
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat 

Unit kegiatan mahasiswa lembaga pengembangan tilawatil al-Qur’an Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (UKM LPTQ UMY) dibentuk diiYogyakarta pada tangga 28 

November 2007, yang terdiri untuk semua golongan dan untuk kurun waktu yang tidak di 

tentukan. UKM LPTQ berorientasiidibidang pengembangan dan peningkatan ketrampilan 

mendalami al-Qur’an bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.   

 Adapun bidang-bidang latihan yang ada di LPTQ meliputiitilawah, tahfidz, tarti, 

fahmil, kaligrafi, fahmil Quran, syahril Qur’an, debat bahasa inggris kandungan al-Qura’an 

dan karya tulis ilmiah al-Qur’an. selain itu juga, LPTQ merupakan tempat pembelajaran 

al-Qur’an/tahsin Qur’an bagiimahasiswa yang ingin belajar membaca al-Qur’an mulai dari 

nol, bahkan tidak jarang juga tempat belajar untuk masyaratak umum.  

 Secretariat 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 iniihanya aktif ketika aka nada iven lomba saja dan beluma ada kegiatan rutin 

yang dilaksanakan setiap pekannya. Hal itu disebabkan kepengurusan yang masih ala 

kadarnya dan SDM yang kurang memadaiidalam bidang al-Qur’an serta lembaga ini masih 

belum berdiri sendiri melainkan terikat dengan LPPI UMY. Berjalan waktu tepatnya pada 

tahun 2016 LPTQ mulai mengadakan latihan rutin tiap pekannya dan semakin giat 

mencariibibit-bibit yang unggul dibidang al-Qur’an hingga akhirnya ketika ada iven 

festifal al-Qur’an nasional yang diadakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah.  



 LPTQ mencoba peruntungan dengan mengirimkan para delegasih terbaiknya dan 

Alhamdulillah berkat pertolongan Allah ta’ala LPTQ keluar sebagai umum. Keberhasilan 

UKM LPTQ ini menarik perhatian dariirektorat dan akhirnya UKM LPTQ resmi menjadi 

unit kegiatan mahasiswa dengan dikeluarkan SK dari Rektor. Dan pada tahun 2017 UKM 

LPTQ kembali mengharumkan UMY di tingkat nasional dengan menmpatiiperingkat IV 

(empat) dari 251 perguruan tinggiise-Indonesia pada 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. Sebagaiisalah satu UKM 

di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lembaga pengembangan tilawatil qur’an 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melaksanakan prinsip-prinsip dasar keikhlasan, 

ukhuwah Islamiyah, kemadirian, pengetahuan luas, berjiwa qur’aniiintegritas dan 

konsisten. 

 

 

 

2. Lembaga  

 Seperti yang terlampir dalam tabel 1, Unit kegiatan mahasiswa lembaga 

pengembangan tilawatil al-Qur’an Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UKM LPTQ 

UMY) dibentuk diiYogyakarta pada tangga 28 November 2007, yang terdiri untuk semua 

golongan dan untuk kurun waktu yang tidak di tentukan. UKM LPTQ 

berorientasiidibidang pengembangan dan peningkatan ketrampilan mendalami al-Qur’an 

bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 



Tabel 4. 1 Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an 

1 Nama lembaga lembaga pengembangan tilawatil qur’an 

2 Alamat Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan 

Bantul 

3 Tanggal Pendirian 28 November 2007 

4 SK Rekto UMY 

5 Nama Ketua  

 

(Dokumentasi lembaga pengembangan tilawatil qur’an tahun 2007, pada hari Senin, 

13  Januari 2020) 

3. Visi dan Misi 

a. Visi  

MenjadiiUnit Kegiatan Mahasiwa yang unggul dalam pengembangan ilmu 

agama Islam dan pembelajaran Al-Qur’an demi mewujudkan 

generasi Qur’an. 

b. 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.  

4. Pembina dan Mahasiswa 



Seperti yang terlampir dalam Tabel 2, total keseluruhan anggota, pengajar dan 

pengurus berjumlah dengan rincian pembina perempuan berjumalah 1 pembina laki-laki 

berjumlah 1, dengan jumlah keseluruhan anggota dan penggurus berjumlah 15 orang, 

namun yang diteliti berjumlah 6 orang mahasiswa. 

