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PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA UNTUK PENGAJAR 

 

I. IDENTITAS 

 

1. Nama   : Rinaldi  

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

3. Usia   : 22 tahun 

4. Pekerjaan  : Academic Microsoft / Prngajar Tahfidz  

5. Alamat   : Residen UMY 

 

II. PERTANYAAN MENGENAI MOTIVASI MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN. 

1. Berapa banyak mahasiswa yang menyetor hafalan al-Qur’an ? 

Jawaban: dari jumlah keseluruhan penghafal Qur’an biasanya hanya 

sebagian kecilnya saja  

2. Bagaimana pendekatan yang diberikan oleh ustadz sehingga mahasiswa 

semangat dalam menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: dengan memberikan motivasi dengan cara menceritakan kepada 

mereka keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang menghafalkan al-Qur’an 

3. Metode apa saja yang digunakan untuk menumbuhkan semangat menghafal 

al-Qur’an ? 

Jawaban: diawali dengan memberi semangat dengan cara memberitahu 

kepada mahasiswa pengahfal Qur’an tentang keutaman-keutamaan orang 

yang menghafalkan al-Qur’an 

4. Apa saja hambatan yang dialami mahasiswa ketika menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: susah dalam mengatur waktu kemudain ada yang mesih kurang 

lancar dalam membaca sehingga menjadi hambatan dalam mengahafal juga 



  

 

5. Bagaimana solusi yang ustadz berikan dalam menyikapi masalah tersebut? 

Jawaban: pertama mengatur waktu mereka untuk mengahafal kemudian 

mengajarkan mereka tahsin  

6. Apakah ada target tertentu yang ustadz berikan pada mahaiswa dalam 

menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: sebenarnya ada namun karena banyak penghafal yang sibuk 

dengan kegiatan kuliahnya makanya tidak terlalu di tekankan mengenai 

target 

7. Adakah batas waktu yang ditentukan kepada mahasiswa dalam 

menyetorkan hafalan ? 

Jawaban: sebenarnya ada Cuma masalahnya kasusu kita adalah mahasiswa 

jadinya saya selalu ibaratnya memberikan kelonggaran kepada mereka, 

jadinya ya waktu ini cuma ibaratnya memberikan target kepada mereka 

yang bisa saja tapi bagi mereka yang tidak bisa tetap kita damping 

8. Kapan biasanya mahasiswa menyetorkan hafalan al-Qur’an ? 

Jawaban: kalau gak pagi ya biasanya siang, karena mereka belum kuliah 

siang karena mereka lagi istirahat antar shalat dzuhur dan mau kuliah, 

kadang juga ada yang malam karena mereka sudah selesai perkulihan 

9. Mengapa  mahasiswa paling banyak yang menyetorkan hafalan di waktu 

tersebut ? 

Jawaban: pertama itu sudah ditentukan waktunya jadi mereka ikuti saja, 

yang kedua sudah kami atur sedemikian rupa biar mere itu bisa setoran di 

waktu mereka tidak kuliah 

10. Berapa banyak mahasiswa yang menunda-nunda waktu untuk menghafal al-

Qur’an ? 

Jawaban: saya gak bisa memastikan berapa Cuma masalahanya ada 

beberapa mahaiswa yang menunda-nunda hafalannya, karna perta alasan 

yang sudah saya sebutkan tadi diatas karena banyak kegiatan mereka tidak 



  

 

bisa mengatur waktunya jadi banyak juga yang tidak menyetor hafalannya 

jadinya tertunda-tunda 

11. Kenapa mereka menunda-nunda untuk menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: pertama karena mereka tidak bisa mengatur waktu, kedua karena 

mereka banyak kegiatan kampus dan organisasi 

 

III. PERTANYAAN MENGENAI SPIRITUALITAS MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN. 

 

1. Apakah ustadz dapat memahami berat tidaknya permaslahan mengahfal al-

Qur’an pada mahasiswa ? 

Jawaban: sebenarnya bisa karena pertama saya juga penghafal Qur’an jadi 

saya juga bisa merasakan bagaimana menghafalkan al-Qur’an itu 

2. Apa saja wujud spiritual yang membuat mahasiswa termotivasi untuk 

menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: mereka menghambakan diri kepada Allah itu menjadi motivasi 

bagi mereka untuk menghafalkan al-Qur’an  

3. Apa alasan yang paling mendorong mahasiswa untuk menghafal al-Qur’an? 

Jawaban: pertama mungkin karena banyaknya hadis-hadis menjelaskan 

tentang bahawa orang penghafal al-Qur’an itu dimuliakan oleh Allah SWT. 

Diangkat derajatnya diberikan kemudahan dapat memberi syafaat bagi 

kedua orang tua nya, yang kedua mungkin untuk membahagiakan kedua 

orang tau di dunia dan juga di akhirat kelak 

4. Apa saja amalan-amalan spiritual tertentu yang memotivasi masiswa untuk 

menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: menjaga shalat lima waktu dan jagan sampai telat berjamaah 

5. Apakah dengan mengerjakan ibadah kepada Allah akan menambahkan 

tingkat spiritual dan  motivasih mahasiswa dalam menghafal al-Qur’an ? 



  

 

Jawaban: tentu saja karena iman itu naik dan juga bisa saja turun jadi dengan 

mereka itu shalat akan meningkatkan keimanannya dan juga akan 

meningkatkan semangat mereka untuk menghafalkan al-Qur’an 

6. Apakah semua mahasiswa yang menghafal al-Qur’an sudah pasti memiliki 

spiritual yang baik ? 

