150 

 

 

 

 

155 

perilaku-perilaku dulu, jadi kalau untuk dibilang faktor keberhasilan menghafal juga tidak ditemukan dikeluarga 

dirumah. Tapi juga tidak menghambat, karena saya sendiri juga tidak apa ya, nek dirumah itu juga nyaman-

nyaman saja, membaca Al-Qur‟an walaupun tidak sering dan tidak terlalu fokus seperti yang di asrama. Di 

asrama kan InsyaaAllah ee dari teman-teman lingkungan itu kan mendukung jadi sukses. InsyaaAllah dari 

teman dari ustadz itu InsyaaAllah mendukung untuk saya dan teman-teman mestinya menjadi penghafal Al-

Qur‟an. Tapi kalau untuk masalah dirumah itu kalau saya bilang itu faktor penghambat juga tidak, karena saya 

juga nyaman disana (Iter : He‟em) maksudnya untuk membaca, menghafal, tapi walaupun itu tidak sering. Tapi 

kalau untuk di katakan untuk fator saya berhasil untuk menghafal juga tidak (Iter : Iyaa) karena saya pasti 

dirumah itu gimana ya, masih teringat dengan perilaku-perilaku kemarin, yang dulu-dulu itu jadi gitu. (Iter : 

Ohh, iyaa. Jadi kalau dirumah itu kegiatan menghafal itu tetap berjalan ya?) Nggak sering, (Iter : Iya, walaupun 

tidak sering tapi tetap ya,) InsyaaAllah. 

 

 

 

Iter Oo ya, kembali lagi kalau ke pengaturan diri ya. Ketika mas mampu untuk mencapai target, apakah ada kayak 

seperti hukuman atau seperti penghargaan terhadap diri sendiri? Terhadap tercapainya atau tidak tercapainya 

target tersebut, gitu? 
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Itee  Untuk kalau mencapai target nya, karena saya yang tadi saya memiliki prinsip sekolah disini karena saya ingin 

menghafal Al-Qur‟an dengan target tiga juz tadi. Nah, InsyaaAllah untuk penghargaan atau hukumannya 

mungkin kalau saya tidak target, kalau saya tidak mencapai target mungkin hukumannya sendiri saya akan 

berusaha lebih (Iter : He‟em) lebih targetnya tidak hanya tiga juz, (Iter : He‟em) itu hukuman saya. Artinya saya 

tidak bisa mencapai target disini, hukumannya itu saya malah targetnya itu lebih gitu lho. Hukuman saya kenapa 

saya nggak bisa mencapai target di sekolah sini ee target menghafal di sekolah ini. Dan untuk reward nya 

mungkin, saya akan berusaha menjaga itu, menjaga walaupun bukan berarti reward itu menurut saya apa ya, 

suatu bentuk benda atau apa (Iter : Iyaa) itu tapi sebuah perilaku atau hukuman. Hukuman dan reward itu 

sebuah perilaku yang bersaing. Ya kalau saya nggak bisa mencapai target disini, saya akan menargetkan yang 

lebih ee hafalan saya disini, itu hukuman saya dan kalau untuk penghargaan mungkin saya bisa mencapai target 

sekolah sini mungkin saya akan menjaga itu dengan baik. 

 Iter Konsekuensi yang mas terapkan sendiri sebagai penghafal Al-Qur‟an? 

 Itee  Konsekuensi nya saya (Iter : Iyaa?) saya harus istiqomah gitu 
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Iter Ya kalau untuk disekolah ya mas yaa, disekolah sendiri kan dengan kegiatan yang banyak seperti itu, terus 

bagaimana sih cara mas membagi waktu antara, apalagi ini kan kelas sebelas ya dengan berbagai kegiatan itu, 

terus juga harus menghafal itu gimana mas cara membagi waktunya?  
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Itee  Kalau untuk membagi waktu itu sebenernya kalau menurut saya, saya itu tipikal orang yang kurang baik dalam 

memanajemen waktu, (Iter : Iya) saya jujur ee saya katakana gini, karena saya memang dari dulu itu kalau untuk 

memanajemen waktu, mengerjakan ini mengerjakan itu itu saya kurang pandai, (Iter : Iya) tapi kalau untuk 

masalah menghafal ini saya seberusaha mungkin setiap saya longgar dan itu saya niatkan karena saya 

menyempatkan diri gitu lho. Saya menyempatkan untuk menghafal Al-Qur‟an ya terus di waktu-waktu tertentu 

mungkin itu menjadi waktu-waktu fokus saya untuk hafalan, gitu. Jadi kalau untuk memanajemen waktu saya 

memang kurang baik, tapi saya meniatkan untuk waktu saya sesibuk apapun saya, itu saya meniatkan (Iter : Iya) 

saya menghafal, walupun dua menit. Dan saya InsyaaAllah itu saya kalau seumpama bener-bener niat dalam 

menghafal Al-Qur‟an itu apapun saya bisa lalukan, harus saya niatkan. (Iter : Bisa?) 

185 

 

Iter Terus kalau untuk fasilitas-fasilitas atau sarana yang dapat mendukung mas dalam menghafal Al-Qur‟an yang 

diberikan oleh sekolah itu gimana mas?  
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Itee  Kalau untuk fasilitas itu kalau menurut saya menilainya dari dulu, ketika saya SMP dan sekarang itu, sangat 

membantu sekali untuk di SMK ini. Karena saya, walaupun fokusnya itu dari baru di kelas satu ini, tapi saya 

dulu juga udah menghafal Al-Qur‟an, tapi nggak begitu efektif karena yang pertama fasilitas, yang kedua itu 

kalau menurut saya itu factor teman. Ya, teman itu sangat membantu sekali ee memfasilitasi saya menghafal Al-

Qur‟an, kenapa saya itu dulu tidak terlalu focus terlalu menghafal atau sering lupa itu karena saya di lingkungan 

itu dengan temen-temen yang tidak menghafal Al-Qur‟an. Tapi, disini Alhamdulillah saya bertemu dengan 

teman-teman saya yang InsyaaAllah jiwanya itu jiwa menghafal Al-Qur‟an, InsyaaAllah itu ya saya itu sebagai 

fasilitas saya menurut saya, fasilitas saya dalam menghafal Al-Qur‟an dan juga faktor fasilitas yang lain itu, 

karena gurunya. Jadi guru-guru disana itu ada yang sudah hafidzh itu juga menjadi fasilitas sekaligus motivasi-

motivasi saya disekolah ini menyediakan, kalau holy kan disini empat jam dalam satu minggu, (Iter : Iya) jadi 

bisa menjadi fasilitas juga disitu, untuk sekolah ini telah menyediakan waktu gitu lho. 

 Iter Kalau untuk prestasi di sekolah sendiri? 
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Itee  Alhamdulillah untuk prestasi walaupun hanya di dalam itu semenjak dari kelas satu sampai sekarang juara satu 

di kelas dan juara dua paralel. (Iter : Paralel ya?) satu angkatan gitu, (Iter : Emm, ya) Alhamdulillah masih 

dipertahankan sampai sekarang, kalau prestasi saya sebenernya di SMK itu masih banyak prestasi yang ingin 

saya capai, (Iter : He‟em, apa saja?) Matematika itu juga ada, kalau matematika saya disekolah sendiri saya 

masih berusaha mendapatkan itu dan saya mau saya menjadi contoh bagi teman-teman saya mendapatkan nilai 

rata-rata Matematika tertinggi se Surakarta, itu mimpi saya (Iter : Ohh) Pengen supaya mendapat itu, tapi kalau 

untuk kebersamaan sholat itu ya satu organisasi  (Iter : Ya, em kan mas tadi berprestasi ya, dikatakan berprestasi 
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karena juga menjuarai di kelas, terus juara dua paralel seperti itu. Nah, dengan prestasi itu terus kemudian apa 

pengaruhnya dalam menghafal Al-Qur‟an atau dengan kegiatan menghafal Al-Qur‟an yang mempengaruhi 

prestasi mas?) Ee, kalau pertama awal itu saya sebelum saya bener-bener fokus menghafal Al-Qur‟an itu disini, 

karena saya dari dulu memang sudah terbiasa seperti itu. Maksudnya saya biasanya dari SMP itu sudah jadi 

juara kelas gitu, (Iter : Ohh) ya mungkin itu kebawa kesini, ditambah juga karena saya Alhamdulillah dengan 

teman-teman yang menghafal Al-Qur‟an terus, saya sendiri juga berusaha menghafal Al-Qur‟an, jadi itu 

menjadi apa ya bahan dasar saya untuk menambah prestasi dalam menghafal Al-Qur‟an dan membaca Al-

Qur‟an itu juga berpengaruh dalam prestasi juga. (Iter : Ee prestasi yang mas peroleh itu menjadi penghambat 

nggak sih, apa kan biasanya untuk ujian gitu atau ulangan gitu kan kita fokus ya pada materi yang mau diujikan 

seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan hafalannya?) kalau untuk hafalan mungkin dari saya cara saya 

mungkin cukup meroja‟ah, tidak melakukan hafalan sementara itu mungkin atau ujian itu saya fokus ke materi 

memang. Tapi, untuk membaca Al-Qur‟an InsyaAllah saya usahakan tidak lupa. Jadi, ba‟da maghrib itu masih 

InsyaaAllah masih saya terapkan, membaca Al-Qur‟an walaupun yaa InsyaaAllah sampai target lah. Dan juga 

saya sering juga membaca muroja‟ah gitu, membaca ulang hafalan yang sudah pernah saya setorkan, walaupun 

itu tidak nambah hafalan saya walaupun cuman muroja‟ah Al-Qur‟an gitu. (Iter : Surat favorit nya?) Ee, favorit 

nya, yang sering baca? (Iter : Iya, yang sering dibaca) Yang sering dibaca itu Al-Insyirah, tapi kalau favorit itu 

saya suka Al-Mulk (Iter : Apa?) Al-Mulk, (Iter : Oh, Al-Mulk ya, kenapa?) Karena apa ya, dalam suatu hadits 

itu menjelaskan itu kalau, saya lupa itu faedah nya di apa itu, karena ya adalah, (Iter : Iya) tapi saya lupa itu 

kalau Al-Mulk itu sepertinya banyak, karena dalam hadits itu menjelaskan faedah nya.      

225 

 

Iter Ee kalau dari mas sendiri ada kayak makanan tertentu yang dikonsumsi seperti itu sebagai penunjang apa ya 

menghafal Al-Qur‟an seperti lacar kayak gitu? 
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Itee  Kalau untuk makanan sih dari mulai dulu sampai sekarang itu tidak ada makanan yang khusus ya, yang penting 

e kalau lapar ya makan gitu aja. Jadi, tidak ada makanan khas, tapi saya mendengar itu kalau makanan juga 

mempengaruhi dalam menghafal Al-Qur‟an juga, dan yaa saya bukannya kalau lapar makan itu bukan seperti 

orang gragas atau gimana, tapi saya juga pikir-pikir kalau ini makanan cocok atau nggak gitu, dan mungkin 

kayak gitu. Dan saya tipikal orang yang suka makanan semua, (Iter : Emm, semua makanan suka?) Iya, semua 

makanan suka.  

 

 

Iter Iya, ee apakah kan disekolah ini kan ikhwan dan akhwat dicampur jadi satu, nah apakah salah satu faktor, ee 

mungkin bisa jadi faktor penghambat atau keberhasilan dalam menghafal itu karena ada akhwat nya seperti itu? 

235 Itee  Kalau saya ditanyai yang akhwat itu InsyaaAllah ee kadang juga ada orang yang meledek, ya saya langsung 
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kepikiran lah ada apa saya dengan dia gitu lho, (Iter : Iya) banyak sering malahan, dikamar itu ngledek saya 

menjodoh-jodohkan saya dengan orang lain yang akhwat, terus itu juga sebenarnya juga mengganggu menjadi 

pikiran saya. Ya saya juga, kalau menurut agama kan itu kan syahwat juga kalau dengan akhwat gitu, yang 

masih syahwat itu ee ya takut salah, dan itu kalau dosa itu jelas sekali itu menghambat menghafal Al-Qur‟an sih. 

(Iter : Em) Kalau untuk masalah memikirkan itu sebenernya emm saya seumpama kalau diolok-olok gitu 

sebenernya saya apa ya, em membiarkan lah gitu, tapi sebenernya kalau sudah di pojok-pojok kan gitu itu 

biasanya saya kepikiran, maksudnya saya langsung kepikiran nya kesana gitu, jadi itu saya langsung terhambat 

gitu sebenernya, (Iter : Oo gitu) bagi saya mempelajari Al-Qur‟an dan menghafal Al-Qur‟an.  
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Iter Kalau untuk temen-temen sendiri, kan dikelas itu ikhwan semuanya? (Itee : Ikhwan semuanya) Ikhwan 

semuanya ya, ee dari pengaturan diri itu tadi ya, rencana-rencana yang telah mas buat kayak gitu, ee beberapa 

rencana terlaksana seperti itu ya mas ya, beberapa rencana juga tidak sesuai target atau yang diinginkan. Nah itu 

dari situ bagaimana mas, mas mengevaluasi atau menilai dari pencapaian target mas atau kegagalan nya itu tadi? 
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Itee  Ee kalau untuk evaluasi sendiri saya untuk apa yang sudah saya lakukan itu saya terapkan mengenai tingkah 

laku, sikap, terus perilaku saya sendiri itu saya mengevaluasi bahwa masih banyak itu yang harus diperbaiki. 

Perilaku nya ya masih banyak yang diperbaiki, dan untuk evaluasi nya sendiri atau apa ya, penilaian sendiri 

karena saya merasa itu masih kurang, saya juga untuk langkah-langkah nya mungkin mulai berdekat dengan 

orang-orang yang lebih baik daripada saya. Mungkin saya bisa apa ya, meminta solusi terus meminta motivasi 

dari teman saya terutama sahabat saya, mungkin itu sebagai langkah dalam rangka untuk mengevaluasi diri 

saya, langkah saya untuk memperbaiki diri saya menjadi lebih baik, saya lebih baik me apa memanajemen 

waktu nya lebih  baik, mungkin dengan berusaha, saya memulai dan berusaha untuk mendekati orang-orang 

yang lebih baik daripada saya gitu. Itu langkah saya dalam rangka mengevaluasi. 

 Iter Kalau untuk kedepannya, kedepannya ingin seperti apa pengaturan diri supaya menjadi lebih baik? 
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Itee Kalau untuk pengaturan lebih baik mungkin saya harapan nya kedepan mungkin saya bisa paham namanya 

memanajemen waktu dengan baik. Mungkin saya tau, mungkin besok harapannya saya tau mana waktu untuk 

saya bener-bener serius belajar dan fokus dengan belajar saya. Terus benar-benar fokus dengan hafalan saya dan 

fokus dengan hal-hal yang lain mungkin harapannya besok dan apa ya langkah-langkah besok mungkin bertahap 

gitu maksudnya. Itu saya mungkin, ee itu memperbaiki waktu-waktu atau kesempatan dan perilaku-perilaku 

saya untuk berlaku serius dalam memahami ilmu yang saya pelajari dan ataupun menghafal Al-Qur‟an tadi dan 

juga belajar fokus dengan hal-hal yang lain dan kebutuhan yang lain, gitu menurut saya. 

265 Iter Ya, dapat saya simpulkan bahwasanya pengaturan diri mas O ini masih dikatakan kurang baik ya, karena mas 



 

 

 

 

sendiri juga ee masih kesulitan dalam memanage waktu, seperti itu ya. Terus faktor-faktor yang menjadi 

penghambat atau pendukung dalam menghafal Al-Qur‟an itu adalah diri sendiri, maupun lingkungan seperti itu. 

Ee sekian dari wawancara kita pada hari ini, saya cukupkan dan terimakasih. Saya akhiri. Wassalamu‟alaikum 

warahmatullahi wabarakatuh 

270 Itee Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Wawancara 2 

No Subjek Verbatim 

1 Iter Apa yang anda ketahui tentang pengaturan diri?  
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Itee Ee setahu saya untuk pengaturan diri adalah bagaimana kita menempatkan diri kita menempatkan pada sesuatu 

yang seharusnya kita ada disitu maksudnya pengaturan diri bisa ee ada menyangkup ada pengaturan diri tentang 

waktu pengaturan waktu kondisi pengaturan diri tentang tempat. Jadi saya definikan pengaturan diri adalah cara 

kita menempatkan sesuai dengan tempatnya maksudnya dalam waktu tertentu seumpamanya kita sewaktu sholat 

berarti pengaturan diri kita mengatur diri kita untuk emlakukan sholat pada waktunya, terus pengaturan diri 

untuk tempat berarti dimanapun kita berada kita harus tahu attitude ee cara berperilaku kita mengenai tempat 

yang kita tempati.  

 Iter Terus kalau pengaturan diri dalam menghafal itu seperti apa mas? 
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Itee Pengaturan diri mengahfal itu mungkin definisinya adalah pengaturan diri bagaimana cara kita membagi waktu, 

kesempatan waktu kita terhadap Al-Qur‟an istilahnya dalam menghafal Al-Qur‟an itu kita berinteraksi dengan 

Al-Qur‟an mempelajari isinya dan definisi hafalan itu tidak hanya hafal ayat-ayat Al-Qur‟an saja tapi cara kita 

mengatur diri bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur‟an dengan mengetahui mempelajari isinya mengetahui 

artinya mengetahui sejarah-sejarahnya mengetahui tafsirnya tatapi memang tidak sekaligus kita pelajari dalam 

satu waktu tapi bertahap gitu. 

 Iter Terus hal pokok apa yang mempengaruhi pengaturan diri mas?  

 

 

 

Itee Mungkin hal pokok yang mempengaruhi pengaturan diri itu istilahnya memberikan kesempatan memberi waktu 

ke Al-Qur‟an sendiri ketika kita memang walaupun ya Al-Qur‟an itu adalah pedoman hidup kita dimanapun kita 

tetap Al-Qur‟an pokoknya kita semampu mungkin kita paksakan diri kita untuk selalu dekat dengan Al-Qur‟an 
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berinteraksi dengan Al-Qur‟an dan pada akhirnya nanti kita akan menjadi pengahfal-penghafal Al-Qur‟an jadi 

memahami isi-isi Al-Qur‟an memahami tafsir-tafsir Al-Qur‟an gitu  

 

 

Iter Kalau hal pokok dalam pengaturan diri kalau itu tadi dalam pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an 

gimana? 

 

25 

 

 

Itee Hal pokoknya sendiri mungkin dalam kita pengaturan diri itu bagaimana cara kita memanjemen diri kita sesuai 

dengan kebutuhan dan tempatnya. Maksudnya kalau kita membutuhkan sesuatu sudah direncanakan sudah ditata 

dalam kehidupan itu hal pokok maksudnya bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi atau waktu yang telah 

ditetapkan dan yang semestinya kita lakukan.  

 Iter Terus kalau untuk faktor-faktor pendukung dalam pengaturan diri itu apa aja?  
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Itee Ada faktor dari luar dan ada faktor dari dalam mungkin faktor dari dalam itu keinginan diri sendiri kita, 

bagaimana kita mengatur diri sesuai dengan keinginan kita selain itu faktor karena lingkungan juga karena kita 

mengatur diri harusnya lingkungan kita mendukung untuk kita mengatur diri sesuai dengan tempatnya. Kalau 

kita mau sholat tapi lingkungan itu malah mendukung hal-hal lain yang negatif itu mempengaruhi pengaturan 

diri. 

 Iter Kalau faktor pendukung dalam pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an? 
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Itee Saya mengatur diri untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur‟an ya karena kewajiban sebagai seorang 

muslim dan sebagai siswa dituntut untuk memahami pedoman kita, pedoman kita Al-Qur‟an sekaligus karena 

disini dituntut harus ada islami di SMK ini mungkin itu juga menjadi faktor ustadz disini juga menghimbau 

untuk selalu membaca Al-Qur‟an jadi pengaturan diri ini juga dipengaruhi oleh sekolah ini juga  

 Iter Faktor penghambat dalam pengaturan diri mas? 
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Itee Karena kita menilainya dari luar lingkungan juga menghambat kita dalam mengatur diri, manajemen kita, 

menempatkan diri juga, faktor lingkungan yang heterogen sebgai teman ya saya istilahnya mengambil contoh 

teman. Ada teman yang memberikan dukungan atau suport tetapi ada juga ketika kita udah memenejemen waktu 

temen juga ada yang malah mengajak yang lain itu   

 Iter Kalau faktor pengahambat mas dalam menghafal Al-Qur‟an? 
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Itee Kalau saya menilainya bukan karena luar yang menjadi pokok tapi karena niat saya, kalau imannya turun 

mungkin kita menghafalnya meles-males jadi proses menghafalnya itu agak tersendat dan mungkin karena 

imannya naik jadi motivasi beberapa orang jadi semangat untuk menghafal Al-Qur‟an  

 Iter Kan pengaturan diri mas dalam menghafal itu masih kurang atau belum maksimal nah kalau untuk pengaturan 



 diri mas sendiri seperti apa?  
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Itee Belum maksimal karena saya disini saya masih berusaha menyesuaikan diri maksudnya dilingkungan inikan 

beda yang dulu maksudnya dulu itu saya memang agak liar sih maksudnya liat tidak tahu tidak tahu waktu tidak 

tahu ya tidak begitu liat tapi istilahnya anak jalanlah yang suka nonton suka apa mungkin itu menjadi apa ya ya 

saya disini masih berproses disini belum belum dikatakan baik belum dikatakan sempurna atau berhasil atau 

gimana saya masih proses dan proses itu menjadikan lebih baik dalam pengaturan diri.  

55 Iter Nah dari lingkungan mas dirumah tadi apakah mas merasa nyaman, atau biasa-biasa saja dengan lingkunga  itu? 

 

 

 

 

60 

 

 

 

Itee Ya mungkin kalau nyaman tidak nyamannya saya sudah hampir limabelas tahun disana berbaur denga nteman-

teman yang lama disana kalau dikatakan tidak nyaman yang mungkin saya ya agak bohong ya soalnya karena 

saya berusaha-berusaha mencari kenyamanan disana saya sudah lima belas tahun disana istilahnya ya sudah 

mempunyai teman-teman disana kalau pun saya menyatakan tidak nyaman disana ters saya pergi keluar kota 

atau pindah rumah ya rasanya kok saya meninggalkan teman-teman saya disana saya berusaha sebisa mungkin 

untuk menempatkan diri saya menjadi nyaman walaupun mungkin kadang juga kadang teman saya tidak sesuai 

dengan pemikiran saya contoh sajalah maksudnya main sampai larut malam saya pernah juga kayak gitu tapi ya 

berusaha sebisa mungkin saya juga membentengi dan membuat nyaman. 

 Iter Apa yang mas lakukan ketika itu kan mas juga menghafal Al-Qur‟an nah apa yang mas lakukan? 

65 

 

 

 

 

70 

 

 

Itee Ya mungkin ketika saya bersama teman-teman saya disana ya berkumpul dengan teman-teman yang tidak 

sepemikiran dengan saya dengan saya disini lingkungan saya disini sekolah dan asrama saya tunjukkan disana 

dengan cara lebih baik diam maksudnya diam tidak ngobrol apapun ketika teman saya itu melakukan tidak 

sesuai dengan apa yang saya inginkan maksudnya saya bilang ayo main terus saya diamnya itu bukan berarti 

main dibiarkan hal buruk dibiarkan tetapi diamnya itu ketika teman saya itu istilahnya membrontak langsung 

menggebu-gebu itu malah saya dianggap berubah atau gimana saya berusaha sebisa mungkin untuk 

menyesuaikan diri saya mendekat dengan sekelompok teman saya itu dan tujuan saya karena nanti juga ingin itu 

mengarahkan yang lebih baik gitu.  