Tabel 4. 2 Pembina dan Mahasiswa 

Tahun Pembina Mahasiswa Jumlah 

 

2018 

L P L P  

8 1 1 3 3 

 

 (Dokumentasi lembaga pengembangan tilawatil qur’an tahun 2016, pada hari Senin, 

13 Januari 2020). 

 

B. Motivasi mahasiswa dalam menghafal Al-Qur’an 

1. Adanya keinginan untuk berhasil. 

Orang yang memiliki keinginan untuk berhasil adalah orang yang memiliki motivasi 

besar pada dirinya, contohnya seperti para mahasiswa penghafal al-Qur’an mereka selalu 

melakukan muroja’ah untuk kelancaran dan untuk memperkuat tingkat hafalan mereka, 

dari keinginan yang besar tersebut yang akan mendorong seseorang untuk bekerja keras 

untuk mencapai tujuan. 

2. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

Usaha seseorang untuk maju dilihat dari besarnya harapan dan cita-cita yang ada 

dalam diri seseorang, contohnya seperti para mahasiswa penghafal al-Qur’an, mereka 

memiliki cita-cita yang besar pada diri mereka untuk menjadi hafidz 30 juz, dari harapan 

dan cita-cita tersebut yang menjadi motivasi atau daya dorong bagi mahasiswa untuk 

menghafalkan al-Qur’an. 



3. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

Kesuksesan seseorang diawali dengan adanya kemauan dari dalam diri dan harapan 

yang besar untuk maju karena ketika seseorang memiliki keinginan dalam diri untuk maju 

maka oarang tersebut akan berusaha dengan sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan oleh 

para mahasiswa penghafal al-Qur’an, mereka memiliki target dalam menghafalkan al-

Qur’an sehingga adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar dan selalu memuroja’ah.  

4. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

Dalam melakukan suatu hal pasti tidak terlepas dari keinginan dan tentunya terdapat 

hal yang menarik yang mau di ikuti ataupun yang mau ditiru, begitupun dalam hal 

menghafalkan al-Qur’an, contohnya pada mahasiswa penghafal al-Qur’an, mereka 

menghafalkan al-Qur’an karean ada penyebabnya salah satu penyebabnya yaitu adanya 

rasa ketertarikan yang mereka lihat dan dengar kemudian rasakan dari pengafal-pengahal 

al-Qur’an lainnya, misalnya dari lantunan dan suara yang enak didengar pada saat 

melantunkan ayat-ayat al-Qur’an, sehingga hal seperti ini lah yang menjadi salah satu 

alasan bagi mahasiswa untuk menghafalkan al-Qur’an.  

5. Adanya hadiah atau apresiasi dalam belajar. 

Setiap orang menginginkan hadiah atau imbalan dari apa yang dikerjakan, begitupun 

kepada para penghafal al-Qur’an, hal seperti ini wajar-wajar saja karena imbalan atau 

hadiah merupakan bentuk penghargaan kepada orang yang telah menyeleseikan 

pekerjaannya dengan baik, dari penghafal al-Qur’an tentunya adanya yang mereka 

inginkan dari menghafalkan al-Qur’an, misalanya menginginkan hadiah dari orang tua 

kemudian bisa mendapatkan beasiswa kuliah geratis dari kampus, hal seperti ini lah yang 

menjadi salah satu alasan dan pendorong bagi mahasiswa untuk menghafalkan al-Qur’an.   



Teori di atas sesui dengan apa yang penelitiitemukan di lapangan, bahwasanya setiap 

orang memerlukan motivasi untuk diri, baik dari dalam diri maupun dari orang lain dan 

memiliki harapan besar untuk masa depan, sehingga menjadikan motivasi dan daya dorong 

yang kuat bagi diri seseorang sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Rinaldi selaku 

pembina tahfidz LPTQ UMY: 

“Motivasi yang diberikan kepada para mahasiswa yaitu dengan cara memberikan 

pemahaman berupa keutamaan-keutamaan dalam menghafalkan al-Qur’an, dan 

kemuliaan bagi penghafal al-Qur’an, kemudian selanjutnya Ustadz Rinaldi juga 

memberi tahu bagaimana cara cepat untuk menghafalkan al-Qur’an. Pada wawancara 

tersebut Ustadz Rinaldi juga mengatakan dalam menghafalkan al-Qur’an dibutuhkan 

metode yang baik juga sehingga para penghafal juga merasa nyaman dan mudah untuk 

menghafalkan al-Qur’an, karena dengan metode yang baik juga berpengaruh dan akan 

menjadi motivasi bagi penghafal al-Qur’an. Metode yang diterapkan cukup fleksibel 

dengan memperhatikan berbagai kondisi, mulai dari kesibukan terhadap padatnya 

kuliah , banyaknya tugas dan kesibukan dengan organisasi, dari kondisi yang ada 

maka diterapkan metode yang dirasa mampu membantu mahasiswa dalam menghafal 

dan mengingat surat-surat yang sudah dihafal.” (wawancara dilaksanakan pada tangga 