Jawaban: belum tentu baik karena banyak sekali yang saya temukan kadang 

spiritualnya kurang baik tapi hafalannya bagus da nada yang spiritualnya 

bagus tetapi hafalannya kurang bagus, ini yang namanya istidraj jadi Allah 

SWT menguji mereka dengan kesenangan padahal itu adalah ujian bagi 

mereka  

7. Mengapa  kekuatan spiritual dapat mendorong mahasiswa dalam menghafal 

al-Qur’an ? 

Jawaban: karena spiritual itu tentang batin itu akan meningkatkan hafalan 

karena dengan meningkatkan spiritual maka keimanan juga akan meningkat 

dan akan menigkat juga hafalan 

8. Adakah pembiasan pagi yang dapat meningkatkan spiritual mahasiswa ? 

Jawaban: ada kebiasan zikir pagi atau misalnya menunggu waktu syuruk 

setelah waktu subuh jadi mereka membaca Qur’an sambil menunggu syuruk 

kemudian bisa juga berzikir pagi dan di lanjutkan dengan shalat duha 

9. Bagaimana pemahaman spiritual yang diberikan ustadz untuk 

meningkatkan motivasiimenghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: saya selalu memotivasi untuk memberitahu mereka tentang 

keutamaan-keutamaan menghafalkan al-Qur’an dan menjaga ibadah-ibadah 

mereka kepada Allah 

10. Apakah ketika jenuh mahasiswa dapat melawan rasa malasnya untuk 

menghafal al-Qur’an ? 



  

 

Jawaban: tergantung orangnya juga, tapi kebanyakan gak, karena begini ya 

manusia itu sifatnya begitu jadi ketika mereka jenuh, saya suruh jalan-jalan 

atau refresing dan lain sebagainya  

  



  

 

PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA UNTUK PENGAJAR 

 

I. IDENTITAS 

 

1. Nama   : Hashifah Aliffia P. A. 

2. Jenis Kelamin  : perempuan 

3. Usia   : 19 thn 

4. Pekerjaan   : mahasiswa 

5. Alamat   : Yogyakarta 

 

II. PERTANYAAN MENGENAI MOTIVASI MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN. 

 

1. Berapa banyak mahasiswa yang menyetor hafalan al-Qur’an ? 

Jawaban: kurang lebih 8 orang  

2. Bagaimana pendekatan yang diberikan oleh ustadz sehingga mahasiswa 

semangat dalam menghafal al-Qur’an ?  

Jawaban: di motivasi dengan fadhilah2 yang didapatkan para pebghafal Al 

Quran 

3. Metode apa saja yang digunakan untuk menumbuhkan semangat menghafal 

al-Qur’an ? 

Jawaban:  metode halaqoh tasmi' 

4. Apa saja hambatan yang dialami mahasiswa ketika menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban:  kurangnya penguasaan terhadap tajwid 

5. Bagaimana solusi yang ustadz berikan dalam menyikapi masalah tersebut? 

Jawaban: di berikan materi tambahan berkaitan dengan tajwid dan 

makhorijul huruf 

6. Apakah ada target tertentu yang ustadzah berikan pada mahaiswa dalam 

menghafal al-Qur’an ?  

Jawaban: ada, 1 pekan setengah halaman 



  

 

7. Adakah batas waktu yang ditentukan kepada mahasiswa dalam 

menyetorkan hafalan ?  

Jawaban: tidak ada 

8. Kapan biasanya mahasiswa menyetorkan hafalan al-Qur’an ?  

Jawaban: hari selasa, rabu, dan jum'at 

9. Mengapa  mahasiswa paling banyak yang menyetorkan hafalan di waktu 

tersebut ?  

Jawaban: karena di waktu tersebut mahasiswa tidak kuliah 

10. Berapa banyak mahasiswa yang menunda-nunda waktu untuk menghafal al-

Qur’an ? 

Jawaban: sekitar 3 orang 

11. Kenapa mereka menunda-nunda untuk menghafal al-Qur’an ? belum siap  

 

III. PERTANYAAN MENGENAI SPIRITUALITAS MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN. 

1. Apakah ustadzah dapat memahami berat tidaknya permaslahan mengahfal 

al-Qur’an pada mahasiswa ?  

Jawaban: sedikit 

2. Apa saja wujud spiritual yang membuat mahasiswa termotivasi untuk 

menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: dimudahkan urusannya 

3. Apa alasan yang paling mendorong mahasiswa untuk menghafal al-Qur’an?  

Jawaban: membahagiakan orang tua 

4. Apa saja amalan-amalan spiritual tertentu yang memotivasi masiswa untuk 

menghafal al-Qur’an ?  

Jawaban: shalat tahajud 

5. Apakah dengan mengerjakan ibadah kepada Allah akan menambahkan 

tingkat spiritual dan  motivasih mahasiswa dalam menghafal al-Qur’an ?  

Jawaban: iya 

6. Apakah semua mahasiswa yang menghafal al-Qur’an sudah pasti memiliki 

spiritual yang baik ?  



  

 

Jawaban: belum semua 

7. Mengapa  kekuatan spiritual dapat mendorong mahasiswa dalam menghafal 

al-Qur’an ?  