 

 

Iter Kalau diasrama di sekolah itu jugakan mendukung ya mas ya untuk mas menghafal Al-Qur‟an. Ketika 

lingkungan mendukung apa sih yang mas lakukan? 

75 

 

 

Itee Ketika lingkungan mendukung ya saya tambah semangat tambah hafalannya dan diperkuat lagi ya walaupun 

dengan kapasitas saya ini dan alhamdulillah lingkungan mendukungg tadi ya sebisa mungkin saya menghafal 

dengan serius tidak main seperti ketika dirumah. 

 Iter Tahap-tahap pengaturan diri menurut mas aa aja sih?  



 

  

 

80 

Itee Dimulai dari kemantapan hati, tindakan-tindakan perubahan yang negatif ke positif terus berusaha 

mempertahankan dalam pengaturan diri tersebut. 

 

 

Iter Nah dari tahap-tahap itu ya,nah mas mengatakan bahwa pengaturan diri mas belum maksimal ditahap mana 

yang menurut mas yang menjadi penghambat dalam pengaturan diri? 

 

 

85 

Itee Ditingkat tindakan-tindakan riil selanjutnya maksudnya apa yang yang mengubah diri saya mengubah diri saya 

lebih baik mungkin kedepannya nanti akan ada penghambat lagi yang mengakibatkan pengaturan diri saya 

mungkin menjaga konsisten istiqomah dalam perubahan tersebut. 

 Iter Permasalahan apa saja sih yang muncul ketika menghafal Al-Qur‟an terus gimana sara mengatasi? 

 

 

 

90 

 

Itee Ya tidak hafal-hafal masalahnya terus susah ngafalinnya masalahnya nanti juga datang dari masalah yang 

menumpuk nanti menghafal Al-Qur‟annya jadi terhambat ya sebenarnya banyak sih masalah-masalah dalam 

menghafal Al-Qur‟an tapi ya solusinya istiqomah itu seberusaha mungkin kita lebih dekat dengan Al-Qur‟an 

setiap hari kita membaca setiap hari kita menghafal mungkin itu menjadi solusi utama ketika ada hambatan 

dalam menghafal Al-Qur‟an. 

 

 

Iter Yang terakhir ee kan mas juga menghafal Al-Qur‟an terus mas juga menghafal Al-Qur‟an itu gimana mas 

membagi waktu? 

 

95 

 

 

 

Itee Karena prinsip saya kita menyempatkan bukan disempatkan maksudnya Al-Qur‟an itu memang kebutuhan kita 

dan itu memang harus ada dihidup kita seberusaha mungkin untuk menyempatkan diri kita untuk membaca Al-

Qur‟an dan menghafal walaupun kegiatan kita banyak kegiatan kita menumpuk istilahnya terlalu padat kegiatan 

tapi ya kita seberusaha mungkin seperti ketika sehabis sholat kita sempatkan membaca Al-Qur‟an atau 

meroja‟ah. 



Pertanyaan Mengenai Metakognitif : 1. Menurut anda apakah penghafal Al-

Qur‟an itu? 

No Subjek Kutipan Makna 

1.  PS “....orang yang udah ee terpanggil 

hatinya buat mempelajari Al-

Qur‟an sama ee karena tahu 

mempelajari Al-Qur‟an di 

dalamnya ada menghafal juga 

memahami jadinya dia terpanggil 

untuk menghafalkan Al-Qur‟an 

yang merupakan itu tu pedomannya 

umat Islam,” (W1.PS/No.5-9). 

Subjek mengatakan 

bahwa penghafal  

Al-Qur‟an adalah orang 

yang terpanggil hatinya 

untuk mempelajari, 

memahami, 

menghafalkan Al-Qur‟an 

yang merupakan 

pedoman hidup umat 

Islam  

2.  MR “....pokoknya setiap insane dan 

manusia yang berusaha untuk ee 

menghafalkan Al-Qur‟an, jadi dia 

gimana yaa dapat membaca ayat 

suci Al-Qur‟an tanpa melihat 

bacaan seperti itu. Jadi hafal lah, 

seperti itu tanpa melihanya itu 

menurut saya jadi, kan sekarang 

juga banyak itu walaupun banyak 

lah antara orang muslim sama non 

muslim pun  juga ada yang 

menghafal Al-Qur‟an dengan 

alasan untuk mencari tapi sampai 

akhir pun nggak bakal ketemu yaa 

yakinlah seperti itu jadi menurut 

saya Al-Qur‟an itu pertama untuk 

Subjek mengatakan 

bahwa penghafal Al-

Qur‟an adalah orang 

yang mengingat ayat-

ayat Allah tanpa melihat. 



dibaca, dipelajari kemudian 

diamalkan, baik-baik juga 

dihafalkan seperti itu menurut 

saya,” (W1.MR/No 6-13). 

3.  SH  “Yang menghafal Al-Qur‟an yang 

serius yang kesehariannya yang 

setiap ada waktu luang apa, kalau 

nggak meluangkan waktu untuk 

menghafalkan Al-Qur‟an dan 

biasanya mempunyai target-target 

tersendiri setiap orangnya,”  

(W1. SH/No.11-13). 

Subjek mengatakan 

bahwa penghafal Al-

Qur‟an adalah orang 

yang meluangkan 

waktunya dan memiliki 

target dalam menghafal 

Al-Qur‟an. 

4.  AA “....biasanya ya yang menghafal Al-

Qur‟an. Jadi mereka mengulang-

ulang Al-Qur‟an agar mereka bisa 

menghafalnya, ya mereka bisa ingat 

dan ya mungkin itu.,” 

(W1.AA/No.7-8). 

Subjek mengatakan 

bahwa penghafal Al-

Qur‟an adalah orang 

yang mengulang-ulang 

ayat Allah dan juga 

mengingatnya. 

5.  DN “.... orang yang bisa memahami, 

mencerna dan bisa membagikan 

ilmu yang didapat dari Al-Qur‟an 

itu secara baik,” (W1.DN/No.6-7). 

Subjek mengatakan 

bahwa penghafal Al-

Qur‟an adalah orang 

yang mampu memahami 

dan membagikan ilmu 

Al-Qur‟an pada orang 

lain. 

6.  FS “.... orang yang senang ketika dia 

tahu tentang Al-Qur‟an dan dapat 

belajar dari Al-Qur‟an dan dapat 

hafal Al-Qur‟an dia bisa 

menghafalkan dia bisa mengajarkan 

Subjek mengatakan 

bahwa penghafal Al-

Qur‟an adalah orang 

yang senang dengan Al-

Qur‟an dan mengajarkan 



ilmu-ilmu dalam Al-Qur‟an 

tersebut kepada orang lain,”  

(W1.FS/No.7-9). 

ilmu-ilmu dalam Al-

Qur‟an kepada orang 

lain. 

7.  PR “.... seseorang yang mengorbankan 

waktu luangnya untuk 

menghafalkan kalam-kalam Allah 

untuk mencari ridhonya terus untuk 

juga membahagiakan orang-orang 

sekitarnya dengan hafalan yang 

dimilikinya,” (W1.PR/No.10-12) 

“.... seseorang yang itu berupa aksi 

nyata dari seseorang yang sudah 

mendapatkan hidayah untuk tetap 

berada dijalan Allah yaitu dengan 

menghafalkan ayat-ayat Allah 

tadi,” (W1.PR/No.12-14). 

Subjek mengatakan 

bahwa penghafal Al-

Qur‟an adalah orang 

melakukan aksi nyata 

dalam mengorbankan 

waktunya untuk 

menghafal kalam Allah 

dan membahagiakan 

orang-orang sekitarnya 

dengan cara menghafal 

Al-Qur‟an. 

8.  AF “.... seseorang yang menghafal  Al-

Qur‟an, dia mempunyai target-

target untuk dia hafal, intinya dia 

itu, menghafal  Al-Qur‟an karna dia 

ingin menjadi hafidz atau 

hafidzah,” (W1.AF/No.8-9). 

Subjek mengatakan 

bahwa penghafal Al-

Qur‟an adalah orang 

yang memiliki target-

target hafalan dan 

keinginan yang kuat 

untuk menjadi hafidz 

atau hafidzah. 

9.  HN “.... seseorang yang menghafalkan 

Al-Qur‟an, jadi seperti apa yaa, 

mengabdikan dirinya untuk Al-

Qur‟an. Selain itu ya, menerapkan 

apa yang ada di dalam Al-Qur‟an 

walaupun mungkin belum secara 

Subjek mengatakan 

bahwa penghafal Al-

Qur‟an adalah orang 

yang menghafalkan dan 

mengaplikasikan 

hafalannya dalam 



sepenuhnya, tapi setidaknya dia itu 

menerapkan beberapa poin yang 

sudah ada dalam Al-Qur‟an, 

mempelajarinya, menerapkannya, 

dan ya mengaplikasikannya, ketika 

dia sudah bisa dia menyebarkan 

kepada orang lain, bagaimana sih 

hidup menurut Al-Qur‟an itu,” 

(W1.HN/No.9-13). 

kehidupan. 

10. 1 AS “....seseorang yang mempelajari Al-

Qur‟an dengan menghafalkannya, 

dan tentunya mencurahkan seluruh 

hidupnya kepada Allah melalui Al-

Qur‟an. Jadi nanti itu mbak apapun 

yang diinginkan dan dicita-citakan 

bisa didapat melalui Al-Qur‟an. 

Misalnya itu mbak  saya 

mempunyai cita-cita ingin kuliah di 

Universitas X, jadi nanti saya bisa 

kuliah disitu dengan Al-Qur‟an,  

jadi apapun yang kita cita-citakan 

bisa dicapai dengan Al-Qur‟an 

mbak, tentunya akan lebih mudah 

mendapatkan apa yang dia 

inginkan,” (W1.AS/No.8-13). 

Subjek mengatakan 

bahwa penghafal Al-

Qur‟an adalah orang 

yang menghafalkan dan 

mencurahkan seluruh 

hidupnya kepada Allah 

melalui Al-Qur‟an. 

Sebagi penghafal Al-

Qur‟an juga akan 

mempermudah untuk 

menggapai cita-cita. 

11. 1 HS “.... seseorang yang menghafalkan 

Al-Qur‟an insyaallah dari segi 

pelafalannya bisa dari segi artinya 

dan bahkan bisa sampai tahap 

mengetahui tafsirnya,” 

Subjek mengatakan 

bahwa penghafal Al-

Qur‟an adalah orang 

yang baik dari segi 

pelafalannya, mengetahui 



(W1.HS/No.8-9). artinya dan tahu 

tafsirnya. 

12. 1 FA “...orang yang berusaha untuk 

menjadikan dirinya dekat dengan 

Al-Qur‟an kemudian berusaha 

menjadikan dirinya sebagai Hamba 

yang sebenar-benarnya Hamba 

seperti yang banyak dikatakan oleh 

para penghafal Al-Qur‟an adalah 

orang yang menyimpan Al-Qur‟an 

didalam hatinya sehingga Ia 

mampu mengendalikan dirinya 

sesuai apa yang telah Ia pelajari dan 

Ia hafalkan,” (W1.FA/No.13-16). 

“.... sebaik-baik orang karena 

sebaik-baik orang adalah yang 

mempelajari dan mengamalkan Al-

Qur‟an,” (W1.FA/No.17-18). 

Subjek mengatakan 

bahwa penghafal Al-

Qur‟an adalah orang 

yang menyimpan Al-

Qur‟an di dalam hatinya 

dan sebaik-baik orang 

adalah yang mempelajari 

dan mengamalkan Al-

Qur‟an. 

13. 1 FO “.... suatu cara seseorang, cara 

seseorang, kemampuan seseorang 

dimana Al-Qur‟an sebagai kitab 

suci, kita itu berusaha untuk 

mempelajari didalamnya. Jadi, 

penghafal itu bukan sekedar ayat-

ayat nya didalam nya, tapi 

menghafal itu adalah berusaha 

mempelajari apa yang dikandung 

dalam Al-Qur‟an tersebut,” 

(W1.FO/No.8-11). 

Subjek mengatakan 

bahwa penghafal Al-

Qur‟an adalah 

kemampuan seseorang 

untuk berusaha 

mempelajari kandungan 

dan mengahafal Al-

Qur‟an. 

Kesimpulan : Penghafal Al-Qur‟an adalah orang yang meluangkan waktunya 

untuk Al-Qur‟an dengan mempelajari, memahami, mengaplikasikan dalam 



kehidupan sehari-hari dengan maksud untuk mencapai target dan tujuan yang kuat 

untuk menjadi hafidz-hafidzah.  

 

Pertanyaan Mengenai Metakognitif : 2. Bagaimana prestasi anda sebagai remaja 

penghafal Al-Qur‟an? 

No Subjek Kutipan Makna 

1.  PS “....mapel UN dari SD SMP terus 

untuk mapel UN saya alhamdulillah 

dapat KKM alhamdulillah paling 

nggak delapan kalau mapel hafalan 

kayak PKN IPS itu saya agak jelek 

apalagi PKN itu. Terus kalau untuk 

mapel praktek kayak senibudaya 

kayak TKJ terus mapel-mapel 

praktek gitu saya emang butuh 

kerja dua kali maksudnya habis 

diajari ya diajari lagi soalnya nggak 

terbiasa mapel-mapel kayak gitu. 

Nek keseluruhan rata-rata semua 

dapat porsi di ranking juga terakhir 

empat kalau UN tok UN satu tapi 

kalau mapel dicampur nggak 

paralel dua kali ranking dua satu 

kali kalau ranking kelas empat lima 

empat lima gitu soalnya jebloknya 

di materi hafalan he‟em soalnyakan 

cuma materi UN kalau materi UN 

bisa,” (W2.PS/No.3-10). 

Subjek mengatakan 

bahwa untuk prestasi di 

mapel UN SMP subjek 

mendaptkan peringkat 

empat dan satu 

sedangkan untuk 

peringkat paralel subjek 

mendapatkan peringkat 

dua sedangkan dikelas 

subjek mendapatkan 

peringkat empat dan 

lima. 

2.  MR “....prestasinya itu ee kalau diri Subjek mengatakan 



saya sendiri terkadang stagnan,” 

(W1.MR/No.244).  

“...di ujian semester itu tidak 

pernah keluar dari lima besar itu 

saya seringnya pasti dapat tiga 

besar untuk yang selain maksudnya 

selain semester itu ujian tengah 

semester keluar dari lima besar 

tepate peringkat delapan itu cuma 

sekali waktu kelas sepuluh itu...”  

(W2.MR/No.3-6). 

“....ajang MTQ cabang tartil saya 

pernah juara ketiga tingkat 

kecamatan waktu saya SMP, 

kemudian juga dibidang ee 

akdemik itu dibidang cerdas cermat 

juara satu tingkat kecamatan....,”  

(W2.MR/No.9-11) 

bahwa prestasinya 

kadang stagnan dengan 

seringnya mendapatkan 

peringkat tiga besar. 

Untuk prestasi diluar 

akademik subjek juara 

tiga lomba MTQ cabang 

tartil ketika SMP dan 

bida akademik seperti 

lomba cerdas cermat 

sampai pada juara satu 

tingkat kecamatan. 

3.  SH “....akademik, mulai dari TK atau 

mulai dari TK saya belum ada 

kalau SD itu peringkat dari pernah 

peringkat satu terus peringkat mesti 

peringkat sepuluh besar kalau SMP 

juga pasti sepuluh besar dan SMK 

ini kemaren saya peringkat dua, 

kalau pas uts yang terakhir ini saya 

ngak tahu peringkat berapa, tapi 

sebelum-sebelumnya selama SMK 

peringkat dua” . (W1.SH/No.237-

240) 

“...kalau non akademik kemarin 

Subjek mengatakan 

bahwa SD selalu 

mendapatkan peringkat 

sepuluh besar, SMP 

subjek juga masuk 

sepuluh besar dan saat 

SMK subjek 

mendapatkan peringkat 

dua. Sedangkan untuk 

non akademik subjek 

pernah menjuarai lomba 

fotografi dengan juara 

tiga dan subjek menjuarai 



sempat juara tiga lomba fotografi di 

SMAIT X, terus juga kemarin 

lomba desai grafis di LKS kota 

Surakrta dan naik ke provinsi juara 

tujuh, juara tujuh dari tiga puluh 

tiga peserta”  (W1.SH/No. 240-

242). 

lomba desain grafis di 

LKS kota Surakarta dan 

sampai ke provinsi 

dengan juara tujuh 

dengan jumlah peserta 

tiga puluh. 

4.  AA “... saya sering ikut lomba ditahsin 

sama tilawah kaya qoriah itu 

alhamdulillah itu dikecamatan 

dapat juara tiga terus dikabupaten 

mendapat juara dua terus kemarin 

jadi peserta tingkat nasional di 

Universitas Magelang,” 

(W1.AA/No.29-31). 

 “....kemarin ada peringkat tujuh 

belas....,” (W2.AA/No.8). 

Subjek mengatakan 

bahwa pernah mengikuti 

lomba tahsin dan tilawah 

dengan mendapatkan 

juara tiga dan dua selain 

itu subjek pernah 

menjadi peserta tingkat 

nasional di Universitas 

Magelang dan di sekolah 

sendiri subjek 

mendapatkan perigkat 

tujuh belas. 

5.  DN  “....kalau saya untuk pelajaran ya 

emang nggak begitu suka, 

maksudnya pelajaran ya yaudah 

pelajaran. Tapi kalau saya ya lebih 

suka nya ke kegiatan, ada kegiatan 

apa terus saya ikut, buat akademik 

ya ya biasa-biasa aja lah nggak ada 

yang spesial,” (W1.DN/No.59-61). 

“Prestasi saya disekolah biasa-biasa 

saja tapi dalam hal pendidikan atau 

akademik dikelas itu ya saya itu 

Dalam pendidikan 

akademik subjek 

mendapatkan ranking 

lima belas besar namun 

subjek DP lebih 

menyukai kegiatan atau 

organisasi. 



paling tidak dapat ranking lima 

belas besar.” (W2.DN/No.2-3) 

6.  FS “....Alhamdulillah prestasi saya 

disekolah ya lumayan untuk 

prestasi sendiri cukup memuaskan 

ya alhamdulillah untuk prestasi 

tingkat seperti kepintaran ee 

alhamdulillah saya dapat lumayan 

ya sepuluh besar,” (W2.FS/No.2-4). 

Subjek mengatakan 

bahwa prestasi disekolah 

mendapatkan sepuluh 

besar. 

7.  PR “....di SMK alhamdulillah saya 

masih masuk lima belas besar 

sedangkan untuk prestasi 

nonakademiknya saya di SMK 

belum mempunyai prestasi tapi 

kalau waktu SMP saya pernah 

mengikuti beberapa lomba kegaitan 

antara lain bola voly lomba OSN 

IPS lomba mapel bahasa Indonesia 

ditingkat kabupaten.” 

(W2.PR/No.1-4) 

Subjek mengatakan 

bahwa ketika SMP 

pernah mengikuti lomba 

voly, OSN IPS, lomba 

mapel bahasa Indonesia 

ditingkat kecamatan dan 

di SMK sendiri subjek 

mendapatkan peringkat 

lima belas besar. 

8.  AF “....naik turun sih kalo prestasi, 

tergantung waktu itu mood belajar 

saya naik atau turun, itu bisa 

mempengaruhi prestasi juga, tapi 

pas semester ini alhamdulillah 

prestasi saya naik,”  

(W1.AF/No.60-62). 

“...tidak jelek-jelek banget ya tidak 

baik-baik banget ya dua puluh 

besar”  (W3.AF/No.2-3) 

Subjek mengatakan 

bahwa prestasinya 

disekolah  naik turun 

namun untuk semester ini 

prestasi subjek 

meningkat dengan 

peringkat dua puluh 

besar dan prestasi lain 

seperti mengikuti lomba 

menghafal Al-Qur‟an 



“...SMK ini belum mengikuti 

lomba-lomba lain tapi kalau pas 

SMP saya pernah mengikuti 

berbagai macam lomba ya ada 

lomba menghafal Al-Qur‟an 

storyteling lomba speak contest dan 

lain-lain alhamdulillah dapat juara 

tapi kalau yang storyteling  saya 

agak menyesal karena cuma dapat 

sepuluh besar alhamdulillah yang 

menghafal Al-Qur‟an itu dapat 

juara dua seSurakarta” 

(W3.AF/No.5-9) 

juara dua tingkat 

seSurakarta, storyteling 

masuk sepuluh besar dan 

lomba speak contest . 

9.  HN “....cenderung naik turun soalnya 

nggak selamanya bisa stagnan atau 

mungkin naik, ya kalau naik sih 

lebih cenderung naiknya soalnya 

nggak selamanya pelajaran itu bisa 

sama jadinya ya itu naik turun terus 

tapi secara keseluruhan ya 

alhamdulillah baik. Kalau pakai 

angka spesifikasinya aja sekitar 

delapan puluh sampai sembilan 

puluh ya ya beberapa mapel yang 

sama mampu mungkin bisa lebih 

ada kalau misalnya dihitung dari 

kelas sepuluh itu masih masuk dua 

puluh besar lima belas juga masih 

tapi ya naik turun soalnya kan 

setiap orang kan nggak mesti sama 

jadinya ya naik turun itu tadi,” 

Subjek mengatakan 

bahwa prestasinya naik 

turun dengan ranking dua 

puluh besar dan juga 

lima belas besar namun 

hal itu menurut subjek 

sudah baik. 



(W2.HN/No.2-8). 

SD pernah juara tiga lomba kayak 

tahfid (W2.HN/No.10) 

10.  AS “....kelas satu sempat down mbak 

tetapi masih masuk sepuluh besar 

mbak, kalau nggak salah peringkat 

saya sembilan mbak, karena belum 

bisa mengatur waktu dan karena 

jauh dari orang tua, karenakan saya 

nggak pernah jauh dari orang tua 

mbak selain itu juga karena 

kegiatan banyak mbak bisa sampai 

isya,” (W1.AS/No.128-131). 

“....UTS kemarin itu bisa 

mendapatkan peringkat satu, 

awalnya sih cuma iseng mbak apa 

bener sih kalau kita mengutamakan 

Allah maka Allah akan 

mengutamakan kita nah itu waktu 

UTS semester dua itu mbak saya 

banyakin aja tilawahnya sehari satu 

juz dan sama tahajud, kalau pas 

kelas satu kan itu mbak yang 

diutamain belajarnya, nah kelas dua 

nyoba tuh mbak ngutamin Al-

Qur‟anya, yaudah belajarnya nggak 

selama pas kelas satu tetapi lebih 

banyak baca Al-Qur‟annya, tetapi 

ternyata bener mbak pas UTS itu ya 

mbak rasanya beda mbak, kayak di 

permudah...,” (W1.AS/No.138) 

Subjek mengatakan 

bahwa untuk prestasi 

sempat down di awal 

masuk SMK karena 

belum dapat mengatur 

waktu, jauh dari orang 

tua dan juga kegiatan 

sekolah namun subjek 

tetap berada di sepuluh 

besar. Kemudian di UTS 

subjek mendapatkan 

peringkat satu karena 

menurutnya ketika 

subjek berada dekat 

dengan Al-Qur‟an maka 

segalanya akan 

dipermudah termasuk 

dalam bidang akademik. 



11.  HS “....waktu kelas sepuluh itu ranking 

enam belas enam belas kalau nggak 

ya sebelas gitu mbak, tetapi kalau 

kelas sebelas alhamdulillah 

kemarin dapat ranking tujuh terus 

ranking dua,” (W2.HS/No.120-

122). 

Subjek mengatakan 

bahwa subjek waktu 

kelas sepuluh 

mendapatkan ranking 

enam belas kemudian 

naik sampai dengan 

ranking tujuh dan 

rangkin dua. 