16 Januari 2020). 

 

Dari hasil wawancara mengenai motivasi untuk menghafal al-Qur’an dapat diketahui 

bahwa untuk membangunkan atau menumbuhkan semangat mahasiswa untuk 

menghafalkan al-Qur’an yaitu dengan selalu memberikan penguatan-penguatan dan 

pemahaman tentang pentingnya untuk menghafalkan al-Qur’an, kemudian adanya 

motivasi yang besar dari dalam diri mahasiswa, missalnya memiliki keinginan untuk 

berhasil, adanya dorongan dari dalam diri untuk giat belajar, adanya keinginan yang 

menarik dalam belajar karena dalam melakukan suatu hal pasti tidak terlepas dari 

keinginan dan tentunya terdapat hal yang menarik yang mau diikuti ataupun yang mau 

ditiru, begitupun dalam hal menghafalkan al-Qur’an, contohnya pada mahasiswa penghafal 

al-Qur’an, mereka menghafalkan al-Qur’an karean ada penyebabnya salah satu 

penyebabnya, yaitu adanya rasa ketertarikan yang mereka lihat dan dengar kemudian 



rasakan dari pengafal-pengahal al-Qur’an lainnya, misalnya dari lantunan dan suara yang 

enak didengar pada saat melantunkan ayat-ayat al-Qur’an, sehingga hal seperti ini lah yang 

menjadi salah satu alasan bagi mahasiswa untuk menghafalkan al-Qur’an.  

Sebagaimana Allah berfirman (Q.S. Fatir : 33). 

ُت َعۡدٖن يَۡدُخلُونََها يَُحلَّۡوَن فِيَها ِمۡن أََساِوَر ِمن ذََهٖب َولُۡؤلُٗؤۖا َوِلبَاسُُهۡم فِيَها َحِريٞر    َجنََّّٰ

Terjemahannya: 

Mereka akan mendapat surga ‘And, mereka masuk kedalamnya, di dalamnya mereka 

diberi perhiasan gelang-gelang dariiemas dan mutiara, dan pakaian mereka 

diidalamnya adalah sutra.  

 

Sedangkan dari hasil wawancara yang diperoleh dari Ustadza Atika selaku pembina 

Tahfidz putri di LPTQ UMY sebagai berikut: 

“Motivasi yang diberikan kepada mahasiswa yaitu dengan cara memberikan 

pemahaman mengenai fadhilah atau keutamaan-keutamaan dan kebaikan bagi 

penghafal al-Qur’an. kemudian memberikan cerita-cerita tentang ulama-ulama 

penghafal al-Qur’an dengan begitu banyak kebaikan dan kemuliaan yang mereka 

dapatkan dari mengfalkan al-Qur’an, kemudian dengan metode yang baik juga akan 

memberikan motivasi semangat belajar dan menghafalkan al-Qur’an, metode yang 

diberikan adalah halaqah atau pertemuan-pertemuan atau dengan kata lain yaitu kajian 

karena dengan kajian-kajian dengan membahas tentang kemulian menghafalkan al-

Qur’an, kemudian dengan cara memuroja’ah dengan cara ini bisa membantu dan 

memotivasi mahasiswa untuk menghafalkan al-Qur’an sehingga bisa mencapai cita-

cita dan harapan di masa depan ”. (wawancara dilaksanakan pada tangga 16 Januari 

2020). 

 

Dari hasil wawancara mengenai motivasi untuk menghafal al-Qur’an dapat diketahu 

bahwa untuk membangunkan atau menumbuhkan semangat mahasiswa untuk menghafal 

al-Qur’an yaitu dengan selalu memberikan penguatan-penguatan dan pemahaman tentang 

pentingnya untuk menghafalkan al-Qur’an dan memberikan dorongan untuk meraih cita-

cita di masa depan, karena orang yang memiliki keinginan untuk berhasil adalah orang 

yang memiliki motivasi besar pada dirinya, contohnya seperti para mahasiswa penghafal 

al-Qur’an mereka selalu melakukan muroja’ah untuk kelancaran dan untuk memperkuat 



tingkat hafalan mereka, dari keinginan yang besar tersebut yang akan mendorong 

seseorang untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan, sebagaimana Allah berfiman (Q.S. 