Jawaban: karena spiritual yang baik mendorong mahasiswa untuk 

membahagiakan org tua dengan cara menghafal al qur'an 

8. Adakah pembiasan pagi yang dapat meningkatkan spiritual mahasiswa ? 

Jawaban:  ada. murojaah dan ziyadah pagi 

9. Bagaimana pemahaman spiritual yang diberikan ustadz untuk 

meningkatkan motivasi menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban:  bahwa menghafal Al Quran adalah ibadah yang dicintai Allah 

10. Apakah ketika jenuh mahasiswa dapat melawan rasa malasnya untuk 

menghafal al-Qur’an ?  

Jawaban: ada yg bisa. ada yg belum bisa 

 

 

 

 

 

  



  

 

PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA UNTUK MAHASISWA 

 

IV. PERTANYAAN MENGENAI MOTIVASI MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN. 

1. Nama mahasiswa dan asal mahasiswa ? 

=Atika  

wonosobo 

2. Dari siapa pertama kali mengetahui dan masuk LPTQ  ? 

=pertama tahu tentang LPTQ dari media sosial instagram  

3. Apa alasan yang membuat kamu masuk LPTQ ? 

=agar kehidupan kukiah tetap bisa dekat dan mempelajari Al-Qur’an 

4. Apa latar belakang pendidikan kamu  ? 

=pendidikan sekarang sedang menempuh S1 kedokteran gigi 

5. Mulai menghafal al-Qur’an pada usia berapa ? 

=awal sekolah dasar mulai menghafal, tetapi belum begitu serius, mulai 

serius menghafal sejak SMA kelas 1 

6. Kemauan sendiri atau ada pakasaan dari orang untuk menghafal al-Qur’an? 

=insyaaAllah kemauan sendiri, sebab merasa butuh hidup ini akan Al-

Qur’an 

7. Apa yang membuat kamu mau menghafal al-Qur’an ? 

=Menyadari bahwa menghafal Qur’an itu banyak sekali keutamaannnya dan 

juga salah satunya agar dapat rodho Allah juga membuat ortu bahagia kelak 

8. Apakah ada tokoh-tokoh yang menjadi motivasi tersendiri bagi kamu untuk 

menghafal al-Qur’an ? 

=banyak sekali, mulai dari Rasul, sahabat2nya, hingga orang2 di sekitar 

9. Kebaikan apa yang kamu dapatkan sejak menghafal al-Qur’an ? 

=waktu menjadi lebih bermanfaat/tdk sia2 

10.  

11. Apa saja kesulitan dalam menghafal al-Qur’an ? 

=murojaah sama kadang kalau malas menghapal jadi berat 



  

 

12. Ketika mengalami kesulitan dalam menghafal apa yang kamu lakukan ? 

=istirahat lalu cari motivasi lagi 

13. Apa yang kamu harapkan dari hafalan al-Qur’an kamu ? 

=dapat mendapat ridho Allah dan menjadi syafaat kelak 

14. Apa saja reward yang kamu dapatkan dari menghafal al-Qur’an ? 

=ketenangan hati dan rasa bahagia 

15. Apa motivasi terbesar kamu untuk menghafal al-Qur’an ? 

=syurga Allah, berkumpul lagi bersama keluarga dan saudara di syurga 

Allah 

 

V. PERTANYAAN MENGENAI SPIRITUALITAS MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN. 

1. Apakah kamu selalu mengerjakan shalat lima waktu ? 

=insyaaAllah iya sebab itu kewajiban setiap orang beriman 

2. Lebih sering tepat waktu atau tidak ketika shalat ? 

=insyaaAllah tepat waktu, mungkin kadang agak telat jika sedang banyak 

urusan tpi tetap selalu diusahakan tepat waktu agar tenang 

3. Apakah ada hubungan shalat tepat waktu dengan menghafal al-Qur’an ? 

=jika quran sudah dihapal maka harusnya diamalkan sehingga sholat pun 

tidak ditunda tunda 

4. Apa saja amalan-amalan tertentu yang dikerjakan untuk membantu 

mempermudah hafalan ? 

=mendengarkan murottal sesering mungkin 

5. Apakah dengan menghafal al-Qur’an kamu akan terjamin akan kehidupan 

yang baik dunia dan akhirat ? 

=kalau niatnya lurus insyaaAllah bisa 

  



  

 

6. Apa saja wujud spiritual yang kamu lakukan untuk menjaga hafalan al-

Qur’an ? 

=mengulang dan membacanya kembali, memgamalkan, atau mungkin juga 

mengajarkannya walau sedikit 

7. Bagaimana pengaruh menghafal al-Qur’an terhadap ahlak kamu ?  

=menjadi lebih terkontrol dan terarah sebab menjadi lebih paham 

bagaimana harus bersikap menghadapi berbagai situasi yg ada 

8. Amalan seperti sedekah, menolong dan amalan baik lainnya apakah bisa 

membantu untuk menjaga hafalan al-Qur’an ?  

=insyaaAllah bisa karena kebaikan yang diiringi kebaikan maka akan 

berjalan mudah 

9. Apa saja amalan-amalan pagi yang dikerjakan untuk menjaga dan 

memperlancar hafalan al-qur’an ? 

=mendemgar murottal, membaca dan mengulang hapalan, berakhlak baik 

10. Apakah kamu yakin dengan menghafal al-Qur’an akan menyelamatkan 

kamu di dunia dan akhirat nanti ? 