12.  FA “Kalau yang akhir kemarin UTS itu 

peringkat tujuh dari dua puluh 

delapan (W1.FA/No.159) 

Alhamdulillah juga tidak lepas dari 

sepuluh besar itu mesti dari dulu,” 

(W1.FA/No.286). 

“....di Malaysia (W1.FA/No.163) 

“....lomba-lomba Esai....” 

 (W1.FA/No. 166) 

Subjek mengatakan 

bahwa dalam hal prestasi 

subjek mendapatkan 

pringkat tujuh dan selalu 

berada di sepuluh besar. 

Subjek mengatakan 

bahwa subjek pernah 

mengikuti lomba esai 

sampai Malaysia. 

13.  FO “....dari kelas satu sampai sekarang 

juara satu di kelas dan juara dua 

paralel,” (W1.FO/No.199-200). 

Prestasi subjek FO yaitu 

dari kelas satu sampai 

kelas dua juara satu di 

kelas dan juara dua 

paralel. 

Kesimpulan : Selain sebagai remaja penghafal Al-Qur‟an, remaja juga berprestasi 

dalam bidang akademik dan non akademik baik itu lingkup sekolah, kecamatan, 

kabupaten, nasional bahkan internasional. Dari sinilah dapat diketahui bahwa tidak 

hanya fokus pada kegiatan menghafal Al-Qur‟an saja namun juga kemampuan 

dalam bidang-bidang lain perlu diasah agar adanya keseimbangan.  

 



Pertanyaan Mengenai Metakognitif : 3. Apa yang anda ketahui tentang 

pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an? 

No Subjek Kutipan Makna 

1.  PS “Cara mengatur diri dalam 

kehidupan ee cara kita 

menyesuaikan dan mengkondisikan 

diri kita ee menghadapi 

problematika terus kehidupan terus 

apa-apa yang kita jalani dalam 

kehidupan”  

(W2.PS/No.12-13) 

“Pengaturan diri dalam menghafal 

itu cara kita mengatur diri 

menyisihkan waktu untuk 

menghafal jadi mengatur waktu 

untuk menghafal Al-Qur‟an” 

(W2.PS/No.15-16). 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan diri 

adalah cara mengatur diri 

dengan menyesuaikan 

dan mengkondisikan diri 

dalam menghadapi 

permasalahan di dalam 

kehidupan. Sedangkan 

pengaturan diri dalam 

menghafal ialah cara 

individu untuk 

memanajemen waktu 

agar dapat menghafal Al-

Qur‟an.  

2.  MR “....kayak semacam aturan yang 

kita buat sendiri dan kita jalankan 

sendiri untuk diri sendiri untuk 

kebaikan diri sendiri contoh 

pengaturan diri  kita untuk 

melakukan sesuatu maka ada 

sesuatu tersebut apabila kita tidak 

melakukan sesuatu tersebut maka 

kita ee mungkin memiliki 

konsekuensi sendiri yang kita 

jalanin tersebut....”  

(W2MR/No..15-18). 

“....target saya hafalan satu hari....” 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan diri 

adalah sebuah aturan 

yang dibuat dan harus 

dijalankan dengan 

konsekuensi yang ada. 

Sedangkan pengaturan 

diri dalam menghafal 

adalah suatu target dalam 

menghafal Al-Qur‟an. 



(W2.MR/No.22) 

3.  SH “Mungkin kalau pengaturan diri itu 

lebih ke memanajemen apa ya 

memanajemen kegiatan-kegiatan 

mulai dari habis ini ngapain terus 

juga nanti ngapain....” 

(W2.SH/No.5-6). 

“menata kondisi saat mood dan saat 

menghafal Al-Qur‟an kapan kita 

saat kapan kita mulai mood 

menghafal Al-Qur‟an dan kapan 

kita tidak mood” (W2.SH/No.8-9) 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan diri 

adalah cara 

memanajemen kegiatan. 

Sedangkan pengaturan 

diri dalam menghafal Al-

Qur‟an ialah bagaimana 

individu mengatasi 

kondisi mood dalam 

menghafal Al-Qur‟an. 

4.  AA “....mengkondisikan diri agar tetap 

di yang lebih baik maksudnya ya 

meluruskan diri agar tidak 

terjerumus ke hal-hal yang tidak 

diinginkan....” (W2.AA/No.9-10). 

“schedul jadi ada programnya nanti 

sehari harus hafal berapa nanti 

seminggu dapat berapa nanti harus 

tuntas...” (W2.AA/No.12) 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan diri 

adalah mengkondisikan 

diri agar terhindar dari 

perbuatan yang tidak 

baik. Sedangkan 

pengaturan diri dalam 

menghafal AL-Qur‟an 

adalah cara individu 

membuat perencanaan 

dalam menghafal Al-

Qur‟an 

5.  DN “....mengatur diri kita sendiri untuk 

melakukan kegiatan ya bisa 

dibilang merencanakan apa yang 

kita lakukan selanjutnya...”  

(W2.DN/No.7-8). 

“...mengatur diri kita untuk 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan diri 

adalah upaya mengatur 

diri dari kegiatan dengan 

merencanakan. 

Sedangkan pengaturan 



menyelakkan waktu membagi 

waktu kita untuk apa menghafal Al-

Qur‟an” (W2.DN/No.10-11) 

diri dalam menghafal Al-

Qur‟an adalah cara 

individu untuk 

meluanhkan waktu untuk 

menghafal Al-Qur‟an 

6.  FS “....sesuatu ya tindakan kita 

bagaimana untuk mengatur diri kita 

untuk menjadi lebih baik” (W2.6). 

“....mengatur diri kita agar setiap 

hari setiap waktu kita 

mempertahankan amalan kita atau 

menambah amalan kita” 

(W2.FS/No.10-11) 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan diri 

adalah tindakan untuk 

mengatur diri agar 

menjadi pribadi yang 

lebih baik. Sedangkan 

untuk pengaturan diri 

dalam menghafal Al-

Qur‟an adalah cara untuk 

mengatur diri agar 

menambah amalan yang 

telah ada. 

7.  PR “cara kita mengatur mengontrol diri 

kita jadi kita yang mengatur 

tindakan-tindakan kita ya terus 

intine kita tu yang mengontrol 

semua pribadi kita”  

(W2.PR/No.12-13). 

“....cara kita buat menambah 

hafalan baru terus menjaga hafalan 

lama jadi kita harus bisa mengatur 

bagaimana kita untuk dapat 

menghafal menambah hafalan baru 

juga tidak melupakan hafalan yang 

lama.” (W2PR/No.15-16). 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan diri 

adalah cara seseorang 

dalam mengontrol diri 

disetiap tindakan-

tindakannya. Sedangkan 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah cara individu 

untuk mengatur agar 

hafalan yang lama tidak 

tertindih dengan hafalan 

yang baru. 



8.  AF “....Pengaturan diri menurut saya 

cara-cara atau hal-hal yang kita 

buat untuk mengatur diri kita agar 

bisa  mencapai sesuatu yang kita 

targetkan.” (W2.AF/No.11-12). 

“Harus membuat target-target 

dalam menghafal, gar target-target 

dalam menghafal itu bisa terpenuhi 

sama mengatur diri biar nggak biar 

tidak apa namane itu lo mbak 

seperti kan misal kita menargetkan 

berapa ayat berapa surat berapa juz 

nah tapi ternyata ada godaan lah itu 

diri kita itu harus mengatur 

bagaimana cara kita nggak 

terpengaruh sama itu pengaruh 

yang ada disekitar” (W2.AF/No.14-

17) 

Pengaturan diri dalam 

menghafal adalah cara-

cara yang dibuat untuk 

mencapai target yang 

dinginkan dan menjauhi 

segala bentuk pengaruh 

buruk yang akan 

mempengaruhi 

pengaturan diri.  

9.  HN “cara bagaimana kita mengatur diri 

kita sendiri dari keseharian kita 

misalnya dari bangun tidur sampai 

mau tidur lagi, terus pengaturan 

tugas-tugas yang harus kita lakukan 

dalam sehari itu apa aja selain itu 

juga mana kegiatan yang 

diprioritaskan kalau untuk 

mengatur diri sendiri ya kalau bisa 

membawa dampak buat lingkungan 

jadinya lingkungan itu ikut 

mengatur kita nggak cuman kita 

yang mengatur diri kita sendiri tapi 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan diri 

adalah cara mengatur diri 

dalam kehidupan dengan 

mengatur tugas-tugas, 

mengatur kegiatan dari 

bangun sampai tidur lagi, 

serta membuat prioritas 

agar berdampak pada 

lingkungan sehingga ada 

timbal balik dari 

lingkungan. Sedangkan 

pengaturan diri dalam 



juga mengatur lingkungan dan 

lingkungan mengatur kita.” 

(W2.HN/No.17-22). 

“....mengatur waktu bagaimana 

caranya dalam sehari itu kita 

mencari waktu yang tepat untuk 

menghafal Al-Qur‟an setelah itu 

bener-bener diniatkan untuk 

menghafalkan Al-Qur‟an bener-

bener kalau bisa ya serius gitu 

kalau bisa “ya ini tujuan ku ini 

bener-bener yang ingin saya 

lakukan dan ini akan membawa 

dampak baik buat 

saya”.”(W2.HN/No.24-27) 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah memanajemen 

waktu dan keseriusan 

dalam menghafal Al-

Qur‟an. 

10.  AS “....kemampuan diri sendiri untuk 

mengatur dirinya sesuai target yang 

dimiliki masing-masing individu” 

(W2.AS/No.2-3). 

“...mengatur diri untuk menghafal 

Al-Qur‟an dapat mengatur diri 

dalam segala kesibukan yang kita 

miliki tetap bisa mengatur diri utuk 

tetap bisa mencapai menghafal Al-

Qur‟an agar mencapai target yang 

dimiliki.” (W2.AS/No.5-7) 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan diri 

adalah kemampuan diri 

dalam mengatur diri agar 

mencapai target yang 

diinginkan. Sedangkan 

pengaturan diri dalam 

menghafal AL-Qur‟an 

adalah cara individu 

untuk mengatur kegiatan 

walaupun dengan 

kesibukan tetap dapat 

menghafal agar dapat 

mencapai target. 

11.  HS “....bagaimana kemampuan Subjek mengatakan 



seseorang mengatur dirinya 

memotivasi dirinya untuk mencapai 

tujuan tertentu, tujuan tertentu yang 

diinginkan seseorang itu”  

(W2.HS/No.14-15). 

“...waktu luang berusaha kita 

meroja‟ah hafalan berusaha 

menambah hafalan kalau nggak 

satu ayat atau dua baris tapi 

seenggaknya bisa istiqomah rutin 

dalam menghafal Al-Qur‟an” 

(W2.HS/No.17-19) 

bahwa pengaturan diri 

adalah kemampuan 

individu untuk 

memotivasi dirinya agar 

mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan pengaturan 

diri dalam menghafal Al-

Qur‟an adalah bagaimana 

individu meluangkan 

waktu untuk meroja‟ah, 

menambah hafalan dan 

istiqomah dalam 

menghafal Al-Qur‟an. 

12.  FA “sebuah proses atau pembelajaran 

yang dilakukan oleh seseorang 

untuk menuju apa yang ia inginkan 

melalui beberap tahapan-tahapan 

yang menurutnya baik untuk 

mencapai tujuan yang dituju” 

(W2.FA/No.2-4). 

“...bagaimana dirinya untuk 

mengatur bisa untuk bisa meghafal 

Al-Qur‟an....” (W2.FA/No.7) 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan diri 

adalah sebuah proses 

pembelajaran seseorang 

dengan melalui tahap-

tahapan untuk mencapai 

target. Sedangkan 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

menurut subjek adalah 

bagaimana individu 

mengatur diri agar dapat 

menghafal Qur‟an. 

13.  FO “bagaimana kita menempatkan diri 

kita menempatkan pada sesuatu 

yang seharusnya kita ada disitu 

maksudnya pengaturan diri bisa ee 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan diri 

adalah berkaitan dengan 

cara menempatkan diri 



ada menyangkup ada pengaturan 

diri tentang waktu pengaturan 

waktu kondisi pengaturan diri 

tentang tempat. Jadi saya definikan 

pengaturan diri adalah cara kita 

menempatkan sesuai dengan 

tempatnya maksudnya dalam waktu 

tertentu seumpamanya kita sewaktu 

sholat berarti pengaturan diri kita 

mengatur diri kita untuk melakukan 

sholat pada waktunya, terus 

pengaturan diri untuk tempat berarti 

dimanapun kita berada kita harus 

tahu attitude ee cara berperilaku 

kita mengenai tempat yang kita 

tempati” (W2.FO/No.2-8). 

“...cara kita membagi waktu, 

kesempatan waktu kita terhadap Al-

Qur‟an istilahnya dalam menghafal 

Al-Qur‟an itu kita berinteraksi 

dengan Al-Qur‟an mempelajari 

isinya...” (W2.FO/No.10-11). 

agar berperilaku sesuai 

dengan tempatnya serta  

pengaturan waktu yaitu 

cara memanajemen 

waktu. Sedangkan 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah cara seseorang 

untuk meluanhkan 

waktunya untuk 

berinteraksi dengan Al-

Qur‟an. 

Kesimpulan: Pengaturan diri adalah kemampuan individu dalam mengontrol 

perilakunya, membuat perencanaan, adanya tujuan dan target, memiliki motivasi 

untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik dengan melalui tahp-tahapan yang 

dibuatnya serta mengadakan konsekuensi terhadap tindakannya tersebut. sedangkan 

pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an adalah cara individu untuk dapat 

memanajemen waktu agar dapat mengontrol kegitannya agar tetap bisa menghafal 

Al-Qur‟an dan mencapai target yang diinginkan dalam menghafal Al-Qur‟an. 

 



Pertanyaan Mengenai Metakognitif : 4. Apa hal pokok yang mempengaruhi 

pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an? 

No Subjek Kutipan Makna 

1.  PS “...pribadi nafsu karena keinginan 

atau moodnya yang nggak baik 

walaupun kita sudah mengatur 

sedemikian rupa kalau memang lagi 

buruk pengaturan dirinya atau nafsu 

dirinya buruk ya jadi mobrak-

mabrik pengaturan dalam 

menghafal” (W2.PS/No.24-26) 

Subjek mengatakan 

bahwa hal pokok yang 

mempengaruhi 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah dari dalam diri 

sendiri yaitu mood. 

2.  MR “...internal itu dalam diri itu seperti 

tekad, kemauan terus ee apa ya ya 

yang paling itu tekad karena tanpa 

tekad nggak ada kekuatan untuk 

pengaturan tersebut terus untuk 

faktor eksternal juga berpengaruh 

terutama dalam lingkungan. 

Terutama kalau lingkungannya 

kondusif enak buat ngafal kalau 

nggak kondusif juga nggak enak 

untuk menghafal kayak lingkungan 

kurang kondusif juga sulit” 

(W2.MR/No.31-35) 

Subjek mengatakan 

bahwa hal pokok yang 

mempengaruhi 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah dalam diri yaitu 

kemauan dan tekad untuk 

mengatur diri serta 

lingkungan yang 

kondusif akan 

mempermudah untuk 

menghafal dan 

sebaliknya. 

3.  SH “...motivasi untuk menghafal Al-

Qur‟an dan juga ya mungkin itu 

motivasi untuk menghafal” 

(WR2.SH/No.11-12) 

Subjek mengatakan 

bahwa hal pokok yang 

mempengaruhi 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah motivasi untuk 



menghafal Al-Qur‟an. 

4.  AA “....membuat jadwal schedul 

mungkin terus ee menghindari hal-

hal yang ee mengacu...” 

(W2.AA/No.16) 

Subjek mengatakan 

bahwa hal pokok yang 

mempengaruhi 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah jadwal dan 

menghindari perbuatan 

yang tidak bermanfaat. 

5.  DN “....Waktu, tenaga, pikiran ya 

pikiran kalau kegiatan atau apa-apa 

misalkan kita belajar nah itu kita 

menggunakan pikiran, kita bisa 

membandingkan pikiran kita 

kekuatan kita sama pikiran kita 

dalam melakukan sesuatu” 

(W2.DN/No.13-15) 

Subjek mengatakana 

bahwa hal pokok yang 

mempengaruhi 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah waktu, tenaga, 

dan pikiran. 

6.  FS “....niat kita mengatur diri untuk 

apa untuk menjadi lebih baik atau 

lebih buruk terus kiat-kiat kita 

untuk pengaturan diri itu sudah 

melakukan apa” (W2.FS/No.13-15) 

“niatkan kepad Allah bukan karena 

tugas sekolah atau dari guru orang 

tua diniatkan karena Allah terus 

kita juga menjaga pikiran kita” 

(W2.FS/No.17-18) 

Subjek mengatakan 

bahwa hal pokok yang 

mempengaruhi 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah berasal dari dalam 

diri yaitu niat untuk 

memperbaiki diri dan 

mendekatkan diri kepada 

Allah.  

7.  PR “motivasi, karenakan motivasi 

berasal dari pribadi kita masing-

masing jadi ketika sudah beradi 

Subjek mengatakana 

bahwa hal pokok yang 

mempengaruhi 



pribadi kita ada motivasi untuk 

melakukaan itu pasti itu bisa”  

(W2.PR/No.14-15). 

 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah motivasi dalam 

diri untuk melakukan 

hal-hal yang diinginkan. 

8.  AF “...motivasi dalam diri sendiri 

maksudnya kalau kita mau 

mencapai sesuatu pengen mencapai 

target ya kita harus membuat target 

kita harus menjalaninya bahkan 

kalau bisa membuat konsekuensi 

kalau kita tidakbisa melaksanakan 

terget itu. Jadi dalam diri itu harus 

memotivasi “harus bisa harus 

bisa” yang kedua motivasi dari 

orang lain kan kalau motivasi dari 

diri sendiri kadang bisa goyah 

kadang kapan-kapan ya udah “ah 

sekali aja ah sekali aja” tapi kalau 

ada motivasi dari orang lain yang 

mendukung kita “kamu udah mau 

ini ayo dilanjutin” terus yang 

ketiga lingkungan, kan lingkungan 

juga mempengaruhi kan kalau udah 

dapat motivasi diri udah dapat 

motivasi dari orang lain tapi kalau 

lingkungan nggak mendukung 

lingkungan nggak sesuai dengan 

apa yang kita targetkan ya itu nanti 

sama aja” (W3.AF/No.19-22) 

Hal pokok dalam 

pengaturan diri adalah 

motivasi dari dalam diri 

dan motivasi dari orang 

lain serta adanya 

lingkungan yang 

mendukung untuk 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an. 



9.  HN “pengaturan tugas-tugas yang harus 

kita lakukan dalam sehari dan 

lingkungan itu ikut mengatur kita 

nggak cuman kita yang mengatur 

diri kita sendiri tapi juga mengatur 

lingkungan dan lingkungan 

mengatur kita.” (W2.HN/No.17-

22). 

Subjek mengatakan 

bahwa hal pokok yang 

mempengaruhi 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah bagaimana 

mengatur tugas dan 

lingkungan yang 

mengatur dan sebaliknya.  

10.  AS “....dari diri sendiri, individu itukan 

kalau kita misalnya mempunyai 

target yang tinggi maksudnya ya 

pengaturan dirinya juga lebih baik 

untuk mencapai target tersebut. 

terus kita juga wawan luas teruskan 

kita pasti ee memiliki targetan yang 

lebih tinngi lagi” (W2.AS/No.9-11) 

“diri niat, jadi niat itu yang 

mempengaruhi pokoknya yang 

mempengaruhi pengaturan diri 

kalau niatnya udah bener-bener 

udah niat mesti pengaturan dirinya 

udah lebih baik karena untuk ee 

karena lebih untuk memotivasi diri 

untuk mencapai apa yang 

ditargetkan atau yang diniatkan.” 

(W2.AS/No.13-15) 

Subjek mengatakan 

bahwa hal pokok yang 

mempengaruhi 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah dari diri sendiri 

yang mempunyai niat 

dan motivasi untuk 

mencapai target. 

11.  HS “....pengetahuan ya kita harus tahu 

bagaimana sih mengatur diri 

meskipun masih berantakan, belum 

Subjek mengatakan 

bahwa hal pokok yang 

mempengaruhi 



terjadwal tapi seenggaknya kita 

udah harus tahu dulu gimana 

caranya mengatur agar lebih baik 

terus ada motivasi lah kita harus 

cari motivasi gimana caranya biar 

bisa kita itu menuju ketujuan kita 

jadi kayak misal kita menghafal Al-

Qur‟an kita motivasi apa oh 

motivasinya orang tua ya kita 

berusaha mengingat-ingat motivasi 

itu terus kita rutin menghafal 

alhamdulillah nanti bisa terus ada 

perilaku lah perilaku gimana 

caranya kita itu menghafal Al-

Qur‟an dengan senyaman kita 

kayak menghafal Al-Qur‟an 

ditempat yang tenang oh yaudah 

kita ngafalin ditempat yang tenang 

tapi kalau misalnya ngafal Al-

Qur‟annya lebih efektif bersama-

sama temen oh ya berarti kita cari 

mahad atau apa atau cari halaqoh 

yang isinya itu temen-temen yang 

menghafal Al-Qur‟an.” 

(W2.HS/No.21-29) 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah pengetahuan yang 

dimiliki untuk mengatur 

diri, motivasi untuk 

mencapai tujuan, dan 

perilaku untuk membuat 

lingkungan atau tempat 

gar nyaman ketika 

menghafal Al-Qur‟an. 

12.  FA “diri sendiri kemudian faktor 

lingkungan karena disini karena 

lingkungan sangat berpengaruh ee 

bisa jadi karena kita bersungguh-

sungguh dalam menghafal Al-

Qur‟an tapi lingkungan tidak 

Subjek mengatakan 

bahwa hal pokok yang 

mempengaruhi 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah dari dalam diri 



mendukung maka itu menjadi 

penghambat....” (W2.FA/No.12-15) 

dan lingkungan yang 

mendukung. 

13.  FO “kesempatan memberi waktu ke Al-

Qur‟an sendiri ketika kita memang 

walaupun ya Al-Qur‟an itu adalah 

pedoman hidup kita dimanapun kita 

tetap Al-Qur‟an pokoknya kita 

semampu mungkin kita paksakan 

diri kita untuk selalu dekat dengan 

Al-Qur‟an berinteraksi dengan Al-

Qur‟an dan pada akhirnya nanti kita 

akan menjadi pengahfal-penghafal 

Al-Qur‟an jadi memahami isi-isi 

Al-Qur‟an memahami tafsir-tafsir 

Al-Qur‟an gitu” (W2.FO/No.17-

21). 

“...memanjemen diri kita sesuai 

dengan kebutuhan dan tempatnya. 

Maksudnya kalau kita 

membutuhkan sesuatu sudah 

direncanakan sudah ditata dalam 

kehidupan itu hal pokok 

maksudnya bagaimana kita 

menyesuaikan dengan kondisi atau 

waktu yang telah ditetapkan dan 

yang semestinya kita lakukan....” 

(W2.FO/No.24-27). 

Subjek mengatakan 

bahwa hal pokok yang 

mempengaruhi 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah memanejemen 

diri untuk meluangkan 

waktu dalam meghafal 

Al-Qur‟an 

Kesimpulan: Hal pokok yang mempengaruhi pengaturan diri dalam menghafal Al-

Qur‟an adalah  pengetahuan yang  dimiliki individu baik itu berupa tujuan 

menghafal, bagaimana memanejemn diri dan waktu. Dengan pengetahuan ini maka 

anakn muncul bagaiman memotivasi diri untuk menghafal Al-Qur‟an dengan niatan 



yang kuat untuk menghafal Al-Qur‟an serta bagaimana perilaku diri yang 

mempengaruhi lingkungan sekitar untuk dapat mendukung individu dalam 

menghafal Al-Qur‟an.  