At-Tur : 21) 

ۡن  ُهم م ِ يَّتَُهۡم َوَمآ أَلَۡتنََّٰ ٍن أَۡلَحۡقنَا بِِهۡم ذُر ِ يَّتُُهم بِإِيَمَّٰ ن َشۡيٖءٖۚ كُلُّ ٱۡمِري ِٕۢ بَِما َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوٱتَّبَعَۡتُهۡم ذُر ِ َعَمِلِهم م ِ

 َكَسَب َرِهيٞن  

 Terjemahannya: 

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikutiimereka 

dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam 

surga), dan Kami tidak mengurangiisedikitpun pahala amal (kebajikan) mereka. 

Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya  

 

Menurut Suswanto dan Priansa, 2011 mengatakan bahawa motivasi merupakan suatu 

dorongan, daya bagi penggerak dan kekuatan yang menciptakan suatu pergerakan atau 

perbuatan. (Sumampow et al., 2019). Menurut McClelland (2000) motivasi merupakan 

kekuatan yang dapat mengerakkan tingkah laku seseorang dalam upaya meraih cita-

citanya. (Basriyanto & Putra, Ardian Adi, 2019, p. 71). 

Selanjutnya peneliti juga mendapatkan hasil lapangan dari mewawancarai salah satu 

mahasiswa LPTQ UMY yang bernama Sidiqqoh mengatakan: 

“Dalam menghafal al-Qur’an pasti akan ada rasa jenuh mulai dari susah dalam 

menghafalkannya, ayat-ayatnya yang memiliki kemiripan juga akan menjadi 

hambatan dalam menghafalkan, belum lagi sebagai mahasiswa harus mneyelesaikan 

begitu banyak tugas-tugas kualiah ditambah lagi dengan banyak kegiata-kegiatan 

organisasi. Dari sinilah motivasi sebagai kunci untuk memacu semangat utuk kembali 

menghafalkan al-Qur’an. Sidiqqoh mengatakan bahawa motivasi yang pertama adalah 

orang tau, ketika rasa jenuh mualai datang ketika menghafalkan al-Qur’an maka dia 

mencoba untuk ingat kembali pada orang tua, dia ingin sekali dengan hafalan yang 

dia miliki akan membawa dan mengumpulkan dia dan orang tua di surga kelak nanti”. 

(wawancara dilaksanakan pada tangga 13 Januari 2020). 

 

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa motivasi tidak hanya berupa uang 

atau hadia yang diberikan, namun motivasi juga bisa hadir dari orang-orang terdekat 



misalnya dari orang tua. Ketika kita memiliki tekat untuk membahagiakan orang tua maka 

hal seperti itu akan menjadi dorongan bagi diri kita untuk mau berusaha menjadi yang 

terbaik untuk membahagikan orang tua, salah satunya dengan cara menghafalkan al-Qur’an 

dan menjadi ahlul Qur’an. Hal ini agak sedikit berbeda dengan hasil wawancara yang 

peneliti dapatkan dari mahasiswa LPTQ UMY yang bernama Binti: 

“Ketika menghafalkan al-Qur’an, motivasi adalah salah satu kunci pemacu semangat, 

binti mengatakan saya termotivasi menghafalkan al-Qur’an dari melihat Ustadz 

Ustadzah yang dalam menghafalkan al-Qur’an dengan nada begitu indah, begitu 

lancar dalam menghafalkan al-Qur’an, sehingga ketika mereka menyampaikan 

ceramah kemudian di dalam cerama itu ada terdapat ayat al-Qur’an maka ayat tersebut 

akan di hafalkan dengan tartil sehingga kita yang mendengar juga merasa tenang di 

dalam jiwa, dari itulah saya mempunyai tekat untuk mulai menghafalkan al-Qur’an”. 

(wawancara dilaksanakan pada tangga 13 Januari 2020). 