=jika Niat kita lillahita’ala dan Allah pun ridho maka insyaaAllah selamat 

dunia akhirat 

 

 

  



  

 

PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA UNTUK MAHASISWA 

 

I. PERTANYAAN MENGENAI MOTIVASI MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN 

1. Nama mahasiswa dan asal mahasiswa ? Sidqqo Yogyakarta 

2. Dari siapa pertama kali mengetahui dan masuk LPTQ  ? dari komunitas  

3. Apa alasan yang membuat kamu masuk LPTQ ? ingin menjadi pribadi yg 

lebih baik 

4. Apa latar belakang pendidikan kamu  ? pesantren 

5. Mulai menghafal al-Qur’an pada usia berapa ? usia 15 thn 

6. Kemauan sendiri atau ada pakasaan dari orang untuk menghafal al-Qur’an 

? kemauan sendiri 

7. Apa yang membuat kamu mau menghafal al-Qur’an ? ingin 

membahagiakan org tua 

8. Apakah ada tokoh-tokoh yang menjadi motivasi tersendiri bagi kamu untuk 

menghafal al-Qur’an ? ada. Sultan Muhammad Al fatih 

9. Kebaikan apa yang kamu dapatkan sejak menghafal al-Qur’an ? hati 

menjadi tenang 

10. Apa saja kesulitan dalam menghafal al-Qur’an ? bosen 

11. Ketika mengalami kesulitan dalam menghafal apa yang kamu lakukan ? 

menghentikan kegiatan sejenak. dan bertemu org tua 

12. Apa yang kamu harapkan dari hafalan al-Qur’an kamu ? bisa menolong saya 

di hari akhir 

13. Apa saja reward yang kamu dapatkan dari menghafal al-Qur’an ?bisa 

mengikti MTQ nasional 

14. Apa motivasi terbesar kamu untuk menghafal al-Qur’an ? ingin menjadi  

Ahlul Qur'an 

  



  

 

II. PERTANYAAN MENGENAI SPIRITUALITAS MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN. 

1. Apakah kamu selalu mengerjakan shalat lima waktu ? iya 

2. Lebih sering tepat waktu atau tidak ketika shalat ? tepat waktu 

3. Apakah ada hubungan shalat tepat waktu dengan menghafal al-Qur’an ? ada 

4. Apa saja amalan-amalan tertentu yang dikerjakan untuk membantu 

mempermudah hafalan ? puasa 

5. Apakah dengan menghafal al-Qur’an kamu akan terjamin akan kehidupan 

yang baik dunia dan akhirat ? iya 

6. Apa saja wujud spiritual yang kamu lakukan untuk menjaga hafalan al-

Qur’an ? puasa 

7. Bagaimana pengaruh menghafal al-Qur’an terhadap ahlak kamu ? semakin 

baik 

8. Amalan seperti sedekah, menolong dan amalan baik lainnya apakah bisa 

membantu untuk menjaga hafalan al-Qur’an ? iya 

9. Apa saja amalan-amalan pagi yang dikerjakan untuk menjaga dan 

memperlancar hafalan al-qur’an ? mengulang hafalan 

10. Apakah kamu yakin dengan menghafal al-Qur’an akan menyelamatkan 

kamu di dunia dan akhirat nanti ? iya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA UNTUK MAHASISWA 

 

III. PERTANYAAN MENGENAI MOTIVASI MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN. 

 

1. Nama mahasiswa dan asal mahasiswa ? 

Jawaban: Binti Nurhayati 

2. Dari siapa pertama kali mengetahui dan masuk LPTQ ? 

Jawaban: acara awal kampus pada saat itu ada acara stand-stand di lapangan 

bintang kemudian di stand LPTQ itu saya melihat banyak sekali kejuaraan 

yang di pajang di stand tersebut 

3. Apa alasan yang membuat kamu masuk LPTQ ? 

Jawaban: biar memperdalamkan hafalan al-Qur’an 

4. Apa latar belakang pendidikan kamu  ? 

Jawaban: dari SMK tehnik namun di dalam yayasan 

5. Mulai menghafal al-Qur’an pada usia berapa ? 

Jawaban: awal sekali itu dari sd kelas enam 

6. Kemauan sendiri atau ada pakasaan dari orang untuk menghafal al-Qur’an? 

Jawaban: kemauan sendiri  

7. Apa yang membuat kamu mau menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: pengen saja untuk mau hafal al-Qur’an kemudian berjalan waktu 

malah menjadi senang, motivasinya dari keluarga para penghafal al-Qur’an 

8. Apakah ada tokoh-tokoh yang menjadi motivasi tersendiri bagi kamu untuk 

menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: ada yaitu dari ustadz-ustadzah saya yang dulu 

9. Kebaikan apa yang kamu dapatkan dari menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: ada yaitu dengan cara berfikir 

  



  

 

10. Apa saja kesulitan dalam menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: ada, pas lagi kagen rumah dan orang tua, kemudian banyak tugas-

tugas kuliah 

11. Ketika mengalami kesulitan dalam menghafal apa yang kamu lakukan ? 

Jawaban: telfonan sama orang tua 

12. Apa yang kamu harapkan dari hafalan al-Qur’an kamu ? 

Jawaban: bisa menghargai diri sendiri 

13. Apa saja reward yang kamu dapatkan dari menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: ada yaitu dari orang tua 

14. Apa motivasi terbesar kamu untuk menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: orang tua di muliakan dan diangkat derajatnya 

 

IV. PERTANYAAN MENGENAI SPIRITUALITAS MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN. 

 

1. Apakah kamu selalu mengerjakan shalat lima waktu ? 

Jawaban: insyAllah selalu mengerjakan shalat lima waktu 

2. Lebih sering tepat waktu atau tidak ketika shalat ? 

Jawaban: kadang-kadang tidak tepat waktu kalau pas ada tugas yang banyak 

dari kampus 

3. Apakah ada hubungan shalat tepat waktu dengan menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: ada, ketika kita fokus dengan al-Qur’an makan akan fokus juga 

dalam menghafal al-Qur’an 

4. Apa saja amalan-amalan tertentu yang dikerjakan untuk membantu 

mempermudah hafalan ? 