 

Pertanyaan Mengenai Metakognitif : 4. Apa faktor-faktor penghambat dalam 

pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an? 

No Subjek Kutipan Makna 

1.  PS “....dirumah saya agak susah untuk 

menghafal karena kalau dirumah tu 

cuma meroja‟ah sama tilawah,” 

(W1.PS/No.41). 

“....adik saya juga banyak terus 

pekerjaan rumah juga banyak jadi 

paling cuma meroja‟ah sama 

tilawah....,” (W1.PS/No.44-45) 

“...diri sendiri kalau misal lagi 

pastikan diorganisasi ada 

masalah...” (W1.PS/No.157) 

“...masa-masa itu penerimaan 

organisasi jadinya lagi sibuk-sibuk 

ngurus persiapan ngurus persiapan 

gitu jadinya agak molor waktunya 

targetnya...” (W1.PS/No.346-347) 

“...motivasinya bisa kurang bisa 

naik...” (W2.PS/No.65) 

Karena subjek tinggal 

dirumah maka kurang 

kondusif untuk 

menghafal terlebih 

subjek harus membagi 

waktu antara tugas-tugas 

rumah dengan 

menghafal. Subjek juga 

mengatakan bahwa 

subjek sibuk diorganisasi 

sehingga menyita waktu 

untuk menghafal 

sehingga subjek hanya 

meroja‟ah ataupun 

tilawah, dan subjekpun 

merasa motivasi yang 

naik turun. 

2.  MR “ .... organisasi kayak gitu buat 

hafalan itu nyari waktu yang luang 

itu lumayan susah...”  

(W1.MR/No.96) 

Subjek mengatakan 

bahwa penghambat 

dalam menghafal Al-

Qur‟an karena memiliki 



“....capek, males, ngantuk...,” 

(W1.MR/No.150)  

“...kesibukan kegiatan buat nyari 

waktu luang itu menurut saya 

sangat sulit seperti itu, adapun ada 

kalau ada waktu luang itu 

kebanyakan buat mengerjakan 

tugas dari sekolah” 

(W1.MR/No.153-155) 

“....lingkungannya kurang 

kondusif,” (W1.MR/No.167-168) 

“....pengen menghafalin Al-Qur‟an 

tapi temen di pinggir kita malah 

main laptop hp sendiri lah kan 

kayak lihat itu rasanya kayak 

gimana gitu ee iya keganggu atau 

dari kita sendiri malah ikut-

ikutan...,” (W1.MR/No.168-170) 

“....tuntutan yang harus selesai 

sekarang” (W1.MR/No.177) 

kegiatan disekolah, 

beban di organisasi 

sehingga sering 

merasakan lelah, malas 

dan ngantuk, lingkungan 

yang kurang kondusif,  

terpengaruh teman, 

tuntutan dari sekolah 

untuk dapat mencapai 

target, teman-teman yang 

tidak mendukung dan 

ketika ada waktu libur 

subjek berada dirumah 

dan tidak menggunakan 

waktu untuk menghafal 

Al-Qur‟an. 

3.  SH “...dulunya saya di asrama Z saya 

pindah ke K, sebenarnya sih ngak 

boleh siswa SMK pindah dari 

asrama Z tapi ya nekat gitu ya 

pengen aja, soalnya diasrama Z 

dulu udah pernah ada acara buat ee 

hafalin Al-Qur‟an tapi sampai 

sekarang belum ada”. 

(W1.SH/No.49-51) 

“tugas dari sekolahan ya ada terus 

waktunya hafalin malah males gitu” 

Subjek mengatakan 

bahwa ketika di asrama Z 

menjadi penghambat 

dalam menghafal Al-

Qur‟an, tugas dari 

sekolah, lingkungan 

rumah yang tidak 

mendukung, musrif yang 

sering berganti serta 

keadaan fisik seperti 

ngantuk. 



(W1.SH/No.128). 

“....dilingkungan rumah belum 

kayaknya belum kondusif, soalnya 

ya ada yang warganya non Islam 

ada juga yang Islam tapi Islam dan 

banyak remaja-remaja disana juga 

kurang, kurang islamnya bisa 

dibilang kuranglah keislamannya,” 

(W1.SH/No.149-151). 

“....malas kadang-kadang nggak, ya 

tergantung imannya kalau kadang-

kadang ya pengen hafal ya itu 

males juga...,” 

(W1.SH/No.197-198) 

“mungkin dari musyrif yang sering 

ganti, kondisinya ngak terlalu 

kondusif” (W1.SH/No.258) 

“capek terus kondisi fisiknya nggak 

efektif juga” (W2.SH/No.22) 

4.  AA “mungkin karena banyak 

organisasi” (W1.AA/No.80) 

“...kalau saya menghafal saya rasa 

sih kurang kalau dilingkungan” 

(W1.AA/No.116) 

“....asrama saya itu agak kurang, 

mungkin dari musyrifnya sendiri 

agak kurang aktif...,” 

(W1.AA/No.134) 

“....menunda-nunda.” 

(W1.AA/No.185). 

“....di organisasi luar kayak saka 

Subjek mengatakan 

bahwa penghambat 

berasal dari banyaknya 

organisasi yang diikuti, 

lingkungan rumah yang 

kurang kondusif, ketika 

diasrama penghambatnya 

adalah pengampu yang 

kurang mengayomi, 

menunda-nunda untuk 

menghafal serta 

pergaulan dengan lawan 



bhayangkara itu laki-laki sama 

perempuan  membaur, jadi 

mungkin dari pergaulan tersebut 

proses hafalan kita juga 

berkurang.”(W1.AA/No.208-209). 

“...sering main game terus ya faktor 

utama ya males pas nggak mood” 

(W2.AA/No.31) 

jenis yang belum 

terkontrol sehingga 

hafalan menjadi 

berkurang. 

5.  DN “....dirumah itu ya tidak 

mendukung buat apa setiap hari 

menghafal Al-Qur‟an ya disamping 

orang tua ya biasa saja, yang 

pulang ke rumah kadang untuk 

bantu orang tua, pulang kerumah 

setelah pulang sekolah itu biasanya 

ya ada kegiatan tambahan diluar 

jam sekolah” (W1.DN/No.12-13) 

“....dilingkungan nya kan juga 

bukan lingkungan penghafal Al-

Qur‟an atau lingkungan pengajian 

atau lingkungan yang harus dua 

puluh empat jam itu megang Al-

Qur‟an,” (W1.DN/No.96-97) 

“....ya kalau berpengaruh ya 

berpengaruh dalam kegiatan saya 

pun ya banyak juga lawan jenis 

lawan jenis,” (W1.DN/No.121-122) 

“...keegoisan dan keinginan kita 

udah ngelanjutin kegiatan ini tapi 

itu kita juga pengen ngelaksanain 

kegiatan ini” (W2.DN/No.31) 

Subjek mengatakan 

bahwa penghambat 

berasal dari diri sendiri 

yaitu keegoisan dan 

keinginan untuk 

melakukan banyak 

aktivitas dengan waktu 

dan tenaga yang terbatas, 

orang tua yang tidak 

penghafal Al-Qur‟an, 

lingkungan dirumah yang 

tidak kondusif, pergaulan 

dengan lawan jenis, 

disibukkan dengan 

pekerjaan rumah, 

kegiatan tambahan 

sekolah. Serta menghafal 

Al-Qur‟an belum 

menjadi prioritas. 



6.  FS “....malesan iya kadangkan saya 

merasa jenuh pada waktu 

menghafal,” (W1.FS/No.111-112). 

“....lingkungan dirumah itu 

sebenarnya kurang karena di desa 

saya itu orang yang agamanya 

Islam dan Islam yang sebenarnya 

itukan juga sedikit gitu jadi 

tetangga saya itu juga ee ada 

agamanya yang kurang” 

(W1.FS/No.161-162)  

“...saya itu orangnya cepat bosan 

dan cepat malas.”(W2.FS/No.25). 

Subjek mengatakan 

bahwa hambatannya 

berasal dari dalam diri 

subjek yaitu rasa malas, 

bosan, dan jenuh serta 

lingkungan dirumah yang 

kurang mendukung 

dalam subjek menghafal 

Al-Qur‟an. 

7.  PR “....diri saya sendiri karena kadang 

menurut saya kurang istiqamaah 

dalam menghafalkan nya kadang 

menghafal kadang lupa 

meroja‟ahnya” (W1.PR/No.23-24) 

“....mungkin lingkungan disekitar 

saya ketika di W ya karena disana 

itu agamanya kurang gitu lo banyak 

disana tu orang yang menghafalkan 

Al-Qur‟an tu terlihat aneh terlihat 

wagu  nggak-nggak terlihat seperti 

biasanya gitu jadi biasanya 

ditanyain sama mereka kok kenapa 

sih harus menghafalkan Al-Qur‟an 

kitakan cukup membacanya aja 

nggak usah ngafalin kalau udah 

membaca yaudah kita udah dapat 

amal gitu” (W1.PR/No.28-32) 

Subjek mengatakan 

bahwa subjek kurang 

istiqomah serta 

meroja‟ah dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

sehingga hafalan yang 

sudah dihafal lupa, 

pergaulan teman 

dirumah, serta tempat 

tinggal subjek yang 

kurang kondusif untuk 

menghafal, serta interaksi 

yang terlalu sering 

dengan lawan jenis 

sehingga subjek ditegur 

dengan ustadzah. 



“...teman saya main kerumah terus 

ayo H main kesini diajak kesitu ya 

kadangkan saya kan pulang 

seminggu sekali terpengaruh ya 

udahlah buat main dulu mumpung 

dirumah gitu jadi kadang ada ketika 

dirumah saya itu belum bisa 

mencapai target karena tergoda 

dengan iming-imingan teman-

teman saya” (W1.PR/No.256-269) 

“....saya hampir terkena hukuman 

karena saya berhubungan dengan 

ikhwan yang jelas-jelas di SMK ini 

dilarang,” (W1.PR/No. 274-275) 

“...berhubungan dengan ikhwan itu 

saya sering smsan ya intinya sering 

komunikasi gitu jadinya kadang ee 

kadang waktu saya juga berkurang 

karena komunikasi sama dia tapi 

adakalanya saya itu jadi termotivasi 

untuk menambah hafalan gitu iya. 

Karena dia itu juga sama-sama 

kayak saya dari SMP X terus juga 

belum mempunyai hafalan gitu 

jadinya sama-sama saling motivasi 

gitu disini tu ayo lebih giat lagi 

buat hafalnya gitu,” 

(W1.PR/No..279-284). 

“...malas kurangnya ada niatan dari 

untuk menghafal...”  

(W2.PR/No.45) 



8.  AF “faktor apa ya, saya pernah denger, 

gak tau itu mitos atau bukan, itu 

kalo hafal Al-Jin bisa lihat jin itu 

ngapain aja di pikiran saya itu kalo 

saya hafal Al-Jin saya bisa lihat jin 

gitu, nanti kalo saya bisa lihat saya 

malah takut, saya kan kalo pas 

takut ya takut banget,” 

(W1.AF/No.33-34). 

“...pertama kadang kalo lihat 

temen-temen saya lagi ngobrol 

kadang juga pingin tapi karna saya 

punya target, kalo saya gak bisa 

menyelesaikan yo gimana kesulitan  

kedua kadang kalo pas lagi hafalan 

ada temen yang ndengerin lagu, 

tanpa disadari saya juga ikut nyanyi 

padahal saya lagi menghafal, dan 

yang ketiga kadang pingin banget 

nonton film film baru, ketika itu 

saya lagi megang  Al-Qur‟an dan 

menghafal  Al-Qur‟an sedangkan 

itu ada film baru, film ini dan itu, 

ya itu godaan banget 

itu.”(W1.AF/No.97-102) 

Subjek mengatakan 

bahwa ada beberapa surat 

susah untuk dihafal 

terutama surat Al-Jin 

dikarenakan subjek 

mendengar mitos bahwa 

bila hafal Al-Jin akan 

dapat melihat Jin dan 

hamabatan selanjutnya 

pengaruh dari teman-

teman yang 

mendengarkan lagu dan 

menonton film. 

9.  HN “....banyak tugas terus baru, udah 

sore, badannya capek, banyak 

kegiatan kan udah pusing gitu 

kepalanya.Ya udah nggak bisa 

fokus gitu udah terlanjur nggak 

bisa, nggak ada waktu buat 

Subjek mengatakan 

bahwa hambatan dalam 

menghafal adalah 

lingkungan yang bukan 

penghafal Al-Qur‟an, 

ketika ada waktu libur 



ngehafal juga terus kondisi 

badannya juga nggak mendukung, 

jadi kan daripada nggak masuk 

yaudah istirahat dulu aja,” 

(W1.HN/No.85-87). 

“.... luar diri sendiri, mungkin 

hiburan-hiburan,” (W1.Hn/No.90) 

“...saya kan suka dengerin lagu 93 

“...HP atau laptop...,” 

(W1.HN/No.100) 

“.....mempengaruhi saya itu di 

rumah kadang, kebawa sama 

lingkungan terus udah asik main 

terus tiba-tiba baru ingat kalau “Oh 

ya deng, aku punya rencana kayak 

gini, kayak gini, kayak gini”, jadi 

“aduh gimana ya nanti”, mikir lagi 

gitu.”(W1.HN/No.185-188) 

“...kegiatan lain itu ada yang 

tabrakan jadi ya nggak cuma 

organisasi dari tugas-tugas juga 

kadang hari ini deadline besok ada 

lagi ada lagi jadi itu yang sedikit 

menghambat...” (W2.HN/No.42-

44) 

maka proses menghafal 

juga libur dan digunakan 

untuk menonton film, 

baca novel, 

mendengarkan lagu serta 

mengerjakan kegiatan 

lain, pengaruh teman-

teman di lingkungan 

rumah, dan juga 

membatasi hubungan 

dengan lawan jenis. 

10.  AS “....kalau berada di lingkungan 

orang-orang yang bukan penghafal 

Al-Qur‟an jadi nggak semangat 

mbak(W1.AS/No.63-64)  

“...juga itu mbak kesulitan dalam 

membagi waktu mbak....” 

Subjek mengatakan 

bahwa hambatan dalam 

menghafal adalah 

lingkungan yang bukan 

penghafal Al-Qur‟an, 

ketika ada waktu libur 



(W1.AS/No. 65). 

“.....kalau sudah ada tugas atau PR 

hafalannya juga berkurang 

mbak...,” (W1.AS/No.65-66). 

“....kalau udah libur sekolah itu 

mbak pasti hafalannya juga libur 

mbak, masih kesulitan untuk 

hafalan di waktu libur mbak karena 

malah digunain buat nonton film, 

baca novel ,mendengarkan lagu 

atau kegiatan lainya mbak itu 

bener-benar menghambat hafalan 

mbak, jadikan kalau udah gitu nanti 

hafalannya jadi males mbak.” 

(W1.AS/No.66-69) 

“....kalau dirumah mbak kan nggak 

ada jadwalnya  mbak jadi ya yang 

biasanya jam buat hafalan malah 

digunain buat yang lain,soalnya kan 

itu mbak nggak ada jadwalnya jadi 

sesukanya aja , dan yang biasanya 

hafalan harus nambah tapi kalau di 

rumah malah nggak nambah-

namabah mbak kan kalau dirumah 

itu mbak teman-temannya kan 

nggak menghafal jadi malah ikut-

ikutan nggak menghafal mbak 

malah main...”(W1.AS/No.75-79) 

“....dengan ikhwan mungkin agak 

membatasi mbak seperti 

komunikasi seperlunya saja mbak 

maka proses menghafal 

juga libur dan digunakan 

untuk menonton film, 

baca novel, 

mendengarkan lagu serta 

mengerjakan kegiatan 

lain, pengaruh teman-

teman di lingkungan 

rumah, dan juga 

membatasi hubungan 

dengan lawan jenis. 



(W1.AS/No.95) 

11.  HS “...kadang kalau sudah capek  di 

organisasi itu kadang malah  Al-

Qur‟annya nanti-nanti 

saja...”(W1.HS/No.88-89) 

“....,menghafal Al-Qur‟an kan 

benar-benar nggak boleh ada 

fikiran apa-apa, apalagi masalah itu 

masalah cinta itukan udah benar-

benar apa ya mbak sekali mikir 

kayak gitu kok kadang hafalan saya 

malah hilang”(W1.HS/No.165-167) 

“....kadang males kalau istiqomah 

kadang surut” (W1.HS/No.186-

187) 

“....orang tua sedang sibuk masak 

saya menghafal Al-Qur‟an kan saya 

nggak bisa, yaudah saya 

menghafalnya nanti malam saja pas 

mau tidur jadi saya membantu 

orang tua dulu. saya kalau di 

Masjid gitukan bisa mbak, tetapi itu 

remaja Masjid dirumah saya itu 

agak kurang yang akhwat, jadi 

adanya ya ikhwan nah saya itu mau 

masuk kesana mau gabung tetapi 

saya malu 

”(W1.HS/No.196-200) 

Subjek mengatakan 

bahwa penghambatnya 

adalah terlalu kelelahan 

dalam organisasi 

sehingga menunda untuk 

menghafal A-Qur‟an, 

harus berkonsentrasi 

yang lebih ketika ada 

ayat yang panjang, 

kurang istiqomah, karena 

subjek tinggal dirumah 

maka subjek harus 

membagi waktu dengan 

keluarga serta teman-

teman dilingkungan 

rumah kurnag 

mendukung. 

12.  FA “berbagai banyak kegiatan, banyak 

organisasi dan banyak, kita harus 

Subjek mengatakan 

bahwa hambatan berasal 



bisa apa ya memanajemen waktu 

tersebut. Nah, saya rasa ketika saya 

menggunakan waktu luang saya 

untuk menghafal Al-Qur‟an, 

kemudian saya kebingungan 

mencari waktu untuk muroja‟ah 

sehingga yang saya hafalkan malah 

justru ilang “ (W1.FA/No.74-77) 

“....masa-masa remaja itu jujur dari 

saya sendiri banyak godaan bahkan 

dari lawan jenis pun ada,” 

(W1.FA/No.124-125). 

“.... efektivitas lingkungan kan juga 

dibutuhkan dalam belajar Al-

Qur‟an. Nah, jujur ketika kita 

menghafal di lingkungan, misalnya 

kita di pondok atau di lingkungan 

orang-orang yang disitu notabene 

nya banyak orang yang hafal Al-

Qur‟an itu lebih mudah daripada 

kita hidup dilingkungan atau 

dirumah atau misalnya masyarakat 

yang itu sistem kemasyarakatan nya 

itu biasa-biasa atau masih umum, 

atau awam gitu malah sulit” 

(W1.FA/No.128-132) 

dari kurang 

memanajemen waktu 

dalam organisasi, 

menghafal ditambah 

dengan pergaulan dengan 

lawan jenis serta 

lingkungan yang kurang 

agamis. 

13.  FO “....nggak konsisten, maksudnya 

nggak apa ya iya nggak ada 

istiqomah atau yang lain 

sebagainya yang positif-positif, dan 

juga itu karena faktor lingkungan 

Subjek mengatakan 

bahwa hambatan dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah berasal dari dalam 

diri yaitu niat dalam 



juga”(W1.FO/No.82-84) 

“....di desa itu memiliki teman yang 

itu jauh dari kebiasaan saya disini, 

jadi itu sangat berpengaruh sekali 

kenapa saya bisa berperilakuan 

seperti ini hanya yang dalam tanda 

petik negatif atau gimana, itu 

memang karena faktor dari 

lingkungan faktor dari teman-teman 

itu berpengaruh.” 

(W1.FO/No.86-89) 

“....dikamar itu ngledek saya 

menjodoh-jodohkan saya dengan 

orang lain yang akhwat, terus itu 

juga sebenarnya juga mengganggu 

menjadi pikiran saya. Ya saya juga, 

kalau menurut agama kan itu kan 

syahwat juga kalau dengan akhwat 

gitu, yang masih syahwat itu ee ya 

takut salah, dan itu kalau dosa itu 

jelas sekali itu menghambat 

menghafal Al-Qur‟an 

sih,”(W1.FO/No.236-239). 

“...niat saya, kalau imannya turun 

mungkin kita menghafalnya meles-

males jadi proses menghafalnya...” 

(W2.FO/No.45-46) 

menghafal yang sering 

naik turun dan tidak 

konsisten, serta teman-

teman yang berada 

dilingkungan rumah yang 

berbeda dengan 

perilakunya, ketika 

diasrama teman-teman 

sering menjodoh-

jodohkan dengan lawan 

jenis sehingga hal 

tersebut mengganggu 

fikiran subjek dan 

berakibat pada 

hafalannya. 

Kesimpulan : Faktor-faktor penghambat dalam pengaturan diri dalam menghafal 

Al-Qur‟an berasal dari dalam diri subjek seperti niat, perasaan malas, bosan, jenuh, 

tidak dapat memanjemen waktu, motivasi diri yang kurang, keistiqomahan atau 

konsisten dalam menghafal Al-Qur‟an, sugesti terhadap surat yang susah dihafal, 



perilaku menunda-nunda selain itu faktor dari luar yang menghambat berupa faktor 

keadaan didalam  rumah yang disibukkan dengan tugas-tugas rumah, lingkungan 

rumah yang tidak kondusif masih adanya budaya kejawen, faktor pergaulan dengan 

teman yang bukan penghafal Al-Qur‟an dan juga terlalu intens berhubungan dengan 

lawan jenis faktor dari lingkungan teman-teman yang bukan penghafal Al-Qur‟an 

juga musrif yang sering ganti menyebabkan kurangnya keakraban dan diwaktu 

luang atau libur digunakan untuk hal-hal lain seperti mendengarkan musik, nonton, 

main  game,baca notel, nonton leptop dan sebagainya serta kegiatan organisasi dan 

juga tugas-tugas disekolah yang terlalu banyak sehingga subjek kualahan dalam 

membagi waktu untuk menghafal.  

 

Pertanyaan Mengenai Metakognitif : 4. Apa faktor-faktor pendukung 

pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an? 

No Subjek Kutipan Makna 

1.  PS “....hari holy kayak gitu baru saya 

menghafalnya tiga jam kayak gitu 

bisa betah,” (W1.PS/No.130). 

“....dari kecil emang udah di didik 

dicontohkan orang tua saya nggak 

pernah minum cola nggak pernah 

makan ciki kayak gitu-gitu terus 

nggak pernah jajan 

diluar”(W1.PS/No.203-204) 

“....mamah beli itu lo mbak apa 

eemm radio yang ada tiga puluh 

juznya itu lo nah itu tu itu setiap 

habis subuh sampai jam enam itu 

pasti selalu nyetel sampai adik saya 

itu hafal An-Naba ayat satu sampai 

Subjek mengatakan 

bahwa faktor pendukung 

berasal dari motivasi diri 

untuk dapat merubah 

pengaturan diri untuk 

menjadi lebih baik, sejak 

kecil subjek diajarkan 

untuk tidak 

mengkonsumsi cola, 

makanan ciki, dan jajan 

diluar. Serta ibu yang 

membelikan radio tiga 

puluh juz yang disetel 

secara rutin setiap subuh.  

Selain itu disekolah juga 



ayat berapa gitu nggak sampai 

selesai tapi hafal awal-awalnya gitu 

itu bikin-bikin itu juga 

semangat”(W1.PS/No.237-240). 

“...motivasi kita untuk mengatur 

diri ya yang mengatur agar 

pengaturan diri kita diatur...” 

(W2.PS/No.28-29). 

“...pilih temen yang pengaturan 

dirinya lebih baik atau sama dengan 

kita biar tujuannya kita berteman 

itu sama-sama memperbaiki 

pengaturan diri...”  

(W2.PS/No.30-32). 

“...lingkungan yang baik bisa jadi 

kita ikut-ikutan baik...”  