 

Tidak semua motivasi itu lahir dari diri sendiri, orang tua dan orang-orang terdekat 

saja tapi bisa juga dari luar diri, misalnya dari tokoh-tokoh yang berpengaru di dunia, dari 

hal seperti inilah yang bisa menjadi motivasi bagi diri untuk bisa menjadi seperti para 

tokoh-tokoh tersebut. Dalam melakukan suatu hal pasti tidak terlepas dari keinginan dan 

tentunya terdapat hal yang menarik yang mau di ikuti ataupun yang mau ditiru, begitupun 

dalam hal menghafalkan al-Qur’an, contohnya pada mahasiswa penghafal al-Qur’an, 

mereka menghafalkan al-Qur’an karena ada penyebabnya salah satu penyebabnya yaitu 

adanya rasa ketertarikan yang mereka lihat dan dengar kemudian rasakan dari pengafal-

pengahal al-Qur’an lainnya, misalnya dari lantunan dan suara yang enak didengar pada saat 

melantunkan ayat-ayat al-Qur’an, sehingga hal seperti ini lah yang menjadi salah satu 

alasan bagi mahasiswa untuk menghafalkan al-Qur’an.  

C. Wujud spiritual yang memotivasi mahasiswa LPTQ UMY 

1. Adanya pemikiran yang luas mengenai dunia dan isinya. 



Adanya dunia dan isinya ini tentunya ada pula yang menciptakannya yaitu Allah 

SWT. Begitupun dengan manusia, Allah menciptakn manusia itu semata-mata untuk 

beribadah kepadaNya dengan cara menjalankan segalah perintahNya dan menjahui 

laranganNya, begitupun dengan mahasiswa pengahafal al-Qur’an dengan bentuk spiritual 

meraka selalu menunaikan shalat lima waktu dan ibadah sunnah-sunnah lainya kemudian 

mereka juga memiliki keyakinan kepada Allah atas semua yang telah di ciptakan ke dunia 

ini sebagaiman dengan firman Allah dalam (Q.S. Az-Zariat :56) 

نَس إَِّلَّ  ِليَۡعبُدُونِ    َوَما َخلَۡقُت ٱۡلِجنَّ َوٱۡۡلِ

Terjemahannya: 

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Ku. 

 

2. Memiliki nilaii-nilaiidan moral yang mulia, tetap pendirian dan keyakinan. 

Orang memiliki tingkat spiritual yang baik pastinya juga memiliki nilai dan moral 

yang baik pula, selalu dengan pendiriannya tidak mudah di ombang ambing oleh siapapun 

dan selalu mempunyai keyakinan, seperti yang peneliti dapatkan dari hasil wawncara 

kepada pembina dan juga pada mahasiswa penghafal al-Qur’an, mereka selalu yakin 

dengan apa yang mereka lakukan contonya dengan menghafalkan al-Qur’an mereka yakin 

bahwa menghaflkan al-Qur’an akan menjamin keselamtan mereka di dunia dan kelak di 

akhirat, mereka yakin bahwa kelak dengan hafalan al-Qur’an tersebut mereka bisa 

memasangkan mahkota di kepala ke dua orang tua mereka. 

3. Adanya kesadaran dalam diri bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan kerja keras yang 

tidak terlepas dari pertolongan Tuhannya. 

Segalah sesuatu yang kita dapatkan tentunya dari hasil kerja keras serata doa 

kemudian tentunya tidak terlepas dari pertolongan Allah, kesadaran akan pertolongan 



Allah inilah yang di namakan dengan spiritual bentuk keyakin kepada kuasa Allah, 

begitupun dengan para mahasiswa penghafal al-Qur’an mereka selalu dan senantiasa 

berusaha untuk menghafalkan al-Qur’an, disamping itu untuk menjaga kestabilan untuk 

mengahafalkan al-Qur’an mereka tidak lupa memohon kepada Allah dengan shalat dan 

ibadah sunnah lainnya agar dimudahkan untuk menghafalkan al-Qur’an dengan cara 

beribadah menjaga shalat lima waktu, rajin bersedekah, tahajud dan muroja’ah, 

sebagaimana firman Allah dalam (Q.S.Al-Qamar : 17) 

دَِّكٖر   ۡكِر فََهۡل ِمن مُّ  َولَقَۡد يَسَّۡرنَا ٱۡلقُۡرَءاَن ِللذ ِ

Terjemahannya: 

Dan sungguh telah kami mudahkan al-Qur’an untuk peringatan, maka adakah orang 

yang mau mengambil pelajaran. 

 

4. Berusaha memahamiidan kemauan yang tinggi terhadap tujuan hidup, dengan begitu dia 

akan berusaha menggantungkan cita-citanya setinggi langit, dengan berusaha melakukan 

lebih dariiorang lain lakukan demi hasil yang lebih baik. 