Jawaban: banyakan wirit-wiritan  

5. Apakah dengan menghafal al-Qur’an kamu akan terjamin akan kehidupan 

yang baik dunia dan akhirat ? 

Jawaban: iya, karena ketika kita lagi membutuhkan sesuatu pasti akan 

dimudahkan  

 



  

 

6. Apa saja wujud spiritual yang kamu lakukan untuk menjaga hafalan al-

Qur’an ? 

Jawaban: sebisa mungkin menjaga diri dari hal-hal yang tidak penting 

7. Bagaimana pengaruh menghafal al-Qur’an terhadap ahlak kamu ? 

Jawaban: ada, ketika kita membawa sesuatu yang muliah masa kita tidak 

bisa menjaga diri kita sendiri 

8. Amalan seperti sedekah, menolong dan amalan baik lainnya apakah bisa 

membantu untuk menjaga hafalan al-Qur’an ? 

Jawaban: mungkin sih bisa, tapi saya lebih ke sikologi saya 

9. Apa saja amalan-amalan pagi yang dikerjakan untuk menjaga dan 

memperlancar hafalan al-Qur’an ? 

Jawaban: wirit dengan cara mengulagi hafalan-hafalan al-Qur’an 

10. Apakah kamu yakin dengan menghafal al-Qur’an akan menyelamatkan 

kamu di dunia dan akhirat nanti ? 

Jawaban: iya, karena Allah memuliakan orang yang menghafalkan al-

Qur’an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA UNTUK MAHASISWA 

  

I. PERTANYAAN MENGENAI MOTIVASI MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN. 

1. Nama mahasiswa dan asal mahasiswa ? Abdul Hamid  

2. Dari siapa pertama kali mengetahui dan masuk LPTQ  ? Cari sendiri, 

memang sudah ada target cari lembaga Qur’an saat kuliah nanti   

3. Apa alasan yang membuat kamu masuk LPTQ ? Mencari lingkungan baik, 

dan belajar   

4. Apa latar belakang pendidikan kamu  ? Sebelumnya dari SMA swasta, tapi 

sambil mengajar di madrasah di iyah Muhammadiyah 

5. Mulai menghafal al-Qur’an pada usia berapa ? Saat SD  

6. Kemauan sendiri atau ada pakasaan dari orang untuk menghafal al-Qur’an? 

Awalnya paksaan, dan terus di motivasi   

7. Apa yang membuat kamu mau menghafal al-Qur’an ? Awalnya alasan 

motivasi karena di kasih hadiah, dan bersaing dengan teman  

8. Apakah ada tokoh-tokoh yang menjadi motivasi tersendiri bagi kamu untuk 

menghafal al-Qur’an ? Awalnya melihat org2 terdekat yg sudah pd hafal 

Qur’an, saya menjadi ikutan  

9. Kebaikan apa yang kamu dapatkan sejak menghafal al-Qur’an ? 

Kemudahan urusan, selalu diberi ketenangan dn menerima hasil dengan 

syukur.  

10. Apa saja kesulitan dalam menghafal al-Qur’an ? Menghafal nya tidak sulit. 

Mungkin karena ada aja teman atau ada urusan duniawi yg membuat saya 

harus menyudahi dulu hafalannya 

11. Ketika mengalami kesulitan dalam menghafal apa yang kamu lakukan ? 

Cari kegiatan lain, atau hobby (biasanya desain grafis)  

12. Apa yang kamu harapkan dari hafalan al-Qur’an kamu ? Di ridhoi Allah, 

dan di mudahkan urusan dunia dan Akhirat   

 



  

 

13. Apa saja reward yang kamu dapatkan dari menghafal al-Qur’an ? Diberi 

kesempatan di beberapa tempat untuk menjadi imam, mengajar juga 

14. Apa motivasi terbesar kamu untuk menghafal al-Qur’an ? Akan ada sesuatu 

yg indah dari sebuah perjuangan, apalagi menghafal Qur’an. Dan saya 

menantikannya  

 

II. PERTANYAAN MENGENAI SPIRITUALITAS MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN.  

1. Apakah kamu selalu mengerjakan shalat lima waktu ? Alhamdulilaah, diberi 

kemudahan utk mengerjakannya  

2. Lebih sering tepat waktu atau tidak ketika shalat ? Sering masbuk  

3. Apakah ada hubungan shalat tepat waktu dengan menghafal al-Qur’an ? 

Mengahafal itu kalamullah, Shalat perintah Allah. Sudh pasti harusnya di 

tunaikan haknya 

4. Apa saja amalan-amalan tertentu yang dikerjakan untuk membantu 

mempermudah hafalan ? Adanya patner yg pas dan sinkron dengan tujuan 

bersama.  

5. Apakah dengan menghafal al-Qur’an kamu akan terjamin akan kehidupan 

yang baik dunia dan akhirat ? Tentu, sudah janji Allah  

6. Apa saja wujud spiritual yang kamu lakukan untuk menjaga hafalan al-

Qur’an ? Murojaah semaksimal mungkin, di tiap waktu, dan tempat sebisa 

ya. 