(W2.PS/No.34). 

terdapat fasilitas seprti 

jam untuk menyetor 

hafalan yaitu Holy 

Qur‟an serta teman-

teman yang baik dalam 

pengaturan dirinya akan 

mendukung subjek dalam 

menghafal juga 

memperbaiki pengaturan 

diri.  

2.  MR “....sekolah udah memfasilitasi ee 

semacam fasilitas lah pelajaran holy 

Qur‟an itu untuk menghafal Al-

Qur‟an,” (W1.MR/No.37-38). 

“....rumah sendiri ya sepertinya 

keadaannya mendukung soale dari 

keluarga itu ya berlatar belakang 

agama yang kuat seperti itu dari 

keluarga ya dari ayah, ibu sama 

kakek juga jadi awalnya berlatar 

belakang yang kuat” 

(W1.MR/No.265-267) 

“....lingkungan sekolah insyaAllah 

alhamdulillah dari temen-temen 

Subjek mengatakan 

bahwa faktor pendukung 

sekolah memberikan 

fasilitas holy Qur‟an, 

keluarga dengan latar 

belakang agamis serta 

adanya waktu tilawah 

ba‟da dzuhur di masjid 

sekolah. 



juga kebanyakan punya ee apaya 

kayak kemistrilah ada kedekatan 

lah contoh dari temen-temen itu 

banyak seperti istirahat atau seperti 

ba‟da dzuhur itu pasti tilawah di 

mushola banyak banget, itu 

kondusif banget buat hafalan kayak 

gitu di sekolah”(W1.MR/No.175-

178) 

3.  SH “...lingkungan di pondok kondusif 

buat menghafal Al-Qur‟an, soalnya 

di setiap hari itu ada jadwal setoran 

pagi sama sore, jadi waktu ngak 

menggangu waktu belajar sekolah 

gitukan, kalau sekolah jam tujuh  

sampai jam habis ashar, lha itu 

waktu setoran memulai dari habis 

subuh sampai sekitar jam enam  

kalau sore itu habis ashar sampai 

maghrib dan malamnya itu ada 

jadwal tasmik itu menyimak 

setengah juz dari 

temannya.”(W1.SH/No.27-30) 

“...orang tua saya sudah sering 

menyemangati saya, mulai dari aaa, 

mulai dari mulai TK, SD sampai 

SMP dan SMK, itukan basicnya 

sekolah itu Islam semua jadi 

mungkin pengennya orang tua 

anak-anaknya jadi hafid hafidzah 

mungkin dari itu mungkin mulai 

Subjek mengatakan 

bahwa lingkungan di 

pondok mendukung 

karena sudah terjadwal 

apa yang harus 

dilakukan, dari keluarga 

sendiri selalu 

memberikan dukungan 

serta menyekolahkan 

subjek dari TK sampai 

SMK dengan basic 

sekolah Islam karena 

orang tua juga 

menginginkan anak-

anaknya menjadi hafid-

hafidzah. 



dari disekolahkan disekolah-

sekolah Islam.”  

(W1.SH/No.157-160). 

“...lingkunganya kondusif 

pengaturan dirinya kondusif” 

(W2.SH/No.15) 

4.  AA “.....ada jam tambahan untuk 

setorannya dan hafalannya,” 

(W1.AA/No.36). 

“....permintaan dari orang tua sih 

“le itu koe mbok dadi penghafal 

Qur‟an” ya biar bisa memberikan 

syafaat kepada mereka yang 

diinginkan mereka itu, mungkin 

saya dari diri saya juga diminta 

seperti itukan mau tidak mau harus 

melakukan”(W1.AA/No.179-181) 

“.....Alhamdulillah saya bertemu 

dengan teman-teman saya yang 

InsyaaAllah jiwanya itu jiwa 

menghafal Al-Qur‟an, InsyaaAllah 

itu ya saya itu sebagai fasilitas saya 

menurut saya, fasilitas saya dalam 

menghafal Al-Qur‟an dan juga 

faktor fasilitas yang lain itu, karena 

gurunya. Jadi guru-guru disana itu 

ada yang sudah hafidzh itu juga 

menjadi fasilitas sekaligus 

motivasi-motivasi saya disekolah 

ini menyediakan, kalau holy kan 

disini empat jam dalam satu 

Subjek mengatakan 

bahwa faktor pendukung 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah memiliki target 

dalam menghafal Al-

Qur‟an, adanya 

dukungan dari orang tua 

yang menginginkan 

menjadi penghafal Al-

Qur‟an. Kemudian 

adanya fasilitas yang 

diberikan sekolah berupa 

jam Holy beserta ustadz 

dan ustadzah serta  

teman-teman penghafal 

Al-Qur‟an yanga ada 

disekolah. 



minggu”(W1.AA/No.192-196) 

“orang tua maksudnya ee 

mendukung kalau harus menghafal 

Al-Qur‟an ya mungkin terus 

mungkin target saya juga untuk 

menghafalkan Al-Qur‟an kemudian 

karena dijelaskan bahwa penghafal 

Al-Qur‟an banyak manfaatnya” 

(W2.AA/No.22-24) 

“...berkumpul dengan orang-orang 

yang menghafal Al-Qur‟an terus ee 

juga ya mungkin kondisi teman-

teman lah kalau ada temen yang 

lebih rajin kita deketin dia agar kita 

juga tertular ee maksudnya kita 

terbawa kerajinan dia dalam 

menghafal...” (W2.AA/No.26-28) 

5.  DN “Fasilitas ya itu holy Al-Qur‟an, 

setiap jam sabtu minggu itu kan ya 

setoran jadi termotivasi lah, “oo 

saya harus setoran” 

(W1.DN/No.107-108) 

“...waktu niat ya dapat menghafal” 

(W2.DN/No.20) 

Subjek mengatakan 

bahwa faktor pendukung 

adalah adanya waktu dan 

niat untuk dapat 

menghafal Al-Qur‟an 

dan adanya fasilitas holy 

yang diberikan sekolah 

untuk dapat menyetor 

hafalan. 

6.  FS  “....faktor kemauan saya iya untuk 

ee bisa menandingi teman-teman 

saya, faktor luar tu ya ee faktor 

teman-teman saya karena teman-

Subjek mengatakan 

bahwa faktor pendukung 

berasal dari dalam diri 

sendiri yaitu kemauan 



teman saya kan sudah lebih unggul 

dalam menghafal Al-Qur‟an, faktor 

dari luar juga faktor keluarga 

karena keluarga saya tu untuk ilmu 

dalam Al-Qur‟an atau agama itu 

sangat ee dan faktor keluarga juga 

saya ingin ee memberikan yang 

terbaik untuk keluarga saya gitu.,” 

(W1.FS/No.144-148). 

“...lingkungan sekolah ini 

mendukung karena kan namanya 

juga SMK IT otomatiskan ee 

disekolah inikan kita kemana-mana 

itukan selalu baca Al-

Qur‟an”(W1.FS/No.151-152) 

“...dimulai dari diri sendiri yang 

kedua faktor dari teman-teman 

karena teman-teman saya untuk 

mengatur diri saya jadi lebih baik 

kalau faktor dari lingkungan sekitar 

juga berpengaruh” (W2.FS/No.20-

22) 

subjek untuk dapat lebih 

baik dari teman-

temannya dan bergaul 

dengan teman-teman  

yang pengaturan diri  

lebih baik. Kemudian 

faktor keluarga dengan 

belatar belakang ilmu 

agama yang minim maka 

subjek bersemangat 

untuk melakukan yang 

terbaik, dan lingkungan 

sekolah yang kondusif 

untuk menghafal Al-

Qur‟an. 

7.  PR “....lingkungan sekolah bukan 

menurut saya bukanlah menjadi 

penghambat tapi malah 

memudahkan saya untuk menghafal 

Al-Qur‟an karena disini 

memberikan kondisi yang kondusif 

untuk saya terus menghafalkan Al-

Qur‟an dengan adanya mata 

pelajaran holy Qur‟an,” 

Subjek mengatakan 

bahwa faktor pendukung 

berasal dari niatan untuk 

mencapai target dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

dan ada perilaku 

istiqomah selain itu 

lingkungan sekolah 

kondusif untuk subjek 



(W1.PR/No.41-43) 

“....memakan makanan yang ee 

halal juga baik untuk kesehatan,” 

(W1.PR/No.268). 

“.... organisasi itu bukan suatu 

hambatan untuk menghafal Al-

Qur‟an karena dengan 

berorganisasi kita dapat 

bersosialisasi dengan orang sekitar 

kita juga dapat menambah 

pengalaman (W1.PR/No.112-113) 

“...mempunyai target apabila ada 

niatan pasti itu akan lebih mudah 

dan juga dibutuhkan keistiqomahan 

dalam diri kita pribadi” 

(W2.PR/No.40-41) 

menghafal, dan adanya 

holy, mengkonsumsi 

makanan yang halal, 

subjek juga 

menambahkan bahwa 

organisasi bukanlah 

merupakan penghambat 

karena dengan 

berorganisasi maka akan 

dapat bersosialisasi 

dengan orang-orang 

disekitar dan dengan 

organisasi akan 

menambah pengalaman 

namun tetap yang paling 

utama adalah 

menghafalkan Al-

Qur‟an. 

8.  AF “....pendukung ya dari diri saya 

sendiri, sarna saya mempunyai 

kemauan ya saya harus 

menjalankannya,” (W1.AF/No.77-

78). 

“....tentunya adanya dukungan dari 

orang tua pastinya, orang tua saya 

selalu mendukung untuk menghafal  

Al-Qur‟an dan selalu 

menyemangati saya ya itu yang 

membuat saya bisa seperti 

ini.”(W1.AF/No.80-82) 

“lingkungan di luar rumah itu 

Subjek mengatakan 

bahwa faktor pendukung 

dengan adanya sarana 

dan fasilitas dari pihak 

sekolah salah satunya 

ustadz ustadzah, niat 

dalam diri untuk 

menghafal Al-Qur‟an, 

serta mengkonsumsi 

habbatussauda untuk 

menjaga imunitas. 



alhamdulillah juga mendukung, 

bahkan kadang tetangga saya 

bertanya, “udah hafal berapa juz 

mbak?” trus saya jawab,” ooh ya 

udah semangat semoga menjadi 

anak yang sholihah” , ya menurut 

saya itu mendukung, apalagi di 

lingkungan sekolah itu juga sangat 

mendukung untuk menghafal  Al-

Qur‟an” (W1.AF/No.91-94) 

“....aturan aturan dari sekolah 

semisal kalo di sekolah itu ada jam 

holy”(W1.AF/No.192-193) 

9.  HN “....sarana-sarana dan fasilitas ya 

ada, kayak misalnya ustadz 

ustadzah yang selalu, ya sebisa 

mungkin lah menyempatkan 

waktunya itu untuk menyimak anak 

didiknya setoran gitu,” 

(W1.HN/No.233-234). 

“...madu mungkin habbatussauda 

kan bisa untuk menjaga imunitas 

sebagai seorang penghafal Al-

Qur‟an. Tapi, menurut saya lebih 

ke niat dari pribadi masing-masing 

bagaimana, apakah dia itu ingin 

menjadi seorang penghafal Al-

Qur‟an atau hanya menjadi orang 

biasa yang cuman ingin memenuhi 

target.”(W1.HN/No.211-214) 

“...diri sendiri yang kedua itu 

Subjek mengatakan 

bahwa faktor pendukung 

berasal dari niat diri 

sendiri untuk menghafal 

Al-Qur‟an, kemudian 

motivasi dari teman-

teman serta adanya 

sarana dan fasilitas dari 

pihak sekolah salah 

satunya ustadz ustadzah 

selain itu mengkonsumsi 

habbatussauda untuk 

menjaga imunitas. 



motivasi juga dari orang lain jadi 

bagaimana orang lain membuat 

saya lebih semangat” 

(W2.HN/No.29-30) 

10.  AS “....lingkungannya banyak orang-

orang yang menghafal Al-Qur‟an 

jadi ikut semangat buat menghafal 

mbak,,” (W1.AS/No.62-63). 

“....kalau nggak ada PR atau tugas 

hafalan bisa banyak 

mbak”(W1.AS/No.65) 

“....di Asrama itukan banyak 

teman-teman yang semangat 

menghafal Al-Qur‟an dan 

waktunya kalau di Asrama itu di 

jadwal mbak misalnya kalau habis 

isya‟ itu waktunya hafalan dan 

setoran mbak jadi enak gitu mbak, 

udah ada jadwalnya...” 

(W1.AS/No.73-75) 

“....peraturan yang ada di asrama 

itu sangat mendukung untuk 

pengaturan diri mbak, kan waktu-

waktu kegiatannya sudah di 

tentukan mbak, misalnya dulukan 

kalau dirumah sesukanya mbak 

tetapi kalau di asrama itu kan ada 

jadwalnya”(W1.AS/No.181-183) 

“....syarat kita untuk mengambil 

ijazah itu harus hafal tiga juz nah 

itu kan membuat lebih semangat 

Subjek mengatakan 

bahwa faktor pendukung 

dari diri sendiri yang 

mempunyai target dalam 

pengaturan dri dalam 

menghafal AL-Qur‟an, 

lingkungan diasrama atau 

disekolah yang orang-

orangnya semangat 

dalam menghafal Al-

Qur‟an, peraturan di 

asrama yang mendukung, 

peraturan dan fasilitas 

yang ada disekolah yaitu 

syarat pengambilan 

ijazah harus hafal tiga 

juz, kedisiplinan, adanya 

waktu untuk menghafal 

Al-Qur‟an, muroja‟ah, 

tahsin atau motivasi 

tentang menghafal Al-

Qur‟an 



mbak , karena nanti kalau nggak 

hafal tiga juz nggak bisa 

mengambil ijazah, terus juga itu 

mbak kedisplinan yang di terapkan 

di SMK itu sangat menjadi 

pendukung dalam pengaturan 

diri”(W1.AS/No.190-193) 

“....di sekolah itu mbak di beri 

fasilitas buat menghafal Al-Qur‟an 

selama empat jam setiap 

minggunya mbak, tetapi nggak 

sepenunhnya digunain buat 

hafalan,biasanya ya digunain buat 

muroja‟ah, tahsin atau motivasi 

tentang menghafal Al-

Qur‟an.”(W1.AS/No.123-125) 

“...dilingkungan yang orang-orang 

yang menghafal itu berartikan 

mereka juga memliki pengaturan 

diri untuk menghafal biar bisa 

mencapai target nah dari itu kita 

bisa apa ya terpacu untuk ikut 

dengan mereka” (W2.AS/No.21-

23) 

“...faktor individukan memiliki 

taget masing-masing kalau targetan 

individu itu tinggi jadikan akan 

berusaha mencapai akan berusaha 

mencapai target tersebut dalam 

dirinya” (W2.AS/No. 24-25) 

11.  HS “....inspirasi dari teman...,”(W.179) Subjek mengatakan 



“....mengingat tujuan menghafal 

Al-Qur‟an itu mbak untuk 

mebahagiakan orang tua...” 

(W1.HS/No.190-191) 

“...tetap pada tujuan kita agar 

tujuan kita nggak mencar-mencar, 

semisal ingin menjadi penghafal 

Al-Qur‟an yaudah kita fokus ke 

tujuan itu nggak usah kita mikir 

yang lain-lain” (W2.HS/No.39-41) 

bahwa faktor pendukung 

adalah fokus pada tujuan 

untuk menghafal Al-

Qur‟an, teman yang 

selalu menginspirasinya 

kemudian mengingat 

tujuan menghafal Al-

Qur‟an untuk dapat 

membahagiakan orang 

tua 

12.  FA “....Alhamdulillah dirumah saya 

juga lingkungan Agamanya juga 

terjaga dan lingkungan Al-Qur‟an 

nya juga masih terjaga,” 

(W1.FA/No.137-138). 

“ada media atau Al-Qur‟an sendiri, 

kemudian ada pengampu selaku 

ustad ustadzah yang bisa 

membersamai kita dalam 

menghafal Al-Qur‟an” 

(W1.Fa/No.186-187) 

“....kebiasaan orang tua sejak saya 

kecil yaitu terbiasa memberikan 

bimbingan tentang Al-Qur‟an, jadi 

kepada adik-adik saya dan adik-

adik setelahnya itu seperti itu. Jadi, 

ketika kita berada di rumah kondisi 

nya masih Insyaa Allah masih 

kondusif lah untuk kita menunjang 

menghafal Al-Qur‟an saya juga 

orang tua sering mengontrol dalam 

Subjek mengatakan 

bahwa faktor pendung 

berasal dari rumah 

dengan kebiasaan orang 

tua memberiikan 

bimbingan tentang Al-

Qur‟an  sejak kecil, dan 

orang tua juga sering 

mengontrol hafalan Al-

Qur‟an dan akademik, 

dan lingkungan rumah 

yang agamis sehingga 

kondusif untuk 

menghafal, adanya media 

Al-Qur‟an, dari pihak 

sekolah memberikan 

fasilitas yaitu pengampu 

ustad dan ustadzah,dan 

teman-teman yang terus 

memotivasi untuk 

menghafal Al-Qur‟an. 



menghafal Al-Qur‟an, bahkan 

orang tua sendiri sering tanya 

tentang hafalan dan juga 

akademik,” (W1.FA/No.280-284) 

“orang tua saya berikan kepada 

saya saya itu yang utama adalah 

doa itu sudah pasti dan mungkin 

ketikaa, ya saya juga tidak banyak 

meminta fasilitas kepada orang tua, 

tapi Alhamdulillah orang tua 

memberikan fasilitas kepada saya 

berupa saya dimasukkan kepada 

sekolah-sekolah yang notabene nya 

disitu menghafal Al-Qur‟an dan 

berkumpul dengan orang-orang 

yang berakhlak baik, jadi apa yang 

diberikan orang tua saya rasa sudah 

cukup bagi saya.”(W1.FA/No.289-

293) 

“...untuk teman Alhamdulillah itu 

ada yang mungkin sering 

memperingatkan saya dalam hal 

seperti membaca Al-Qur‟an, 

menghafal dan lain 

lain”(W1.FA/No.271-272) 

13.  FO “....,Di asrama kan InsyaaAllah ee 

dari teman-teman lingkungan itu 

kan mendukung jadi sukses. 

InsyaaAllah dari teman dari ustadz 

itu InsyaaAllah mendukung untuk 

saya dan teman-teman mestinya 

Subjek mengatakan 

bahwa faktor mendukung 

berasal dari Asrama, 

serta lingkungan sekolah 

yang islami, teman-

teman serta ustadz 



menjadi penghafal Al-Qur‟an..” 

(W2.FO/No.154-155). 

“...pedoman kita Al-Qur‟an 

sekaligus karena disini dituntut 

harus ada islami di SMK ini 

mungkin itu juga menjadi faktor 

ustadz disini juga menghimbau 

untuk selalu membaca Al-Qur‟an 

jadi pengaturan diri ini juga 

dipengaruhi oleh sekolah” 

(W2.FO/No.36-38) 

Asrama yang sama-sama 

menghafal AL-Qur‟an. 

Kesimpulan : Faktor-faktor pendukung pengaturan diri dalam menghafal Al-

Qur‟an dapat berasal dari internal individu yaitu seperti niat diri, motivasi diri, 

tujuan diri, target diri, kedisiplinan diri, dan pengaturan diri dalam menghafal Al-

Qur‟an. Sedangkan faktor pendukung eksternal berupa lingkungan di Asrama dan 

sekolah yang kondusif untuk menghafal Al-Qur‟an serta adanya fasilitas yang 

diberikan sekolah berupa jam Holy Qur‟an dan ustad-ustadzah, dukungan orang tua 

agar anaknya dapat menjadi penghafal Al-Qur‟an, dan kegiatan meroja‟ah hafalan 

Al-Qur‟an.  

 

Pertanyaan Mengenai Metakognitif : 5. Bagaimana pengaturan diri anda dalam 

menghafal Al-Qur‟an? 

No Subjek Kutipan Makna 

1.  PS “....belum baik ada yang lebih baik 

dari saya cuma saya nggak mau jadi 

yang lebih buruk dari saya jadi 

kalau bisa saya juga tetap dalam 

prinsip saya tapi saya nggak pernah 

memaksakan kalau saya lagi 

Pengaturan diri subjek 

belum baik karena subjek 

PS merasa ada yang lebih 

baik dari dirinya namun 

subjek tetap memegang 

prinsipnya agar interaksi 



semrawut gitu saya lebih pilih tidur 

dulu terus baru menghafal cuma 

saya juga harus jadi apa yang orang 

itu bisa dengan catatan nggak 

memaksakan diri saya maksudnya 

harus itu terus Al-Qur‟an terus 

sampai yang lainnya ketetaran 

nggak bantuin  orang tua kayak gitu 

saya nggak lebih seimbang sih 

kalau bisa cuma yang itu jangan 

sampai ditinggalin kayak gitu eem 

ya interaksi sama Al-Qur‟annya 

jangan sampai ditinggalin,” (W1. 

PS/No.391-399). 

“.....nggak terlalu baik dari temen-

temen yang lain maksudnya kadang 

ikut mood...” (W2.PS/No.47) 

dengan Al-Qur‟an dan 

orang tua tetap terjaga 

dan seimbang. 

2.  MR “....masih buruk lah karena apa 

karena saya belum bisa ngasih 

waktu buat ee prioritas kayak gitu 

contoh waktu ini seharuse saya 

gunakan buat baca Al-Qur‟an tapi 

karena ada tugas ini ya yang itu 

saya ganti.....,”(W1.MR/No.310-

312).  

“...jadi pengaturan diri saya saat ini 

menurut saya masih buruk, masih 

jauh dari kata bagus kayak gitulah 

buktinya juga dalam tahfidz 

kemaren berkembangnya sedikit 

banget malah buat yang surat-surat 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan diri 

masih buruk hal ini 

dikarenakan subjek 

belum dapat 

memprioritaskan tugas 

apa yang akan di 

dahulukan dan penting 

serta kemampuan 

menghafal yang hanya 

berkembang sedikit. 



yang panjang-panjang itu lupa....,” 

(W1.MR /No.315-317) 

3.  SH “Mungkin kurang, bukan nggak 

terwujud tapi kurang soalnya 

kadang aaa futur juga kadang iman 

itu naik iman itu turun, jadi kadang 

eee waktu hafalan waktu saatnya 

waktu hafalan itu kadang males 

gitu, jadi di nde-nde mungkin kalau 

ini jadwal saya sekarang satu 

halaman tapi saya baru males itu 

kadang dalam diri saya mungkin 

besok aja apa nanti ajalah gitu, jadi 

kadang targetnya ya belum 

memenuhi gitu, kan kalau dari 

saya, setiap hari itu minimal satu 

halaman,” (W1. SH/No.110-114). 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturannya 

masih kurang karena 

iman yang naik turun 

sehingga berdampak 

pada waktu menghafal 

yang sering ditunda. 

4.  AA “.... dari dulu sampai sekarang tuh 

malah menurun sih, kalau dulu 

hampir one day three juz sekarang 

malah sehari nggak sampai tiga juz 

jadi menurun....,” 

(W1.AA/No.122-123) 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan 

dirinya menurun karena 

tidak mencapai target 

yang diinginkan. 

5.  DN “....Bagi saya sih belum baik,” 

(W1. DN/No.68). 

“....Dampak nya yang pasti 

waktunya lebih berkurang dan 

target kita dalam melaksanakan 

kegiatan itu pasti nggak akan 

terlaksana, ” (W1.DN /No.69-70) 

Pengaturan diri subjek 

belum baik hal ini 

berdampak pada efisien 

waktu. 