Setiap orang pasti memiliki cita-cita yang tinggi dan pasti ingin untuk mengapai cita-

cita tersebut, hal sepeti ini yang peneliti temukan di lapangan, mahasiswa penghafal al-

Qur’an adalah mereka yang mempunya cita-cita yang tinggi dan harapan yang besar untuk 

menjadi hafidz 30 juz, dari cita-cita dan harapan inilah yang membuat mereka lebih giat 

dalam mengahfalkan al-Qur’an siang dan malam tidak lupa muroja’ah agar selalu terjaga 

hafalan al-Qur’an mereka.  

5. Selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya, selalu mencariicara baru untuk 

dilakukan. 

Ketidak puasan adalah sikap wajar yang dimiliki oleh setiap manusia, begitupun 

dengan mahasiswa penghafal al-Qur’an mereka selalu tidak puas dengan hafalan al-Qur’an 



mereka hingga sampai pada puncak yaitu bisa meneyelesaikan 30 juz, hal seperti ini yang 

membuat mahasiswa penghafal al-Qur’an merasa tidak puas sehingga membuat mereka 

untuk terus menerur menghafal dan selalau muroja’ah untuk kelancaran dan semakin 

bertambah hafalan al-Quran mereka.  

6. Menghindariihal-hal yang dianggap kurang perlu dan sia-sia yang menyita waktunya hanya 

untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. 

Sebagai mahasiswa penghafal al-Qur’an sudah pasti mereka selalu menjaga dan 

selaluhati-hati dalam ucapan dan perbuatan karena semua itu akan berpengaruh terhadap 

tingkat hafalan al-Qur’an mereka, meraka tidak suka melakuka hal yang sia-sia yang hanya 

menyita waktu menghafal mereka, mereka juga menjahui perbuatan-perbuatan maksiat 

kepada Allah karena itu adalah hal sia-sia yang cuman menjadi penghalang mereka dengan 

Allah. 

7. Memilikiipandangan yang baik untuk membangun dan bervariasi, aktif dalam segala hal. 

Sebagai pengahafal Al-Qur’an sudah pastinya memiliki pandangan yang baik dan 

bervariasi, dalam pemikiran mereka itu tentunya dengan menghafalkan al-Qur’an bisa 

membawa kebaikan bagi diri pribadi dan bagi orang tua, kemudian sudah menajadi 

kewajiban juga bagi mereka untuk mengamalkan ilmu yang mereka punya contohya 

dengan mengajarkan tentang metode menghafalkan al-Qur’an kepada adik-adik TPA dan 

selalu menciptakan hal-hal yang baru untuk membantu dan menimbulkan semangat adi-

adik dalam menghafalkan al-Qur’an. 

8. Adanya pandangan pragmatis yang cocok terhadap realitas, yang sering (tetapi tidak selalu) 

menghasilkan pilihan-pilihan yang sehat dan hasil-hasil praktis.  

Selalu melihat kenyataan yang ada di sekitar mereka contoh TPA kemudian mereka 

membirikan motode yang mudah sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh adik-adik dalam 

menghafalkan al-Qur’an. 



Orang yang memiliki spiritual biasanya mengisiisetiap harinya dengan hal yang 

berguna, misalnya menulis, membaca atau melakukan hal-hal lain. (Al-hakim & Busthomi, 

2018, p. 93).Menurut (Al-hakim & Busthomi, 2018) Spiritual merupakan pengetahuan 

yang melibatkan batin seseorang dan batinya. Spiritual sering timbul dariidalam 

diriiseseorang yang kembalinya kepada batin seseorang lagi. Spiritual merupakan sesuatu 

hal yang berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap hal ghaib, 

hubungan antara manusia dan Tuhan dan supernatural (Nuraini, 2017, p. 95). Dari teori di 

atas memiliki kesaman dengan hasil yang peneliti dapatkan di lapangan, bahwasanya 

semua orang memiliki spiritual yang mana menghubungkan manusia dengan hal-hal ghaib 

dan hubungan manusia dengan Tuhan. Seperti yang di sampaikan oleh Ustadz Rinaldi 

selaku pembina tahfidz putra LPTQ UMY: 

“Wujud spiritual dari seseorang adalah bagaman dia bisa mengenal dirinya kemudian 

dia juga bisa mengenal Tuhan dan menyakini hal-hal ghaib, Ustadz Rinaldi 

mengatakan bahwa wujud spiritual pada mahasiswa penghafal al-Qur’an yaitu dengan 

penghambaan diri kepada Allah contohnya selalu menunaikan shalat lima waktu dan 

sunnah sunnah lainnya, karena apabilah seseorang telah beribadah dengan baik 

kepada Allah maka akan bertambah pula kimanannya dan apabilah keimanannya telah 

naik makan insyAllah akan berpengaru pada kekuatan spiritualnya juga”. (wawancara 

dilaksanakan pada tangga 16 Januari 2020). 