7. Bagaimana pengaruh menghafal al-Qur’an terhadap ahlak kamu ?  

Alhamdulillah, saya menjadi harus menjaga akhlak. Baiknya akhlakku 

artinya bisa menjaga nama baik Al-Qur’an 

8. Amalan seperti sedekah, menolong dan amalan baik lainnya apakah bisa 

membantu untuk menjaga hafalan al-Qur’an ?  Tentu, sedekah artinya 

hatinya lembut. Hati yg lembut membuat menghafal terasa nikmat  

9. Apa saja amalan-amalan pagi yang dikerjakan untuk menjaga dan 

memperlancar hafalan al-qur’an ? Murojaah sekali duduk bbrapa surat yg di 

hafal   



  

 

10. Apakah kamu yakin dengan menghafal al-Qur’an akan menyelamatkan 

kamu di dunia dan akhirat nanti ? Tentu, sudah janji Allah   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA UNTUK MAHASISWA 

 

I. PERTANYAAN MENGENAI MOTIVASI MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN. 

1. Nama mahasiswa dan asal mahasiswa ? 

Jawaban: Zul Rahman 

Asal Jawa Timur 

2. Dari siapa pertama kali mengetahui dan masuk LPTQ ? 

Jawaban: Tau lptq itu iseng2 nyari di ig hehe 

3. Apa alasan yang membuat kamu masuk LPTQ ? 

Jawaban: belajar berorganisasi, nyari pengalaman, menambah wawasan ttg 

Al Qur'an, menambah keluarga baru. 

4. Apa latar belakang pendidikan kamu  ? 

Jawaban: latar belakang, pondok / santri 

5. Mulai menghafal al-Qur’an pada usia berapa ? 

Jawaban: dari awal masuk sd tapi cmn ad-duha - an-nas tpi mulai serius awal 

masuk smp 

6. Kemauan sendiri atau ada pakasaan dari orang untuk menghafal al-Qur’an? 

Jawaban: Awalnya ga ada paksaan trus ga d suruh orang tua....tapi karena 

memang agenda pondok jadi ngikut aturan hehe 

7. Apa yang membuat kamu mau menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: Karena manfaatnya banyak sekali, mulai dari terjamin kehidupan 

dunia akhirat, bisa memasukkan anggota keluarga ke syurga, memberikan 

mahkota kepada orang tua, kemudian syafaat di hari kiamat dan masih 

banyak lagi 

8. Apakah ada tokoh-tokoh yang menjadi motivasi tersendiri bagi kamu untuk 

menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: Banyak, mulai dari kakak sendiri, para ustdadz d pondok, para qari 

dan imam2 dari timur tengah 

9. Kebaikan apa yang kamu dapatkan sejak menghafal al-Qur’an ? 



  

 

Jawaban: Banyak sekali mulai dari teman bergaul yang baik, taat beribadah, 

kemudian ibadahnya tidak terasa menjadi beban 

10. Apa saja kesulitan dalam menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: Rasa malas, kurang semangat, kurang motivasi, serta lingk yang 

tidak mendukung. 

11. Ketika mengalami kesulitan dalam menghafal apa yang kamu lakukan ? 

Jawaban: Nonton yutub ttg keutamaan menghafal Al Qur'an, ngobrol2 

tentang hafalan Qur'an, mendengar murottal, kemudian sering2 berdoa 

meminta kemudahan dalam menghafal Al-Qur'an. 

12. Apa yang kamu harapkan dari hafalan al-Qur’an kamu ? 

Jawaban: . Dengan hafalan Al-Qur'an bisa memberikan kebahagiaan dunia 

dan akhirat. 

13. Apa saja reward yang kamu dapatkan dari menghafal al-Qur’an ?  

Jawaban: Reward nya yaitu teman2 yang selalu senantiasa mengingatkan 

kita untuk beriba, kemudian rezeki yang insya Allah selalu di lancarkan. 

14. Apa motivasi terbesar kamu untuk menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: Motivasi terbesar yaitu bisa masuk surga bersama keluarga, 

kerabat terdekat, hingga sahabat terdekat. 

 

II. PERTANYAAN MENGENAI SPIRITUALITAS MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN. 

1. Apakah kamu selalu mengerjakan shalat lima waktu ? 

Jawaban: Alhamdulillah masih terjaga 

2. Lebih sering tepat waktu atau tidak ketika shalat ? 

Jawaban: Alhamdulillah masih terjaga meskipun masih kadang terhambat 

sama kegiatan tertentu seperti kuliah dan lainnya 

3. Apakah ada hubungan shalat tepat waktu dengan menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: Sangat berhubungan karena shalat pun kita membaca Alquran dan 

bisa kita jadikan kesempatan untuk murojaah 

4. Apa saja amalan-amalan tertentu yang dikerjakan untuk membantu 

mempermudah hafalan ? 



  

 

Jawaban: Sering2 tilawah, membacanya Dengan Tartil, murojaah kemudian 

mendengar murottal. 

5. Apakah dengan menghafal al-Qur’an kamu akan terjamin akan kehidupan 

yang baik dunia dan akhirat ? 

Jawaban: Insya Allah karena telah menjanjikan nya dalam Qur'an dan hadits 

qudsi 

6. Apa saja wujud spiritual yang kamu lakukan untuk menjaga hafalan al-

Qur’an ? 