6.  FS “....sedang terhambat ya ini karena 

kelas dua tu sedang tinggi-

tingginya organisasi jadi itu 

organisasi yang kita ikuti harus 

berjalan dengan rencana kita 

sendiri,” (W1.FS/No.136-138). 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan 

dirinya sedang terhambat 

hal ini dikarenakan 

banyanya tanggung 

jawab di organisasi. 

7.  PR “....sudah lebih bisa mengontrol 

perilaku saya dikehidupan sehari-

hari lebih baik saya yang dahulu,” 

(W1.PR/No.119-120) 

“....sudah baik karena saya sudah 

berubah yang dari dulunya 

berperilaku baik sekarang sudah 

terjaga perilakunya,”  

(W1.PR/No.124-125). 

“.... sudah merencanakan setiap 

paginya saya menyusun harus ini 

jam segini mau ngapain jam segitu 

mau ngapain jadi kalau pagi 

bangun tidur tahajud ya kalau 

misalnya itu mandi menunggu 

subuh menghafal Al-Qur‟an dulu. 

Nah kan setelah itu langsung ada 

acara diasama acara rutin setelah 

acara saya siap-siap pergi ke 

sekolah dan selama disekolah saya 

menuntut ilmu setelah sorenya saya 

meluangkan waktu untuk saya 

sendiri misalnya untuk meluangkan 

waktu untuk hobi misalnya menulis 

cerpen atau puisi jadi tidak hanya 

Subjek mengatakan 

bahwa dalam pengaturan 

diri subjek sudah lebih 

bisa mengontrol dengan 

adanya perubahan 

perilaku yang lebih baik 

serta sudah memiliki 

rencana yang telah 

tersusun dengan baik dan 

tetap memiliki waktu 

luang untuk menggali 

potensinya. 



monoton saya mengikuti kegiatan 

belajar terus gitu. Jadi ada saat-saat 

saya untuk menggali lebih dari hobi 

saya itu,”(W1.PR /No.128-134) 

“...sudah baik dari pada 

sebelumnya karena itu tadi karena 

sebelumnya saya belum menghafal 

terus disini saya ada diasrama 

jadinya terprogram untuk 

menghafal Al-Qur‟an jadinya saya 

bisa mengatur diri saya untuk 

menghafal Al-Qur‟an jadinya ada 

kegiatan rutin untuk menghafalkan 

jadi tidak terbengkalai lagi...” 

(W2.PR/No.49-52) 

8.  AF “....pengaturan diri saya sudah baik, 

karna pencapaian yang sudah saya 

tentukan itu sudah saya capai, ya 

itu, saya punya target saya harus 

hafal satu juz dalam satu minggu 

dan alhamdulillah itu sudah 

tercapai, jadi menurut saya sudah 

baik....,” (W1.AF/No.72-74). 

“Ketika saya sudah mampu 

mencapai target saya misal saya 

punya target satu minggu satu juz, 

alhamdulillah itu sudah terlaksana 

saya bilang kepada diri saya, 

“semangat semangat, udah bisa 

tercapai target mu, kamu harus 

bisa nambah lagi,dan jangan lupa 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan diri 

subjek sudah baik hal ini 

didukung semangat yang 

ada pada diri subjek 

kemudian dengan 

pencapaian target yang 

telah direncanakan, 

ketika terget telah 

tercapai subjek biasanya 

refresing.  



moroja‟ah”, saya terus memberi 

semangat kepada diri saya sendiri, 

kadang saya juga kayak membuat 

janji sendiri, kalo semisal nanti kalo 

udah hafal tiga puluh juz nanti 

pokoknya seneng seneng lah kalo 

nggak menyenangkan diri dengan 

refreshing atau apa pokoknya ada 

hiburan setelah saya penat penat 

menghafal” (W1.AF/No.142-147) 

9.  HN “....pertengahan antara belum atau 

sudah. Jadi, tapi lebih mendekati ke 

sudah soalnya ya udah mulai tertata 

gitu, gimana kesehariannya terus 

waktu-waktu luang itu saya 

manfaatkan atau tidak...” 

 (W1.HN /No.38-40). 

“..... waktu luang itu sebenernya 

saya kalau ada tugas sekolah ya 

ngerjain tugas sekolah kalau nggak 

ada ya mungkin bisa baca buku, 

terus ya menyempatkan buat 

hafalan Al-Qur‟an, buat 

muroja‟ah....,” (W1. HN/No.41-42). 

Pengaturan diri subjek 

dapat dikatakan 

mendekati baik karena di 

keseharian sudah mulai 

terjadwal dan mulai 

memanage waktu. 

10.  AS “....belum bagus mbak, karena 

belum bisa memanagement waktu 

dengan baik mbak, jadi gini mbak 

semisal diasrama kegiatannya 

hafalan ya udah saya hafalan mbak, 

tetapi kalau libur dan di asrama 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan 

dirinya belum bagus 

karena belum dapat 

mengenal diri sendiri, 

memanagement waktu 



nggak ada kegiatan yaudah mbak 

hafalannya juga ikut libur mbak,” 

(W1.AS/No.143-146). 

“...mengenal diri sendiri udah 

menuliskan targetan juga udah 

menjalankannya itu masih ya masih 

belum konsisten karenakan kadang 

gak tahu dihari ini nggak sibuk jadi 

bisa terealisasi targetannya tapi 

kalau hari berikutnya tugasnya 

banyak jadi ee nanti dari 

targetannya yang ditulis-ditulis itu 

nanti mesti ada yang nggak 

terlaksana jadi kurang bisa 

memanajemen waktu” 

(W2.AS/No.61-64) 

dengan baik serta 

perilaku menghafal yang 

belum berkelanjutan 

(continue) 

11.  HS “....sedikit kurang baik, soalnya kan 

kalau di asrama sama di rumah 

itukan beda mbak, kalau di asrama 

itukan mungkin lebih bisa tertata 

mbak,  soalnya kan fokus untuk diri 

sendiri, tetapi kalau di rumah kan 

juga membagi waktu untuk orang 

tua, belajar dan lain-lainnya....,” 

(W1.HS/No.107-110). 

“saya katakan kurang baik karena 

memang masih kacau ya mbak ya 

nggak saya tulis tapi saya angan-

angan kok malah kacau gitu mbak 

saya nggak tahu tujuan saya mau 

kemana tapi ya saya kembali lagi 

Subjek mengatakan 

bahwa pengaturan diri 

subjek HS sedikit kurang 

baik hal ini dikarenakan 

HS tinggal dirumah dan 

harus dapat membagi 

waktu dengan orang tua, 

belajar, sekolah, 

organisasi dan juga 

kegiatan menghafal Al-

Qur‟an. 



ke muhasabah lagi ngontrol diri 

lagi apapun tugas apapun yang saya 

kerjakan saya tulis di buku ini mesti 

saya bawa kemana-mana karena 

nggak cukup hanya dipikiran aja 

jadi semisal saya ada tugas ini jadi 

saya harus selesaikan dalam waktu 

ini juga” (W2.HS/No. 60-64) 

12.  FA “....sudah baik tapi belum 

maksimal, seperti itu, soalnya 

masih banyak target yang saya 

rencanakan dan saya banyak apa 

yang saya rencanakan belum 

terselesaikan...,” (W1.FA/No.149-

150) 

“...tahapan-tahapan yang harusnya 

kita selesaikan banyak juga belum 

menyelesaikan tahap tersebut atau 

kadang kita melakukan hal lain nah 

itu menurut saya hal yang sering 

terjadi dan bisa kapan saja terjadi 

karena kita tidak tahu apa yang 

Allah rencanakan, ketika kita sudah 

merencanakan Allah juga 

merencanakan tapi Allah 

merencanakan lebih baik” 

(W2.FA/No.27-30) 

Pengaturan diri subjek 

sudah baik namun belum 

maksimal hal ini 

dikarenakan rencana 

yang disusun untuk 

mencapai target belum 

seutuhnya berjalan 

dengan baik. 

13.  FO “....menilai dari setelah yang sudah 

lalu saya lakukan saat ini eem 

masih banyak kekurangan, belum 

Pengaturan diri subjek 

FO belum baik hal ini 

karena subjek sering 



dikategorikan baik, karena saya 

sendiri masih sering lalai bahkan 

kewajiban pun saya masih sering 

lalai Kewajiban Sholat maksudnya, 

maksudnya nggak tepat waktu atau 

jadi saya belum bisa mengontrol 

diri saya untuk menempatkan ke 

tempat yang baik...,”  

(W1.FO/No.76-79). 

menunda-nunda 

kewajiban dan belum 

dapat mengontrol diri 

dengan baik. 

Kesimpulan : P engaturan diri remaja dalam menghafal Al-Qur‟an beberapa belum 

baik ataupun belum maksimal hal ini dikarenakan belum dapat memprioritaskan 

antara tugas-tugas sekolah, organisasi dan menghafal Al-Qur‟an. Adanya 

tanggungjawab sebagai anak untuk dapat mengurus pekerjaan rumah. Belum dapat 

mengontrol diri dengan baik sehingga rencana yang dibuat sering kali terhambat. 

Iman yang naik turun juga berdampak pada pengaturan diri dalam menghafal Al-

Qur‟an target yang belum dapat terselesaikan. Selain itu juga perilaku yang belum 

berkelanjutan dalam menghafal Al-Qur‟an. Sedangkan remaja dengan pengaturan 

diri dalam menghafal Al-Qur‟an yang telah baik ataupun mendekati baik hal ini 

karena telah dapat merencanakandan menjalankan rencana tersebut, manajemen 

waktu yang telah terkontrol, kemudian dengan pengaturan diri yang baik 

berdampak pada adanya perubahan perilaku yang awalnya buruk mnjadi lebih baik, 

awalnya belum menghafal Al-Qur‟an saat ini telah menghafal Al-Qur‟an. Dengan 

pengontrolan diri ini individu memiliki waktu untuk dapat mengembangkan 

potensinya. 

 

Pertanyaan Mengenai Metakognitif : Apa tahap-tahap yang anda lakukan untuk 

pengaturan diri sebagai remaja penghafal Al-Qur‟an? 

No Subjek Kutipan Makna 

1.  PS  “...komitmen saya tu harus hafalan Tahap-tahap yang 



yang sudah ada dikepala saya saat 

ini nggak boleh sampai lupa 

soalnya dulu pernah ada kejadian 

lupa saya nggak mau lagi kayak 

gitu komitmen saya pokoknya 

nggak usah banyak-banyak tapi 

yang ada disaya sekarang tu jangan 

sampai lupa...” (W2.PS/No.204-

207) 

“....motivasi yang membuat kita ee 

inget itu terus dan memacu kita 

terus dan kalau bisa ikut halaqoh-

halaqoh kayak trainer-trainer 

seminar-seminar biar bisa lihat 

orang diluar sana pengaturan 

dirinya lebih baik dari kita bisa liat 

contoh” (W2.PS/No.52-54) 

“....memantaskan diri jadi lebih 

baik itu kan pasti ada dibelakang 

kita yang mendorong kita buat 

pengaturan dirinya menjadi lebih 

baik nah menurut saya penting 

orang –orang terdekat itu juga 

harus orang-orang pilihan yang 

emang dia itu punya motivasi kuat 

buat mengatur diri” (W2.PS/No.58-

60) 

dilakukan untuk 

pengaturan diri remaja 

penghafal Al-Qur‟an 

adalah subjek dengan 

membuat target dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

kemudian didukung 

dengan motivasi dalam 

diri dan dari orang-orang 

yang pengaturan dirinya 

baik, kemudian adanya 

metode dalam menghafal 

Al-Qur‟an agar 

mempermudah dalam 

menghafal dan adanya 

komitmen terhadap 

hafalan, dimana agar 

hafalan yang lama tidak 

lupa karena ditambah 

dengan halan yang baru.  

 

2.  MR “...tujuan utama nya karena Allah 

SWT seperti itu untuk belajar Al-

Qur‟an dan mengajarkannya 

(W1.MR/No.34-35) 

Tahap-tahap yang 

dilakukan untuk 

pengaturan diri remaja 

penghafal Al-Qur‟an 



“....target selama di SMK ini 

minimal lah bisa tiga juz” (W1. 

MR/No.17) 

“...kalau targetnya nggak dipenuhi 

ya udah besok kejar” (W1. 

MR/No.184-185) 

“...saya gunakan waktu ke dua lima 

tadi seperti itu trus selanjutnya lagi 

saya buat ee di buat jadwalnya 

secara wajar lah contoh kita pulang 

yaudah nanti hafalannya dari jam 

delapan sampai jam sembilan 

pokoke nggak di buat lama tapi di 

buat wajar lah” (W1. MR/No.206-

209) 

“...harus continue istiqomah...” 

(W1. MR/No.214-215) 

“....saya tumbuhkan kemauan 

kemudian kesadaran, saya sadar 

saya kurang dalam hal apa saya 

kurang dalam hal kayak gini 

kemudian saya munculkan 

kemauan saya mau dalam target 

sekian sekian saya harus bisa 

menempuh sekian-sekian”  (W2. 

MR/No.81-83) 

“...tekad saya kuatkan...” (W2. 

MR/No. 84) 

“...saya buat kayak semacam fakta 

untuk diri saya sendiri kadang saya 

sendiri kalau saya melanggar nanti 

adalah adanyan tujuan 

untuk menghafal, 

membuat target selama 

bersekolah di SMK harus 

hafal 3 juz minimal 

dalam sehari subjek 

menargetkan harus hafal 

sekian ayat namun ketika 

tidak mencapai terget ada 

konsekuensi yang 

ditanggungnya. Untuk 

mencapai terget tersebut 

subjek menyempatkan 

waktu ketika subuh untuk 

menghfal Al-Qur‟an 

dengan cara membaca 

satu ayat secara 

berulang-ulang sampai 

hafal dan baru pindah 

keayat berikutnya. Selain 

itu juga subjek  membuat 

jadwal dan harus 

dilakukan secara 

continue dan istiqomah 

serta menumbuhkan 

kesadaran, tekad dan 

juga aksi nyata dalam 

menghafal Al-Qur‟an  

 



saya beri konsekuensi pada diri 

saya sendiri. Kemudian yang 

penting itu aksinya...” (W2. 

MR/No. 85-86) 

3.  SH  “Target saya lulus SMK mungkin 

aaa bisa sepuluh juz 

...”(W1.SH/No.15) 

“...pas orang lain hafalin saya ikut 

nimbrung jadi termotivasi, 

termotivasi langsung buat hafalin” 

(W1.SH/No.120) 

“.....sebelum tidur itu saya mikir, 

aaaa saya hari ini udah dapet berapa 

lembarnya apa saya udah murojaah 

berapa ya kalau belum itu kalau 

bisa besok gitu kalau belum 

muroja‟ah sekian itu besok harus 

diganti gitu lho. Sering juga karena 

aaa yang mungkin belum 

memenuhi target yang semestinya 

yang hafalannya setiap hari satu 

halaman,” (W1.188-191). 

“...niat kita untuk menghafal terus 

motivasi menghafal untuk apa” 

(W2.SH/No. 23) 

“...niat kita untuk menghafal terus 

motivasi menghafal untuk apa 

mungkin itu” (W2.SH/No.24-25) 

Tahap-tahap yang 

dilakukan untuk 

pengaturan diri remaja 

penghafal Al-Qur‟an 

adalah menumbuhkan 

niat dan motivasi dalam 

diri untuk menghafal Al-

Qur‟an kemudian subjek 

membuat target, 

berkumpul dengan 

orang-orang yang 

menghafal Al-Qur‟an, 

membuat evaluasi 

mengenai waktu hafalan 

Qur‟an. 

4.  AA “...luruskan niat dulu setelah itu ya 

membuat jadwal schedul kemudian 

Tahap-tahap yang 

dilakukan untuk 



melaksanakannya dengan sepenuh 

hati” (W2.AA/No.42-43) 

“Ya mungkin saya harus banyak-

banyak koreksi juga tentang 

planning saya tentang target saya, 

sehari harus menghafal berapa, 

sehari harus muroja‟ah berapa, 

mungkin saya harus mengulang 

planning lagi, mungkin cara 

menghafal saya agak kurang tepat 

dengan saya...,”(W1.AA/No.99-

101) 

pengaturan diri remaja 

penghafal Al-Qur‟an 

adalah meluruskan niat 

dan  membuat jadwal. 

5.  DN “...menemukan jati diri kita ya tahu 

kondisi kita terus ya kegiatan kita 

terus acara-acara kita apa ada 

tugas-tugas apa” (W2.DN/No.38-

39) 

“....pengaturan diri ya mungkin ya 

itu yaa, habis kegiatan banyak, 

terus apa ya sampai rumah itu, jam 

sebelas jam sepuluh ya mungkin 

apa ya mungkin pas sebelum tidur 

itu, ya apa yang belum dilakuin apa 

yang belum direncanaain itu bisa 

dilaksanakan, evaluasi yaa mungkin 

evaluasi itu bisa datangnya nggak 

selalu terkira lah, mesti kalau, mesti 

ada lah mesti „oo harusnya tadi 

saya gini‟,” (W1.DN/No.6-7). 

Tahap-tahap yang 

dilakukan untuk 

pengaturan diri dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah dengan 

menemukan identitas diri 

dan membuat evaluasi 

atas pengaturan diri. 

6.  FS  “....Evaluasi untuk pengaturan diri Tahap-tahap yang 



saya tu ya sepertinya kurang di 

istiqomahkan karenakan saya lebih 

atau setelah pulang kerumah atau 

ingin melakukan sesuatu itu dah 

capek sendiri karena disibukkan 

tugas-tugas biasanya saya sudah 

capek istirahat dan habis istirahat tu 

kalau tidak keluar itu biasanya bisa 

tercapai,”(W1.FS/No.181-184). 

“...harus menyesuaikan apa yang 

mau diatur ee terus merubah diri 

kita agar lebih baik dengan cara 

pengaturan diri mempertahankan 

pengaturan diri yang sudah kita 

lakukan” (W2.FS/No.31-32) 

dilakukan untuk 

pengaturan diri remaja 

penghafal Al-Qur‟an 

adalah meneyeseuaikan 

diri dengan aturan, 

merubah diri dengan 

mengadakan evaluasi dan 

berusaha 

mempertahankan apa 

yang telah dilakukan. 

7.  PR “...dulu nggak baik dulu, dulu 

nggak menghafal Al-Qur‟an terus 

sekarang udah ada kemajuan untuk 

menghafal Al-Qur‟an jadi disitu 

ada tahap kita diposisi nol terus kita 

bisa naik-naik misal target kita 

seratus jadi kita bisa sampai ke 

target seratus tadi jadi ada tahapan 

khusus kita jalanin” 

(W2.PR/No.56-57)  

“....sebisanya saya buat selalu 

mengevaluasi ee pribadi saya ketika 

menjelang tidur saya hari ini udah 

melakukan suatu perbuatan jelek 

apa, terus udah bisa 

membahagiakan teman-teman apa 

Tahap-tahap yang 

dilakukan untuk 

pengaturan diri remaja 

penghafal Al-Qur‟an 

adalah berasal dari orang 

yang tidak baik 

kemudian menjadi baik 

dengan menghafal Al-

Qur‟an serta melakukan 

evaluasi terhadap target-

target yang dibuat. 



belum, sudah melakukan sesuatu 

untuk orang lain belum. Jadi saya 

setelah mengevaluasi tu saya 

bertekad untuk hari esok saya harus 

meningkatkan lagi kebaikan-

kebaikan yang saya lakukan hari ini 

dan meninggalkan keburukan-

keburukan yang yang sudah saya 

lakukan biasanya gitu,” (W.10-12) 

“....berusaha melakukan evaluasi 

saya mempunyai target untuk ini 

ketika saya ketika saya tidak dapat 

meraih taget itu saya mengevaluasi 

apasih yang membuat saya tidak 

mencapai target yang saya terget 

tadi. Nah ketika saya mencapai 

target yang saya inginkan ya saya 

berusaha untuk lebih ee lebih 

berusaha lagi untuk mencapai target 

yang lebih tinggi dari target yang 

sudah saya sapai saat ini,” (W.332-

335). 

8.  AF “Jadwal jadwal yang sudah saya 

buat agar pengaturan diri saya baik 

itu, kalo menurut saya ya itu tadi 

saya menargetkan satu minggu satu 

juz, terus kadang saya buka buka 

dulu kok surat ini panjang, trus 

surat ini ayat ayatnya pendek 

pendek tapi surat nya banyak, saya 

punya jadwal satu hari itu hafal tiga 

Tahap-tahap yang 

dilakukan untuk 

pengaturan diri remaja 

penghafal Al-Qur‟an 

adalah membuat jadwal-

jadwal atau rencana dan 

membuat terget hafalan 

kemudian menjalankan 

rencana beserta 



ayat dan minimal muroja‟ah satu 

surat tiap juz nya he‟em, itu usaha 

nya (W1.AF/No.110-113) 

“Evaluasi yang saya lakukan ya 

saya berusaha meningkatkan lebih 

lagi, semisal berhubungan dengan 

menghafal ya, saya punya target 

satu juz harus hafal dalam satu 

minggu, kadang saya itu senin 

selasa rabu itu nyantai-nyantai gak 

hafalan, cuma muroja‟ah, trus habis 

itu hari jumat sabtu nya baru 

hafalan , itu di minggu selanjutnya, 

otomatis kan karna jumat sabtu 

saya baru hafalan saya keteteran, 

jadi di minggu selanjutnya saya 

mengevaluasi minggu sebelumnya 

itu gak boleh nyantai, gak boleh 

malas menghafal, kalau sudah jatah 

nya ya jatah nya.” (W1.220-225). 

“pertama rencana kan kalau pengen 

mencapai target suatu keinginan itu 

merencanakan yang itu membuat 

konsekuensi kalau tidak 

menjalankan yang kedua itu 

menjalankan target terus yang 

ketiga kalau semisal ee tidak bisa 

mencapai misal saya hari ini 

ditargetkan harus hafal satu surat 

nah kalau nggak hafal harus 

istighfar tiga ratus kali nah itu ya 

konsekuensinya dan 

melakukan evaluasi 

dengan berusaha 

meningkatkan hafalan 

Al-Qur‟an. 



karena udah membuat target itu 

udah berusaha melakukan tapi tidak 

bisa memenuhi ya konsekuensinya 

itu harus diterima” (W3.AF/No.35-

38) 

9.  HN “...nglist jadwal yang kita buat itu 

seperti apa terus selanjutnya 

dilaksanakan dulu kalau misalnya 

kalau jadwalnya kayak gini nanti 

kedepannya gimana apakah bisa 

jadi lebih baik atau tambah 

berantakan terus kalau misalkan 

dah dilakuin ya tahap akhirnya ya 

evaluasi gimana ya kan misalkan 

udah dilakukan kan gak selamanya 

apa yang kita lakukan itu sesuai 

dengan yang direncanakan jadi 

perlunya dilakukan evaluasi untuk 

membuat kita tahu bagaimana biar 

kedepannya bisa menjadi lebih 

baik” (W2.HN/No.68-72) 

Tahap-tahap yang 

dilakukan untuk 

pengaturan diri remaja 

penghafal Al-Qur‟an 

adalah dengan membuat 

list jadwal apa yang 

harus dilakukan. 

10.  AS “...mengenali diri sendiri dengan 

kita mengenali diri kita sendiri kita 

akan tahu diri kita itu seperti apa 

terus kita menentukan kayak apa ya 

menentukan target targetan untuk 

pengaturan diri biar lebih baik terus 

yang ketiga itu ee menjalankan 

targetan-targetan terus ee terus 

keempat itu mengevaluasi jadi 

Tahap-tahap yang 

dilakukan untuk 

pengaturan diri remaja 

penghafal Al-Qur‟an 

adalah dengan mengenali 

diri sendiri, kemudian 

menentukan target, 

kemudian menjalankan 

target yang dibuat setelah 



kalau udah terjalin ini semua terus 

dievaluaasi dirinya terus bisa 

diterapin agar pengaturan dirinya  

lebih baik lagi selanjutnya” 

(W2.AS/No.53-57) 

 “....muhasabah diri mbak, jadi kan 

itu mbak semisal hari ini 

pengaturan dirinya kurang baik ya 

udah di evaluasi aja, biar hari 

besoknya bisa jadi lebih baik mbak. 