 

Wujud spiritual adalah bagaimana sesorang bisa mengenail dirinya dan mengenal 

Tuhannya, bagaimana kita bisa mengenail diri kita tentunya dengan kita menyakini bahwa 

segalah sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan dari Allah begitupun kita sebagai 

manusia, dengan seperti ini maka kita menyakini keEsahan Allah sebagai Tuhan 

Robbul’alamin yang mencitakan alam semesta ini. 

Teori di atas juga memiliki kesamaan dari hasil wawcara yang peneliti dapatakan di 

lapangan, dari Ustadzah Atika selaku pembina tahfidz putri di LPTQ UMY: 

“Wujud spiritual yang biasa dilakukan oleh para mahasiswa penghafal al-Qur’an 



adalah dengan cara beribadah kepada Allah, tidak hanya ibadah wajib saja namun juga 

ibadah-ibadah sunnah lainnya contohnya selalu mengerjakan sholat tahajud, kenapa 

tahajud, karena mahasiswa sudah menyakini dengan mengerjakan ibadah tahajud ini 

dapat meningkatkan keimanan dan ketakqwaan kepada Allah, akan di muliakan oleh 

Allah dan mereka juga menyakini bahwa dengan ibadah tahajud segalah sesuatu yang 

di minta kepada Allah akan di ijaba dan Allah akan memudahkan segalah urusan 

termasuk untuk menghafalkan al-Qur’an”. (wawancara dilaksanakan pada tangga 16 

Januari 2020). 

 

Begitu banyak wujud spiritual yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, salah satunya dengan mengerjakan ibadah tahajud 

karena Allah menjamin dan memberikan keistimewaan kepada orang yang mengerjakan 

ibadah tahajud yang mana keistimewaan ini tidak didapatkan di ibadah-ibadah lainnya 

keculia ibadah tahajud, ada empat keistimewaan yang akan Allah berikan anatara lain Allah 

akan mengangkat derajatnya, mengangkat karirnya dan di tempatkan di tempat ynag baik 

dan yang muliah, Allah berjanji akan memudahkan setiap awal aktifitasnya, Allah akan 

bebaskan dari segalah kesulitan yang sedang dialami, Allah akan menolong langsung 

ketika ada yang mengganggu.  sebagaiman firman Allah dalam (Q.S. Al-Isra : 79) 

ۡحُموٗدا   ٓ أَن يَۡبعَثََك َربَُّك َمقَاٗما مَّ ۡد بِهِۦ نَافِلَٗة لََّك َعَسىَّٰ  َوِمَن ٱلَّۡيِل فَتََهجَّ

Terjemahannya: 

Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat tahajud sebagaiisuatu ibadah 

tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. 

 

Begitupun dengan wawancara yang peneliti dapatkan di lapang melalui wawancara 

dengan salah satu mahaiswa LPTQ UMY yang bernama Sidiqqoh, dari hasil wawancara 

Sidiqqoh mengatakan: 

“Wujud spiritual yang dilakukannya adalah selalu mengulang-ulang hafalan yang 

telah dihafalkan atau dari bahasa tahfidz yaitu murojaah, karena dengan keseringan 

membaca dan mengulang-ulang bacaan akan menambah kekuatan hafalan, kemudian 

Shifa juga mengatakan bentuk spiritual kita yaitu bagaimana agar ilmu dalam 

menghafalkanal-Qur’an ini di samapakan atau diajarkan peda adik-adik TPA dan juga 

orang yang mau belajar untuk menghafalkan al-Qur’an”. (wawancara dilaksanakan 

pada tanggal 17 januari 2020). 