Jawaban: Sering2 tilawah, membacanya Dengan Tartil, murojaah kemudian 

mendengar murottal. 

7. Bagaimana pengaruh menghafal al-Qur’an terhadap ahlak kamu ?  

Jawaban: Alhamdulillah dengan Al-Qur'an, ahlak kita secara otomatis 

terbentuk untuk menjadi lebih baik dalam artian tidak menjadi hamba yg 

sempurna namun berusaha untuk menjadi baik. 

8. Amalan seperti sedekah, menolong dan amalan baik lainnya apakah bisa 

membantu untuk menjaga hafalan al-Qur’an ? 

Jawaban:  Segala sesuatu yang berhubungan Dengan kebaikan selama kita 

niatkan dengan mendapatkan pahala, serta untuk memperlancar hafalan 

insya Allah akan di ijabah Allah 

9. Apa saja amalan-amalan pagi yang dikerjakan untuk menjaga dan 

memperlancar hafalan al-qur’an ? 

Jawaban: murojaah sehabis shalat subuh dilanjutkan dengan zikir kemudian 

lanjut dengan shalat duha 

10. Apakah kamu yakin dengan menghafal al-Qur’an akan menyelamatkan 

kamu di dunia dan akhirat nanti ? 

Jawaban: insyAllah karena banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang 

kemuliaan orang yang menghafalkan al-Qur’an 

 

  



  

 

PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA UNTUK MAHASISWA 

 

I. PERTANYAAN MENGENAI MOTIVASI MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN. 

 

1. Nama mahasiswa dan asal mahasiswa ? 

Jawaban: Amri Asal Jawa Timur 

2. Dari siapa pertama kali mengetahui dan masuk LPTQ ? 

Jawaban: tau dari kaka saya  

3. Apa alasan yang membuat kamu masuk LPTQ ? 

Jawaban: saya masuk LPTQ karena saya rasa LPTQ cocok dengan passion 

saya, disana saya mencari teman satu frekuensi dan juga sebagai sarana bagi 

saya untuk menjaga hafalan al-Qur’an. 

4. Apa latar belakang pendidikan kamu  ? 

Jawaban: SMK  

5. Mulai menghafal al-Qur’an pada usia berapa ? 

Jawaban: sejak SMP saya sudah mulai menghafalkan al-Qur’an 

6. Kemauan sendiri atau ada pakasaan dari orang untuk menghafal al-Qur’an? 

Jawaban: awalnya ada arahan dari orang tua, tapi itu bukan sebagai paksaan, 

lalu berjalan waktu saya merasa senang untuk menghafalkan al-Qur’an 

7. Apa yang membuat kamu mau menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: karena banyak sekali keutamaan yang didapatkan oleh pengafal 

al-Qur’an, salah satu diantaranya yaitu menjadi Ahlullah dan kelak pada 

hari kiamat penghafal al-Qur’an akan dapat memberikan mahkota kepada 

orang tua dengan izin Allah 

  



  

 

8. Apakah ada tokoh-tokoh yang menjadi motivasi tersendiri bagi kamu untuk 

menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: tidak ada, namun saat saya melihat hafidz-hafidz cilik yang 

mutkin hafalannya, disaat itu motivasi saya bertambah untuk lebih semangat 

dalam menghafalkan al-Qur’an 

9. Kebaikan apa yang kamu dapatkan sejak menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: banyak diantaranya rezeki bertambah dan juga bertahap menjadi 

pribadi yang lebih baik 

10. Apa saja kesulitan dalam menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: istiqomah dalam hal murojaah 

11. Ketika mengalami kesulitan dalam menghafal apa yang kamu lakukan ? 

Jawaban: menenangkan diri mencari suasana baru 

12. Apa yang kamu harapkan dari hafalan al-Qur’an kamu ? 

Jawaban: semoga menjadi penolong dan juga syafaat bagi diri saya di hari 

kiamat 

13. Apa saja reward yang kamu dapatkan dari menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: jalan-jalan gratis, mendapat rezeki dikalah mengikuti lombah 

MTQ 

14. Apa motivasi terbesar kamu untuk menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain 

 

II. PERTANYAAN MENGENAI SPIRITUALITAS MAHASISWA DALAM 

MENGAFAL AL-QUR’AN. 

 

1. Apakah kamu selalu mengerjakan shalat lima waktu ? 

Jawaban: iya, saya selalu mengerjakan shalat lima waktu 

2. Lebih sering tepat waktu atau tidak ketika shalat ? 

Jawaban: insyAllah tepat waktu jika tidak ada udzur 

3. Apakah ada hubungan shalat tepat waktu dengan menghafal al-Qur’an ? 

Jawaban: iya, missal saja jika shalat yang menjadi tiang agama disepelekan 

tentu akan lebih lagi dengan menghafalkan al-Qur’an 



  

 

4. Apa saja amalan-amalan tertentu yang dikerjakan untuk membantu 

mempermudah hafalan ? 

Jawaban: shalat sunnah, puasa senin kamis, dan tentunya berdoa meminta 

kemudahan 

5. Apakah dengan menghafal al-Qur’an kamu akan terjamin akan kehidupan 

yang baik dunia dan akhirat ? 

Jawaban: iya, insyAllah jikalau iklas karena Allah maka Allah yang akan 

menjamin mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat 

6. Apa saja wujud spiritual yang kamu lakukan untuk menjaga hafalan al-

Qur’an ? 