Terus juga sedikit demi sedikit 

berusaha menghilangkan hal-hal 

yang menjadikan pengaturan diri 

kurang baik mbak...,” (W.217-220) 

itu mengevaluasi diri 

atau muasabah dan mulai 

menghilangkan hal-hal 

yang membuat 

pengaturan diri menjadi 

tidak baik. 

11.  HS “...buat rencana dulu soalnya kita 

mau mengontrol diri tapi kita nggak 

mau buat rencana. Rencananya itu 

ya bisa kita tulis atau kita angan-

angan tapi kalau kalau diangan-

angan ya sebisa mungkin kita juga 

harus nulis poin-poinnya, sehabis 

rencana ya kita ngelakuin rencana 

tersebut ngejalanin rencana itu 

sebisa mungkin jangan sampai 

kayak kesendat-sendat ya kayak 

ada faktor penghambatnya tadi ada 

kayak faktor males nggak nggak 

bisa kita berhenti disitu ya kita 

memotivasi diri lagi supaya ya kita 

oh kita harus mengontrol diri lebih 

baik lagi ditata lagi (W2.HS/No.67-

Tahap-tahap yang 

dilakukan untuk 

pengaturan diri remaja 

penghafal Al-Qur‟an 

adalah dengan membuat 

rencana baik itu didalam 

pikiran ataupun 

dituangkan dalam tulisan 

serta mengenal sistem 

belajar diri agar dapat 

melakukan pembelajaran 

dengan nyaman. Selain 

itu juga mengadakan 

evaluasi terhadap 

pengaturan diri dalm 

menghafal Al-Qur‟an. 



72) 

“....la itu mbak kalau kelas Sepuluh 

jujur saya belum mengenal sistem 

belajar saya, apa belajar kelompok 

atau nyamannya saya belajar 

sendiri, intinya saya belum 

mengenal sistem belajar saya mbak, 

tetapi kelas sebelas kan ada 

pelajaran BK nah itu ada materi 

tentang cara belajar, dari situ saya 

berfikiran harus bisa menemukan 

sistem belajar saya, saya mencoba 

belajar sama teman-teman bareng 

dan saya mencoba belajar sendiri, 

nah dari itu saya bisa tahu saya 

lebih baik belajar sendiri gitu lo 

mbak, terus itu mbak, belajar saya 

sendiri di tempat yang ramai atau 

yang sepi ternyata tempat yang 

sepi, terus saya itu dikenalin sistem 

belajar saya lebih kenyudut enggak 

mbak, maksutnya saya belajar saya 

itu saya batin atau saya baca aja 

atau saya harus membacanya keras, 

ternyata belajar saya itu di baca 

yang keras gitu lo mbak, la itu baru 

bisa ditempat yang tenang, nggak 

ada siapa-siapa saya belajar gitu 

bisa, terus saya lakuin ulang-

ulang...,” (W1.HS/No.122-132). 

“....paling habis sholat merenung 



gitu aja mbak terus saya 

mengevaluasi kok saya males gitu 

mbak terus mengingat tujuan untuk 

menghafal Al-Qur‟an mbak terus 

meluruskan niat lagi dan hafalan 

lagi.”(W1.HS/No.260-262). 

12.  FA “...muhasabah harus dilakukan 

setiap manusia karena dengan 

muhasabah atau intropeksi dia tahu 

apa yang telah dilakukan mana 

yang terus dilakukan dan mana 

yang tidak harus dilakukan 

merencanakan kedepannya lebih 

baik (W2.FA/No.23-24) 

“....evaluasi diri yaa, biasa saya 

lakukan itu ya paling ya secara 

sederhananya mungkin Muhasabah, 

sebelum mau tidur, atau mungkin 

setelah menghafal Al-Qur‟an. Nah, 

mungkin saya sering evaluasi 

ketika hafalan saya atau mungkin 

hafalan saya itu kurang lancar atau 

mungkin ee saya rasa saya sulit 

menghafal. Itu saya evaluasi 

apakah apa yang saya lakukan 

sehingga saya sulit dalam 

menghafal. Kemudian mungkin 

sederhana nya seperti itu, dan untuk 

hari kedua atau mungkin 

kedepannya atau kegiatan 

setelahnya atau ketika kita datang, 

Tahap-tahap yang 

dilakukan untuk 

pengaturan diri remaja 

penghafal Al-Qur‟an 

adalah dengan muasabah 

atau intropeksi diri 

kemudian mengevaluasi 

diri. 



kembali waktu untuk menghafal 

atau mungkin kita juga bisa 

bercermin kepada apa yang kita 

sudah lakukan sebelumnya,” 

(W1.FA/No.13-16). 

13.  FO “...kemantapan hati, tindakan-

tindakan perubahan yang negatif ke 

positif terus berusaha 

mempertahankan dalam pengaturan 

diri” (W2.FO/No.79-80) 

“....kalau untuk evaluasi sendiri 

saya untuk apa yang sudah saya 

lakukan itu saya terapkan mengenai 

tingkah laku, sikap, terus perilaku 

saya sendiri itu saya mengevaluasi 

bahwa masih banyak itu yang harus 

diperbaiki. Perilaku nya ya masih 

banyak yang diperbaiki, dan untuk 

evaluasi nya sendiri atau apa ya, 

penilaian sendiri karena saya 

merasa itu masih kurang, saya juga 

untuk langkah-langkah nya 

mungkin mulai berdekat dengan 

orang-orang yang lebih baik 

daripada saya. Mungkin saya bisa 

apa ya, meminta solusi terus 

meminta motivasi dari teman saya 

terutama sahabat saya, mungkin itu 

sebagai langkah dalam rangka 

untuk mengevaluasi diri saya, 

langkah saya untuk memperbaiki 

Tahap-tahap yang 

dilakukan untuk 

pengaturan diri remaja 

penghafal Al-Qur‟an 

adalah memantapkan hati 

dengan tindakan-

tindakan yang positif, 

kemudian 

mempertahankan 

pengaturan diri yang baik 

dan mengevaluasi 

perilaku dalam 

pengaturan diri.  



diri saya menjadi lebih baik, saya 

lebih baik me apa memanajemen 

waktu nya lebih  baik, mungkin 

dengan berusaha, saya memulai dan 

berusaha untuk mendekati orang-

orang yang lebih baik daripada saya 

gitu. Itu langkah saya dalam rangka 

mengevaluasi.,”(W.148-156). 

Kesimpulan : Tahap-tahap yang dilakukan untuk pengaturan diri dalam menghafal 

Al-Qur‟an adalah diawali dengan niat untuk menjadi yang lebih baik dalam 

pengaturan diri dalam menghafal Al-Qur‟an, kemudian mengenali diri dengan 

bagaimana cara atau gaya belajarnya, kemudian dilanjutkan dengan menumbuhkan 

motivasi dan tujuan menghafal AL-Qur‟an, kemudian membuat rencana untuk 

mencapai target dengan mengelist jadwal selanjutnya menjalankan rencana dengan 

istiqomah dan continue setelah itu melakukan evaluasi dan intropeksi diri terhadap 

proses yang telah dilalui kemudian mengadakan konsekuesi terhadap 

pencapaiannya. 

Pertanyaan Mengenai Motivasi : 1. Apa yang menjadi motivasi anda menghafal 

Al-Qur‟an? 

No Subjek Kutipan Makna 

1.  PS “....Guru lama menurut saya, guru 

lama maksud saya kan udah pernah 

ada yang bilang “kamu tu punya 

potensi” kayak gitu nah makannya 

saya itu termotivasi walaupun 

sekarang ada pengampunya yang 

keluar ada yang berbeda gitu-gitu 

tapi saya itu termotivasi keguru 

saya itu,” (W1.PS/No.301-304). 

Yang menjadi motivasi 

dalam menghafal Al-

Qur‟an subjek yaitu 

sebuah kata yang berasal 

dari guru lama subjek 

serta merasakan timbal 

balik kebaikkan didunia 

terutama di masyarakat 

dan menjadi kebanggaan 



“.....kalau saya punya pegangan 

hafalan Al-Qur‟an buat saya sendiri 

saya juga enak di dunia maksudnya 

ada timbal balik didunia terus ada 

timbal balik dari masyarakat sama 

kebanggan buat orang tua juga,” 

(W1.PS/No 306-309) 

orangtua. 

2.  MR “....saya hafalin Al-Qur‟an biar 

nanti semisal ibu mendengar atau 

tau pastinya seneng lah anaknya 

seperti itu gak masuk pesantren tapi 

masih bisa menghafal Al-Qur‟an 

seperti itu,itu yang menjadi 

motivasi tersendiri buat saya,” 

(W1.MR/No.69-72). 

“....hadist Rasul yang tentang nanti 

barang siapa yang hafal Al-Qur‟an 

maka orang tua si penghafal tadi 

akan dipakaikan ee mahkota atau 

jubah kebesaran lah seperti itu....,” 

(W1.MR/No.73-75). 

Subjek mengatakan 

bahwa motivasi dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

karena orang tua dan 

keutamaan bagi 

penghafal Al-Qur‟an 

yang disebutkan dalam 

hadist Rasulullah SAW, 

“Siapa yang menghafal 

Al-Quran, mengkajinya 

dan mengamalkannya, 

maka Allah akan 

memberikan mahkota 

bagi kedua orang tuanya 

dari cahaya yang 

terangnya seperti 

matahari. Dan kedua 

orang tuanya akan diberi 

dua pakaian yang tidak 

bisa dinilai dengan 

dunia”. 

3.  SH “.... motivasi sih sebenernya dari 

orang tua, kan semua anaknya 

Subjek mengatakan 

bahwa motivasi dalam 



pengen jadi ustadz ustadzah dan ee 

menjadi penghafal Al-Qur‟an gitu, 

yaa mungkin itu motivasi saya,” 

(W1.SH/No.41-43). 

menghafal Al-Qur‟an 

karena orang tua yang 

menginginkan anaknya 

menjadi ustad-ustadazah 

yang menghafal Al-

Qur‟an. 

4.  AA “.....pertama saya itu pengen 

memberikan syafaat kepada kedua 

orang tua di yaumul akhir nanti, 

selain itu saya ingin mencari 

beasiswa pendidikan diluar 

akademis soalnya saya sendiri 

dijalur akademis kurang, jadi saya 

ingin mencari beasiswa dijalur yang 

lain ya seperti menghafal Al-

Qur‟an ini,” (W1.AA/No.24-26). 

Subjek mengatakan 

bahwa motivasi dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

untuk memberikan 

syafaat kepada kedua 

orang tua di hari akhir 

dan mendapatkan 

beasiswa. 

5.  DN “Motivasi nya ya biar jadi lebih 

baik sama biar bisa lulus sekolah,” 

(W1.DN/No.34). 

Subjek mengatakan 

bahwa motivasi 

menghafal Al-Qur‟an 

agar dirinya lebih baik 

dan dapat lulus sekolah. 

6.  FS “....di Al-Qur‟an atau di hadis tu 

sebaik-baik orang adalah yang 

belajar Al-Qur‟an dan mengajarkan 

Al-Qur‟an,” (W1.FS/No.47-48). 

Subjek mengatakan 

bahwa motivasi dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

berupa hadits bahwa 

sebaik-baik orang adalah 

yang belajar dan 

mengajarkan Al-Qur‟an. 

7.  PR “....ketika saya mengingat ayah 

saya, saya tu lebih memacu diri 

Subjek mengatakan 

bahwa motivasi dalam 



saya untuk lebih giat lagi lebih rajin 

lagi untuk menghafalkan Al-Qur‟an 

karena dengan itu saya akan 

mendapatkan yang saya cita-

citakan yaitu untuk 

membahagiakan orang tua saya ya 

walaupun untuk saat ini saya tidak 

bersama beliau namun diakhirat 

saya ingin ee bertemu dengan 

beliau,” (W1.PR/No.61-65) 

menghafal Al-Qur‟an 

karena sosok ayah yang 

memacu subjek untuk 

lebih giat dan rajin dalam 

menhafal Al-Qur‟an. 

Serta membahagiakan 

kedua orang tua di 

akhirat kelak. 

8.  AF “....saya merasa, sampai saat ini 

belum bisa membahagiakan orang 

tua saya,  jadi saya mempunyai cara 

agar saya bisa membahagiakan 

orang tua saya yaitu dengan 

menghafal kan  Al-Qur‟an, karna 

saya berharap jika saya bisa 

menghafal  Al-Qur‟an, saya dapat 

membahagiakan orang tua saya di 

akhirat nanti, yaitu memakaikan 

kedua mahkota untuk kedua orang 

tua saya,” (W1.AF/No.18-22). 

“.....motivasi duniawi sendiri, kan 

kebanyakan universitas, universitas 

di Indonesia kalo semisal hafal 

berapa juz, dapat beasiswa, la saya 

pengen mengejar itu biar bisa 

kuliah gratis,” (W1.AF/No.24-26) 

Subjek mengatakan 

bahwa motivasi dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

untuk membahagiakan 

kedua orang tua dengan 

memberikan mahkota 

diakhirat kelak dan 

mendapatkan beasiswa 

untuk kuliah tanpa 

mengeluarkan biaya. 

9.  HN “....bagaimana saya bisa lebih 

unggul dari teman-teman, bukan 

Subjek mengatakan 

bahwa motivasi dalam 



lebih unggul dalam artian 

menyombongkan diri cuman sebisa 

mungkin saya saya tu lebih banyak 

gitu dari teman-teman biar tujuan 

saya itu bisa tercapai gitu,” 

(W1.HN/No.31-33). 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah agar lebih baik 

dari teman-teman. 

10.  AS “....biar bisa memberikan hadiah 

orang tua dan itu mbak biar bisa 

masuk Universitas X dengan 

mudah, iya masuk universitas biar 

nggak perlu tes yang susah-susah 

gitu mbak, kan yang di tes 

hafalannya...,” (W1.AS/No.32-34). 

“....dimuliakan ya mbak dan juga 

dimudahkan urusannya dari segi 

apapun dunia akhirat, ya itu juga 

salah satu motivasinya mbak...,” 

(W1.AS/No.35-36). 

Subjek mengatakan 

bahwa motivasi dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

ingin memberikan hadiah 

kepada orang tua dengan 

masuk ke Universitas 

dengan hafalannya serta 

dimuliakan oleh Allah 

dan di permudah dalam 

hidup di dunia dan 

akhirat. 

11.  HS “....pertama orang tua, kan saya 

takutnya kalau belum bisa 

membahagiakan orang tua didunia, 

setidaknya saya bisa 

membahagiakan orang tua di 

akhirat mbak , terus yang ke dua itu 

mbak Alhamdulillah kan kalau 

seorang penghafal Al-Qur‟an 

itukan di permudah jalannya mbak 

sama Allah baik untuk menuju ke 

jenjang kuliah atau yang lainnya 

mbak iya mbak itu, yang penting 

Subjek mengatakan 

bahwa motivasi dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

untuk membahagiakan 

kedua orang tua di 

akhirat, dipermudah 

urusan di dunia dan 

didalam satu rumah ada 

seorang penghafal Al-

Qur‟an. 



dalam satu rumah itu ada seorang 

penghafal Al-Qur‟annya,” (W1.HS 

/No.36-41). 

12.  FA “....motivasi saya sendiri saya tidak 

apa ya, maksudnya saya tidak 

mengejar hafalan saya agar cepat 

tapi saya hanya ingin hafalan saya 

bermanfaat. Tidak hanya sekedar 

hafal tapi juga bisa memahami dan 

mempelajarinya, tidak hanya bagi 

diri saya sendiri,” (W1.FA/No.33-

35). 

Subjek mengatakan 

bahwa motivasi 

menghafal Al-Qur‟an 

karena prosesnya dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

yang didalamnya 

terdapat memahami dan 

mempelajari Al-Qur‟an. 

13.  FO “....pertama itu karena itu tuntunan 

untuk umat muslim, kewajiban saya 

itu menghafal Al-Qur‟an dan ada 

suatu hadits yang menjelaskan 

kalau orang yang menghafal Al-

Qur‟an itu orang tua nya akan 

dikenakan jubah ke ia niscaya di 

akhirat, insyaaAllah itu jadi 

motivasi saya.,” (W1.FO/No.21-

23). 

Subjek mengatakan 

bahwa motivasi dalam 

menghafal Al-Qur‟an 

adalah menjadi 

kewajiban sebagai umat 

muslim dan memberikan 

jubah kebesaran kepada 

orang tua di akhirat 

kelak. 

Kesimpulan: Motivasi remaja dalam menghafal Al-Qur‟an dilatar belakangi dari 

kewajiban sebagai umat Islam untuk mengamalkan Al-Qur‟an, beberapa hadis yang 

membahas keutaman para penghafal Al-Qur‟an bahwa di hari akhir Al-Qur‟an 

datang sebagai syafa‟at bagi penghafal dan juga kedua orang tuanya serta hadis 

yang artinya sebaik-baik orang adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur‟an. 

Selain itu motivasi juga dilatar belakangi tuntutan dari sekolah yang harus hafal 3 

juz untuk mendapatkan ijazah kelulusan.  

 



Pertanyaan Mengenai Perilaku : 1. Apa saja permasalahan yang muncul dalam 

menghafal Al-Qur‟an?  

No Subjek Kutipan Makna 

1.  PS “...orangnya masih ada kejawen-

kejawen “ (W1.PS/No.266) 

“...permasalahannya itu kalau lagi 

sibuk-sibuknya kayak di semester 

tengah ke semester akhir itu lagi 

sibuk-sibuknya ngurusin projek 

akhir terus syarat-syarat buat UKK 

kayak gitu-gitu biasanya 

menghambat” (W2.PS/No.70-71) 

Permasalahan yang 

muncul adanya 

kesibukan ketika ujian 

tengah semester seperti 

adanya pengumpulan 

projek dan syarat-syarat 

UKK. 

2.  MR “...menghafal itu juga mudah tapi 

dibagian yang sulit itu bagian 

mengingat. Menghafal juga 

mengingat karena apa kalau itu 

tidak meroja‟ahi secara rutin tu 

pasti akan hilang sedikit hilang 

yang hilang itu kita nggak tahu 

yang mana karena kita kurang tahu 

hafalan itu yang hilang bagian yang 

mana ketika kita tidak membaca 

ulang seperti itu jadi buat saya 

kalau masalah hafalan hilang itu 

wah itu udah sulit untuk 

ditanggulangi”(W2. MR/No.64-68) 

“...membagi waktu saya terkadang 

sulit membagi waktu untuk 

menghafal dan membagi waktu 

untuk kegiatan akademik karena 

Permasalahan yang 

muncul adalah 

mengingat ayat-ayat atau 

surah yang telah dihafal, 

tidak meroja‟ah, 

membagi waktu anatar 

akademik, organisasi dan 

juga menghafal Al-

Qur‟an dan juga adanya 

tuntutan dari kegiatan 

asrama. 



apa dalam kegiatan akademik juga 

itu dituntut nggak cuman disekolah 

aja tapi juga ada tuntutan dari 

sekolah untuk kegiatan di asrama 

bisa dalam bentuk kerja mandiri, 

PR, atau kerja kelompok membuat 

analisis ataupun dalam bentuk tulis 

tangan bisa dalam bentuk praktek 

atau dalam bentuk softfile ...” 

(W2.MR/No. 69-74) 

3.  SH “...sering lupa buat ayat-ayat yang 

daah dihafal...” (W2.SH/No. 27) 

Permasalahan subjek 

adalah tidak meroja‟ah. 

4.  AA “...mendengarkan musik, 

menghafal dengan musik itu lebih 

banyak musiknya” (W2.AA/No.50) 

“...faktor perempuan mungkin 

mungkin pas perasaannya pas lagi 

nggak menentu jadi sulit menghafal 

Al-Qur‟an” (W2.AA/No.51-52) 

Permasalahan subjek 

dalam menghafal adalah 

karena sering 

mendengarkan musik dan 

juga adanya interaksi 

yang berlebih dengan 

lawan jenis. 

5.  DN “...pas kegiatan kalau ada yang 

nggak bisa dilaksanakan atau target 

kita nggak anu ya mungkin biasa 

atau nggak kadang muring-muring 

sendiri  tergantung posisinya. Em, 

mungkin lebih sering gitu, Iya 

soalnya, ya kadang itu kegiatan itu 

nggak selalu terjadwal bisa aja 

habis pulang sekolah langsung 

ditelfon terus kegiatan ini suruh 

megang ini, jadi waktu yang tersisa 

Permasalahan yang 

muncul adalah jadwal 

kegaiatan yang sering 

berubah 



itu ya kadang terbuang” 

(W1.DN/No. 72-76) 

6.  FS “...malas, bosen suka hiburan” 

(W2.FS/No.41-42) 

“...namanya juga SMK gitu ya juga 

ada mata pelajaran lain bukan cuma 

hafalan gitu, jadi hafalan itu kadang 

masih terganggu dengan fikiran ada 

tugas ini ada tugas itu” 

(W2.FS/No.36-37) 

Permasalahan yang 

muncul berasal dari 

dalam diri seperti malas, 

bosan, dan suka hiburan 

serta adanya mata 

pelajaran akademik 

disekolah yang menguras 

pikiran sehingga tidak 

fokus dalam menghafal. 

7.  PR “Permasalahan utama dalam diri 

misalnya niat yang kurang ikhlas, 

keistiqomahan yang kurang, 

lingkungan sekitar yang tidak 

mendukung kita untuk 

menghafalkan Al-Qur‟an” (W2. 

PR/No.59-60) 

Permasalahan yang 

muncul berasal dari 

salam diri yaitu niat yang 

kurang ikhlas istiqomah 

dan lingkungan yang 

tidak kondusif. 

8.  AF “...saya kan juga bersekolah di 

sekolahan yang bukan berbasis 

pondok  jadi kalo saya pingin 

menghafal tapi malah ada pelajaran 

itu kadang apa ya kadang nggak 

kontras dengan saya” 

(W1.AF/No.150-151) 

“..malas ya godaan-godaan entah 

itu godaan ingin-ingin ngobrol 

apakah ingin itu menurut saya itu 

rintangan” (W3.AF/No.43-44) 

Permasalahan yang 

muncul adalah mata 

pelajaran yang kadang 

tidak sesuai dengan jalan 

pikiran subjek serta 

keinginan-keinginan 

untuk berkumpul dengan 

teman-teman. 

9.  HN “...kadang dari motivasinya sendiri, Permasalahan berasal 



motivasinya sendiri itu kadang bisa 

berer-bener yang saya harapkan ya 

maksudnya saya udah pengen 

kayak gitu tapi dari lingkungan 

nggak mendukung terus waktunya 

sendiri kalau misalnya dari 

waktunya itu nggak ada yang bisa 

disempatkan itu ya bingung “aduh 

gimana ya ini udah ngatur gini 

sampai gini tapi sampai sini 

akhirnya malah kayak gini” 

(W2.HN/No.79-83) 

dari motivasi subjek dan 

lingkungan dalam 

menghafal AL-Qur‟an. 