Jawaban: shalat sunnah, puasa senin kamis dan murojaah 

7. Bagaimana pengaruh menghafal al-Qur’an terhadap ahlak kamu ? 

Jawaban: banyak pengaruh insyAllah menjadikan waktu tidak terbuang sia-

sia, dan menjadi was-was ketika akan bermaksiat 

8. Amalan seperti sedekah, menolong dan amalan baik lainnya apakah bisa 

membantu untuk menjaga hafalan al-Qur’an ?  

Jawaban: iya bisa  

9. Apa saja amalan-amalan pagi yang dikerjakan untuk menjaga dan 

memperlancar hafalan al-qur’an ? 

Jawaban: shalat tahajud, shalat subuh kemudian dilanjutkan dengan 

murojaah dan shalat duha 

10. Apakah kamu yakin dengan menghafal al-Qur’an akan menyelamatkan 

kamu di dunia dan akhirat nanti ? 

Jawaban: iya apabila iklas karena Allah maka Allah akan menolong di dunia 

dan nanti di akhirat kelak 

 

 

 

  



  

 

Sejarah LPTQ UMY 

 

Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pengembangan Tilawatil Al-Quran Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (UKM LPTQ UMY) dibentuk di Yogyakarta 

pada tanggal 28 November 2007, yang  terdiri  atas 

dan  untuk semua golongan dan untuk kurun waktu yang tidak ditentukan. UKM 

LPTQ berorientasi dibidang pengembangan dan peningkatan keterampilan mendal

ami Al-Quran bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Adapun bidang-bidang  Latihan yang ada di LPTQ meliputi Tilawah, Tahfidz, 

Tartil, Kaligrafi, Fahmil Quran, Syarhil Quran, Debat Bahasa Inggris kandungan 

Al-Quran, dan Karya Tulis Ilmiah Al-Quran. Selain itu juga, LPTQ merupakan  

tempat pembelajaran AlQuran/Tahsinul QuranMahasiswa bagi yang ingin belajar 

 membaca Al-Qur’an mulai dari nol, bahkan tidak jarang juga tempat belajar untuk 

masyarakat umum.Sekretariat LPTQ bertempat di kampus terpadu UMY,  

tepatnya di lantai dua Masjid K.H Ahmad Dahlan, LPTQ berdiri pada tahun 2007. 

Namun, pada awal berdirinya, Lembaga ini hanya aktif ketika akan ada event lomba 

saja dan belum ada kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap minggunya. Hal itu 

disebabkan kepengurusan yang masih ala kadarnya dan SDM yang kurang 

memadai dalam bidang Al-Quran serta Lembaga ini masih belum berdiri sendiri 

melainkan terikat dengan LPPI UMY. Dan pada tahun 2016  LPTQ 

 mulai mengadakan pelatihan rutin tiap minggunya dan semakin giat  mencari  bibit-

bibit yang unggul dibidang AlQur’an hingga akhirnya ketika ada event Festival Al-

Quran Nasional yang diadakan oleh Pimpinan Pusat  Muhammadiyah. 

PTQ mencoba peruntungan dengan mengirimkan para delegasi 



  

 

terbaiknya dan Alhamdulillah berkat pertolongan Allah ta’ala   LPTQ keluar sebagai 

juara umum. Keberhasilan UKM LPTQ ini menarik perhatian dari rektorat 

 dan akhirnya UKM LPTQ resmi menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa 

dengan dikeluarkannya SK dari Rektor. Dan pada tahun 2017 UKM LPTQ  kembali 

mengharumkan UMY di tingkat nasional dengan menempati peringkat IV 

(empat) dari 251 perguruan tinggi se-Indonesia pada ajang MTQ 

 Mahasiswa Nasional ke XV di Malang Jawa Timur.  

Sejak saat itu LPTQ selalu berbenah untuk menyiapkan pembelajaran yang terbaik 

untuk orang – orang yang mau mempelajari Qur’an. 

https://lptq.umy.ac.id/sejarah-lptq-umy/ 

 

Visi dan Misi 

Visi  

Menjadi Unit Kegiatan Mahasiwa yang unggul dalam pengembangan ilmu agama 

Islam dan pembelajaran Al-Qur’an demi mewujudkan generasi Qur’an. 

Misi 

1. Mewujudkan lembaga yang memiliki dedikasiiterbaik dalam perjuangan al-

Qur’an baik dari segi internal maupun eksternal. 

2. Berperan sebgai wadah bagiicivitas akademika UMY untuk menanamkan 

ruhiyah al-Qur’an dalam diri pribadiikemudian mendakwakannya ke orang lain. 

3. Mendukung program-program Universitas demi terwujudnya kredo Unggul 

dam IslamiiMuda Mendunia. 

4. Menyelenggarakan bimbingan dan pengembgan minat dan bakat mahasiswa 

dibidang al-Qur’an. 

5. Menjalin kordinasiidengan UKM dan lembaga Islam lainnya agar terwujudnya 

nuansa al-Qur’an baik dalam maupun luar kampus UMY.  

 

https://lptq.umy.ac.id/sejarah-lptq-umy/ 

  

https://lptq.umy.ac.id/sejarah-lptq-umy/
https://lptq.umy.ac.id/sejarah-lptq-umy/


  

 

Dokumentasi wawancara mahasiswa penghafal al-Qur’an LPTQ UMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  



  

 

Dokumentasi delegasi LPTQ UMY MTQ MN di Aceh   



  

 

 

 

 