10.  AS “...permasalahannya yaitu mbak 

yang pertama dari keluarga, saya 

kan berasal dari keluarga yang 

belum paham betul tentang agama 

jadi dukungan keluarga saya untuk 

saya dalam menghafal Al-Qur‟an 

itu masih kurang, jadi kan kalau 

biasanya ada dukungan dari orang 

tua kan lebih semangat mba 

(W1.AS/No.103-106)  

“terus permalahan yang kedua itu 

belum bisa memanagement waktu 

mbak, jadi terkadang itu udah 

nentuin jam buat hafalan mbak, 

tetapi kalau ada tugas banyak ya 

waktu buat hafalan malah digunain 

buat ngerjain tugas” 

(W1.AS/No.106-108) 

Subjek mengatakan 

bahwa permasalahan 

berasal dari latar beakang 

keuarga yang masih 

kerang dalam ilmu 

agama sehingga kurang 

mendapatkan dukungan 

dari orang tua. Kemudian 

manajemen waktu untuk 

menghafal Al-Qur‟an 

yang masih kurang baik.  



11.  HS “...kadang udah lelah mbak kadang 

ya itu udah capek dengan kegiatan 

dunia kalau menghafal Al-Quran 

itukan udah akhiratkan mbak. Ya 

itu karena tugas udah menumpuk, 

capek, kerjaan dirumah masih itu 

itu kadang juga itu menjadi 

hambatan saya untuk menghafal 

Al-Qur‟an” (W2.HS/No. 75-77) 

Subjek mengatakan 

bahwa permasalahannya 

karena subjek sudah lelah 

dengan kegitan disekolah 

ditambah dengan 

kegiatan dirumah maka 

waktu untuk meghafal 

Al-Qur‟an terhambat. 

12.  FA “Permasalahan yang muncul 

mungkin yang pertama jenuh dan 

malas sering kita dapati kemudian 

ketika kita dihadapkan dengan 

suatu ayat atau suatu surat ya 

didalam ayat atau surat itu kata-

kata atau kalimatnya sulit kita 

pahami sehigga menyebabkan kita 

sulit untuk menghafal sehingga kita 

juga malas dalam menghafal Al-

Qur‟an” (W2.FA/No.32-35) 

Subjek mengatakan 

bahwa permasalahan 

yang muncul adanya 

perasaan jenuh dan malas 

sehingga ayat-ayat yang 

di hafal tidak tersimpan 

dengan baik. 

13.  FO “...tidak hafal-hafal masalahnya 

terus susah ngafalinnya masalahnya 

nanti juga datang dari masalah yang 

menumpuk nanti menghafal Al-

Qur‟annya jadi terhambat ya 

sebenarnya banyak sih masalah-

masalah dalam menghafal Al-

Qur‟an” (W2.FO/No.87-89)  

“...disana ya berkumpul dengan 

teman-teman yang tidak 

Subjek mengatakan 

bahwa permasalahan 

tidak berkonsentrasi 

dalam menghafal Al-

Qur‟an sehingga tidak 

hafal-hafal dan teman-

teman yang tidak 

mendukung atau tidak 

sepemikiran dengan 

subjek.  



sepemikiran dengan saya dengan 

saya disini lingkungan saya disini 

sekolah dan asrama saya tunjukkan 

disana dengan cara lebih baik diam 

maksudnya diam tidak ngobrol 

apapun ketika teman saya itu 

melakukan tidak sesuai dengan apa 

yang saya inginkan maksudnya 

saya bilang ayo main terus saya 

diamnya itu bukan berarti main 

dibiarkan hal buruk dibiarkan tetapi 

diamnya itu ketika teman saya itu 

istilahnya membrontak langsung 

menggebu-gebu itu malah saya 

dianggap berubah atau gimana saya 

berusaha sebisa mungkin untuk 

menyesuaikan diri saya mendekat 

dengan sekelompok teman saya itu 

dan tujuan saya karena nanti juga 

ingin itu mengarahkan yang lebih 

baik gitu” (W2.FO/No.65-72) 

Kesimpulan : Sebagai remaja penghafal Al-Qur‟an sering menjumpai masalah 

seperti dari dalam diri yaitu perasaan malas dan jenuh, lingkungan yang tidak 

kondusif dalam menghafal sehingga mengganggu kekonsentrasian dalam 

menghafal yang menyebabkan tidak hafal-hafal, tidak memiliki waktu luang karena 

begitu banyaknya organisasi, kegiatan sekolah dan proses pembelajaran akademik, 

tidak meroja‟ah hafalan sehingga hafalan yang lama tertindih hafalan yang baru, 

adanya lingkungan kejawen yang masih kental sehingga sulitnya untuk berbagi 

tentang ilmu agama.   

 



Pertanyaan Mengenai Perilaku : 2. Bagaimana cara mengatasinya 

permasalahan pada remaja penghafal Al-Qur‟an?  

No Subjek Kutipan Makna 

1.  PS “....sepuluh kali jadi lima kalinya 

baca lima kali di tutup saya lebih 

suka yang kayak gitu”  

(W1.PS/No.129-130) 

“...solusinya jadwal yang sudah 

saya tetapkan sebisa mungkin saya 

penuhi ya saya penuhi kayak 

makan habis subuh habis magrib 

saya poenuhi dulu walaupun cuman 

yang harusnya tiga puluh menit jadi 

cuman lima belas menit dua puluh 

menit kalau bisa saya penuhi dulu 

baru nanti kalau ada tugas lain saya 

kerjain terus” (W2.PS/No. 73-74) 

“...sebelum saya belajar saya 

pegang Al-Qur‟an dulu menghafal 

atau cuman tilawah aja terus itu 

jadwal-jadwal tetap saya kerjakan 

walaupun berkurang atau 

nggaknya” (W2.PS/No.76-77) 

“...sebagai remaja masjid yang 

mengurusi ikut menyesuaikan ikut 

membantu tapi nggak mengikuti 

terus sebisa mungkin remakja 

masjid itu jadi pihak yang netral 

antara kejawen sama Islam kayak 

gitu kalau dirmadhan tahun ini ada 

Mengatasi permasalahan 

dengan metode dalam 

menghafal berulang-

ulang, tetap menjalankan 

jadwal yang telah dibuat 

walaupun tidak 

seutuhnya terlaksanan, 

serta menyempatkan 

waktu menghafal Al-

Qur‟an sebelum belajar 

ataupun tugas, kemudian 

menggambil andil dalam 

kegiatan remaja masjid. 



kalau dari remaja masjid ada usulan 

buat mengadakan belajar Al-Qur‟an 

buat ibu-ibu kayak gitu kan 

biasanya ibu-ibukan ke masjidnya 

rajin semangat tapi kalau ramadhan 

baca Al-Qur‟annya belum nah itu 

ada usulan kayak gitu jadi buat 

mengeratkan ibu-ibu dan bapak-

bapak yang Islamnya itu taat tapi 

kejawennya juga masih kentel gitu 

lo mbak. Ya insyaAllah trealisasi di 

ramadhan ini” (W2.PS/No.86-91) 

2.  MR “...prioritaskan paling utama yang 

menurut saya tu paling penting 

biasanya yang saya maksudkan 

paling penting itu kejadian tersebut 

tidak berulang seperti itu mungkin 

kayak event-event yang terjadi 

cuma satu kali” (W1.MR/No.45-

47) 

“...habis subuh lah yang udaranya 

masih seger lah buat hafalan...” 

(W1.MR/No.81-82) 

“....saya buat enjoy nggak tak bikin 

sepaneng kayak gitu kalau 

targetnya nggak dipenuhi ya udah 

besok kejar yang kedua untuk 

mengatasi rasa males, males itu ya 

harus dilawan seperti itu kalau 

males dituruti ya makin males 

makin males malah gak selesai-

Mengatasi permasalahan 

dengan membuat 

prioritas apa yang harus 

dilakukan dulu, sehabis 

subuh disempatkan untuk 

menghafal berusaha 

membuat diri santai dan 

mood untuk menghafal 

serta refresing dan 

konsekuensi untuk terus 

meningkatkan dalam 

membaca AL_Qur‟an. 



selesai jadi yang namanya males itu 

harus dilawan gimana nyari agar 

moodnya balik lagi atau  gimana , 

ee ya dicarilah mungkin ee butuh 

refreshing nggak papa,istirahat 

bentar cari-cari apa , apa yang 

seger, jalan –jalan” 

(W1.MR/No.184-189) 

“...konsekuensi karena apa kalau 

kita nggak keras terhadap kita 

sendiri mungkin kita akan jadi 

terlenalah terhadap keadaan” 

(W2.MR/No. 394-395) 

“...ditingkatkan intensitas membaca 

surat yang lupa” (W2.MR/No. 68) 

3.  SH “satu halaman itu diulang-ulang 

kalau minimal tiga kali kalau saya, 

minimal tiga kali terus dibagi 

antara yang pertama, yang tengah  

sama yang akhir” (W1.SH/No.74-

75) 

“...sering-sering meroja‟ah...” 

(W2.SH/No.27) 

“...cari lingkungan yang kondusif 

untuk menghafal Al-Qur‟an...” 

(W2.SH/No.35) 

“...memprioritaskan yang penting 

dulu dan ee juga fokus pada target-

target yang udah dibuat sejak awal, 

prioritas ya saat kita belajar ya 

belajar kalau kita menghafal ya 

Mengatasi permasalahan 

dengan metode 

menghafal diulang-ulang 

dan sering meroja‟ah 

hafalan Qur‟an serta 

mencari lingkungan yang 

kondusif dan 

memprioritaskan yang 

penting dahulu. 



menghafal dan juga kan dulu 

pernah jadwal-jadwal menghafal 

jadwal-jadwal untuk belajar dan itu 

diistiqomahkan untuk dijalankan 

jadi bukan menghafal untuk belajar 

belajar untuk menghafal”  

(W2.SH/No.43-52) 

4.  AA “...sebelum tidur saya baca dua 

sampai tiga kali itu cuman sekilas, 

terus bangun Qiyamul lail kita coba 

menghafal kemudian waktu siang 

kita ulang lagi baru sore biasanya 

kita setoran...” (W1.AA/No.73-74) 

“...ba‟da maghrib sampai isya‟ 

istirahat nanti baru ba‟da isya‟ 

mulai lagi buat hafalan...” 

(W1.AA/No.204-205) 

“...mengurangi mendengarkan 

musik menyalakan musik” 

(W2.AA/No.54)  

“...menjaga perasaannya dengan 

lawan jenis...” (W2.AA/No. 55) 

“...lebih banyak-banyak tilawah dan 

ya mungkin beristighfar lah kenapa 

kalau saya ngak bisa menghafal 

atau saa harus intropeksi diri” 

(W1.AA/No. 165-166) 

Mengatasi permasalahan 

dengan metode sebelum 

tidur membaca dan 

setelah Qiyamul lail 

menghafal dan waktu 

setelah sholat wajib, 

mengurangi 

mendengarkan musik dan 

menjaga perasaan dengan 

lawan jenis serta tilawah, 

istighfar, dan intropeksi 

diri. 

5.  DN “...satu ayat ya dihafal sampai 

bener-bener ya duapuluh kali habis 

itu nanti dua ayat lagi diulang lagi, 

Mengatasi permasalahan 

dengan metode 

menghafal ssecara 



habis itu nanti digabung dua ayat 

itu sampai bener-bener hafal baru 

dilanjut ke ayat 

berikutnya...”(W1.DN/No.51-53) 

“...setiap kegiatan di apa ya di tas 

atau di jaket itu selalu ada Al-

Qur‟an yang insyaAllah habis 

Shalat hafalan, pas waktunya 

kosong kadang bisa megang atau 

bukan menghafal sih tapi baca-baca 

masih bisa...” (W1.DN/No.65-67) 

berulang-ulang dan 

membawa Al-Qur‟an 

didalam saku agar dapat 

dibaca kapanpun. 

6.  FS “...membaca Al-Qur‟an sambil ee 

mendengarkan murotal dan 

mengikuti murotal tersebut ya 

alhamdulillahnya sampai sekarang 

efektif” (W1.FS/No.71-72) 

“...saya paksakan kalau tidak bisa 

saya paksakan saya istirahat...” 

(W2.FS/No. 27) 

“...memotong uang saku saya gitu 

biasanya seperti itu biasanya untuk 

saya infaqkan sepuluh persen atau 

tujuh puluh lima persen tu saya 

untuk saya infaqkan...” 

(W1.FS/No.94-95) 

“...manajemen waktu dengan 

baik...” (W2.FS/No. 38) 

Mengatasi permasalahan 

dengan membaca Al-

Qur‟an sambil 

mendengarkan musik, 

tidak memaksakan diri 

jika lelah maka istirahat, 

memotong uang saku 

untuk berinfak dan 

manejemen waktu 

dengan baik.  

7.  PR “...teman saya menglafalkan ayat 

kemudian saya melihat dia 

melafalkannya dan 

Mengatasi permasalahan 

dengan metode 

menyimak teman 



mendengarkannya kemudian saya 

akan melafalkannya kembali 

tersebut tiga sampai lima kali. Lah 

untuk metode saya untuk meroja‟ah 

hafalan saya yaitu dengan 

mengucapkan perayat jadi ayat 

pertama misalnya apa ayat 

selanjutnya...” (W1.PR/No.70-72) 

“...kita masing-masing harus bisa 

menyadari untuk merubah” 

(W2.PR/No. 62) 

“...sebisa mungkin saya membuat 

lingkungan tadi ee seperti 

senyaman sayalah supaya saya bisa 

mengahfal Al-Qur‟an” 

(W2.PR/No.73-74) 

“...secara rutin saya meluangkan 

waktu saya ketika sholat tahajud 

dan menjelang subuh untuk 

menghafal ee terus selama di 

sekolah saya belajar setelah pulang 

sekolah ya kalau ada kepentingan 

organisasi diselesaikan terlebih 

dahulu baru malamnya belajar” 

(W1.PR/No.102-104) 

“...menyusun rencana kayak setiap 

hari itu kita jadwalkan harus gini 

jam segini kita misalkan menghafal 

jam berikutnya kita belajar untuk 

keperluan sekolah terus jam 

berikutnya kita gunakan untuk 

hafalan, menyadari untuk 

berubah menjadi lebih 

baik, membuat 

lingkungan kondusif 

untuk menghafal Al-

Qur‟an, rutin 

meluangkan waktu untuk 

menghafal Al-Qur‟an 

dan juga ada waktu untuk 

tetap belajar serta 

menyusun rencana 

disetiap harinya agar 

dapat tertata apa yang 

harus dilakukan setiap 

harinya. 



kegiatan kayak gitu jadinya sudah 

tertata tidak ada satu kegaiatan 

yang bertabrakan dengan prestasi 

dan juga organisasi” 

(W2.PR/No.91-93) 

8.  AF “...sebelum membaca saya 

mendengarkan murotal dulu, 

setelah murotalnya itu saya stop, 

lalu saya menghafal setiap ayat 

saya ulangi minimal tiga kali, 

setelah itu saya lanjut ke ayat 

berikutnya sampai satu surat, 

setelah itu mendengarkan lagi 

murotal kemudian saya ulangi lagi 

sambil saya melafalkan...” 

(W1.AF/No.38-41) 

“...saya bilang “gak papa yang lain 

pada kayak gitu, nanti kalo udah 

berhasil  kamu nikmatin aja” 

seperti itu, tapi kalo saya pingin 

banget ikut ndengerin lagu, nonton 

film dan ngobrol yo kadang gak 

papa lah sekali kali ikut dulu nanti 

sehabis itu hafalan lebih rajin lagi 

dan gak boleh seperti itu lagi  gitu” 

(W2.AF/No.104-107) 

“...dimotivasi mengingat-ingat 

targetnya” (W3.AF/No.49) 

Mengatasi permasalahan 

dengan mendengarkan 

murotal sebelum 

membaca dan 

mengulang-ulang ayat 

yang dihafal, serta tidak 

mengikuti keinginan 

yang akan menghambat 

hafalan serta memotivasi 

diri untuk terus ingat 

terhadap target. 

9.  HN “...gaya belajar saya auditory. Jadi, 

dengan orang lain berbicara atau 

Mengatasi permasalahan 

dengan mengenali gaya 



dengan mendengarkan sesuatu saya 

itu mudah menghafal lebih 

cenderung auditory. Selain 

auditory, saya juga visual, jadi 

membaca sambil mendengarkan 

juga bias” (W1.HN/No57-59) 

“...dievaluasi tadi gimana ya 

caranya biar itu tu bisa lebih baik 

palinng waktu istirahat itu 

disempatkan lima menit untuk 

menghafal apa yang tadi pagi.” 

(W2.HN/No.83-84) 

“Dengan lingkungan yang seperti 

itu ya pertama jangan sampai saya 

saya mewanti-wanti dengan 

lingkungan rumah jadinya kalau 

dilingkungan rumah kayak gini ya 

sebisa mungkin kita jadi lebih baik 

dari yang itu” (W2.HN/No.97-98) 

“...mencari tempat sepi bener-bener 

nggak ada yang tapi bukan 

misalnya nggak ada temen ya 

nggak mungkin bisa karena asrama 

kan main-mainnya kemana-mana 

ya kadang kekamar kadang ngobrol 

di ruang tengah banyak tempat 

yang bisa buat mereka jadinya 

carilah sudut-sudut ruangan yang 

bener-bener nggak terlalu ramai 

juga jadinya bisa kondusif buat 

menghafal gitu terus selain itu 

belajar, melakukan 

evaluasi, mencari 

lingkungan yang 

mendukung untuk 

menghafal Al-Qur‟an. 



fokus gitu kalau bisa bener-bener 

memusatkan kegiatan yang harus 

saya lakukan” (W2.HN/No.104-

108) 

10.  AS “...mendengarkan murotal, terus 

mengulang satu ayat sebanyak dua 

pulus sampai empat lima kali...”  

(W1.AS/No.56-57) 

“...kalau hukuman iya mbak iya 

mbak, misalnya dulu pernah mbak 

hari ini harus hafal setengah 

halaman tetapi malah nggak 

tercapai ya itu mbak buat 

hukumannya tilawahnya di tambah 

menjadi dua  juz, seperti itu mbak 

tetapi juga itu mbak itukan 

peraturan-peraturan saya jadi 

terkadang enggak ada hukumannya 

mba tetapi buat evaluasi aja mbak 

buat hari besoknya biar bisa 

tercapai” (W1.AS/No.165-168) 

“...karena asrama jadi sekarang 

saya mulai itu mbak mengurangi 

pulang biasanya pulang itukan 

belum tentu satu bulan sekali nah 

sekarang nyoba satu bulan sekali 

kalau keseringan dirumahkan 

semangatnya malah turun. Nanti 

kalau dah keenakan dirumah nanti 

malah adaptasi lagi tapi kalau disini 

teruskan bisa normallah mbak 

Mengatasi permasalahan 

dengan metode 

mendengarkan murotal, 

memberikan hukuman 

pada konsekuensi yang 

telah dibuat, mengurangi 

pulang kerumah dan juga 

menyediakan waktu 

luang untuk menghafal. 



semangatnya jadi ya mengurangi 

pulang kerumah...” (W2. 

AS/No.43-46) 

“...meluangkan waktu jadi mencoba 

untuk konsisten, jadi misalnya 

sehari itu menghafalnya satu jam 

yaudah tiap hari dilakukan satu jam 

nggak boleh nggak boleh kurang 

nggak boleh ya kalu bisa lebih ya 

nggak papa tapi diusahakan tetap 

konsisten menggunakan waktu 

itu...” (W2.AS/No.48-50) 

11.  HS “...baca berulang-ulang saya 

dengerin saya baca...” 

(W1.HS/No.64-65) 

“...selagi nggak ada rapat  nggak 

ada apa-apa, maksutnya saya kan 

juga itu mbak buka usaha di 

sekolah saya jualan sendiri di 

sekolah tetapi kan di kelas jadi ya 

itu mbak kalau nggak ada rapat, 

saya langsung pulang membantu 

orang tua, kan terkadang sampai 

malam jadi saya malamnya baru 

bisa menghafalkan Al-Qur‟an itu 

habis belajar baru bisa” 

(W1.HS/No.90-93) 

“...mengingat motivasi, niat apa sih 

berkah dari kita menghafal Al-

Qur‟an itu apa insyaAllah kalau 

udah ingat niat motivasi tujuan kita 

Mengatasi permasalahan 

dengan metode membaca 

berulang-ulang, 

menyempatkan waktu 

untuk menghafal, 

mengingat motivasi. 



berkah menghafal Qur‟an dah itu 

bisa...” (W2.HS/No.82-83) 

“Disekolah ada waktu luang tapi 

kalau dirumah ya yang utama ya 

birru walidain dulu ya pekerjaan 

rumah dulu setelah selesai baru 

menghafal Al-Qur‟an tapi kalau di 

sekolah ya ngerjain tugas-tugas 

dulu baru ngafalin...” 

(W2.HS/No.85-86) 

12.  FA “...menghafal itu sebelum tidur...” 

(W1.FA/No51-52) 

“...tetap istiqomah dalam 

menghafal kemudian tidak putus 

asa...” (W2.FA/No. 35) 

“...mempengaruhi bagaimana 

perilaku saya mempengaruhi 

teman-teman karena jika saya 

mengajak kurang efektif karena 

ajakan seorang teman dengan 

kebaikan jika tanpa dilandasi 

dengan kebaikan itu sulit nah faktor 

yang penting adalah pengaruh” 

(W2.FA. /No.44-46) 

“...kumpul saja dengan orang-orang 

yang masih semangat dalam 

membaca Al-Qur‟an, atau masih 

bisa untuk istiqomah ibadah, itu 

juga nanti akan mengembalikan 

rasa kita untuk kembali 

menjalankan kegiatan menghafal 

Mengatasi permasalahan 

dengan menggunakan 

metode sebelum tidur 

menghafal, berkumpul 

dengan orang-orang yang 

menghafal Al-Qur‟an, 

perilaku yang 

mempengaruhi 

perubahan kearah yang 

baik pada teman-teman. 



Al-Qur‟an” (W2.FA/No.84-86) 

13.  FO “...membaca berulang, gitu baca 

berulang persurat atau perayat, 

kalau ayat yang terlalu panjang ya 

nanti dipertengahan surat ya 

diulang terus, atau nggak nanti bisa 

mendengarkan murotal dan menjadi 

kalaupun sih saya itu, 

mendengarkan dan melihat”  

(W1.FO/No.56-58) 

“...menempatkan diri saya menjadi 

nyaman walaupun mungkin kadang 

juga kadang teman saya tidak 

sesuai dengan pemikiran saya 

contoh sajalah maksudnya main 

sampai larut malam saya pernah 

juga kayak gitu tapi ya berusaha 

sebisa mungkin saya juga 

membentengi dan membuat 

nyaman” (W2.FO/No. 61-63) 

“...istiqomah itu seberusaha 

mungkin kita lebih dekat dengan 

Al-Qur‟an setiap hari kita membaca 

setiap hari kita menghafal mungkin 

itu menjadi solusi utama ketika ada 

hambatan dalam menghafal Al-

Qur‟an” (W2.FO/No.89-91) 

Mengatasi permasalahan 

dengan metode membaca 

berulang-ulang dan 

mendengarkan murotal, 

menempatkan diri 

senyaman mungkin, 

kemudian lebih 

istiqomah dalam 

menghafal. 

Kesimpulan : Sebagai penghafal Al-Qur‟an berbagaimasalah sering muncul, dan 

cara penyelesaiannya berbeda-beda seperti halnya dengan cara mengenal diri 

bagaimana cara belajar yang cocok dengannya, perilaku apa yang dimunculkan dari 

hasil pemikiran, menggunakan metode tertentu untuk menghafal seringnya 



menggunakan metode membaca berulang-ulang dan mendengarkan murotal, 

kemudian adanya istiqomah, konsekuensi , memenejemen waktu, motivasi dalam 

mengiringi menghafal Al-Qur‟an dan didalam menghafal Al-Qur‟an juga 

diperlukan lingkungan yang mendukung olehnya remaja penghafal Al-Qur‟an lebih 

banyak menghabiskan waktunya di Asrama. Menyikapi lingkungan sekitar dengan 

ikut ambil andil dalm kegiatan di lingkungan.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