 

Mengulang-ulang hafalan atau murojaah merupakan suatu hal atau kebiasan yang 

dilakukan oleh para penghafal al-Qur’an sehingga dapat terjaga bacaan dan dapat 

meningkatkan hafalan al-Qur’an kemudian dengan memberikan cara atau metode 

menghafal al-Qur’an pada orang juga sangat membantuk menjaga tingkat hafalan al-

Qur’an karena ketika menjelaskan kepada orang lain maka dengan sendirinya kita lagi 

mengulang untuk mempelajari metode menghafalkan al-Qur’an. Selanjutnya peneliti juga 

melakukan wawancara dengan mahasiwa LPTQ UMY yang bernama Amri, dari 

wawancara tersebut Amri mengatakan: 

“Wujud spiritual yang saya lakukan adalah dengan bentuk penghambaan kepada 

Allah, karena dengan ibadah itulah bentuk ungkapan sukur dan rasa terimakasih 

kepada Allah dan dengan beribadah kepada Allah kita bisa meminta agar diberi 

kemudahan dalam menghafalkan al-Qur’an”. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 

17 januari 2020). 

 

Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sudah sepantasnya dan menjadi 

kewajiban bagi kita untuk beribadah kepada Allah karena sejatinya Allah menciptkan 

segalah sesuatu di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah, katena dengan 

beribadah kepada Allah itulah wujud dari spiritual dan sebagai bentuk ucapan terimakasih 

kita kepada Allah. 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Ahmad Hamid mahasiswa LPTQ 

UMY, dari hasil wawancara tersebut Ahmad Hamid mengatakan: 

“Wujud spiritual yang saya lakukan untuk membantu memperkuatkan hafalan al-

Qur’an adalah dengan beribadah, ibadah itu merupakan suatu kebaikan, bukan hanya 

ibadah dengan cara menjalakan shalat tapi bisa juga dengan saling tolong menolong, 

memberi sedekah, mengamalkan ilmu tentang tata cara menghafal al-Qur’an kepada 

orang lain, hal yang dianggap sebagian orang adalah kecil namun manfaat dan efeknya 

juga sangat mempengaruhi kehidupan saya, semua kembali lagi dengan apa yang kita 

niatkan dari sedekah itu”. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 januari 2020). 

 



Tolong menolong dan besedekah juga merupakan bentuk dari wujud spiritual segalah 

sesuatu yang kita lakukan selagi itu masih dalam tuntunan agama dan baik maka akan 

bernilai pahala, ketika kita bersedekah dan kita meniatkan itu untuk kelancaran dalam 

menghafalkan al-Qur’an maka insyAllah akan dimudahkan. 

D. Kekuatan spiritual dalam peningkatan motivasi menghafal Al-Qur’an 

Berikut ini adalah wujud spiritual yang paling mempengaruhi motivasi untuk menghafal 

al-Qur’an: 

1. Selalu menunaikan shalat lima waktu, karena dengan menunaikan shalat lima waktu 

itulah salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah, kemudian dengan shalatlah cara 

kita untuk berterima kasih kepada Allah atas semua kelimpahan berupa nikmat hidup, 

nikmat umur dan juga nikmat kesempatan untuk menghafalkan al-Qur’an. 

2. Melaksanakan ibadah-ibadah sunnah contohnya rutin melaksanakan shalat tahajud di 

sepertiga malam karena shalat tahajud merupakan shalat yang dimana ketika kita 

melaksanakan shalat tersebut kemudian kita meminta dan memohon kepada Allah untuk 

dimudahkan segalah urusan maka Allah akan langsung mengabulkan permohonan kita, 

inilah yang biasa dilakukan oleh para mahasiswa penghafal al-Qur’an sebagai salah satu 

senjatah ampuh untuk mendapatkan ridha dari Allah bagi kemudahan dalam 

menghafalkan al-Qur’an, sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. Al-Isra : 79) 

ٓ أَن يَۡبعَثَكَ  ۡد بِهِۦ نَافِلَٗة لََّك َعَسىَّٰ ۡحُموٗدا   َوِمَن ٱلَّۡيِل فَتََهجَّ  َربَُّك َمقَاٗما مَّ

Terjemahannya: 

Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat tahajud sebagaiisuatu ibadah 

tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. 

 

3. Rajin muroj’ah, murojaah atau mengulang-ulang hafalan atau bacaan merupakan salah 

satu hal yang paling penting dalam mengafalkan al-Qur’an sebab dengan muroja’ah itulah 



waktu dimana mahasiswa mulai mengulan-ulang hafalan yang sudah dihafalkan. 

4. Selanjutnya menjadi penyimak bagi penghafal lainnya, maksudnya adalah ketika kita 

menjadi penyimak teman kita untuk menghafal maka secara tidak langsung kita juga lagi 

mengulang hafalan al-Qur’an kita dengan begitu hafalan al-Qur’an kita akan tetap terjaga 

dan bisa juga bertambah. 

Menurut Ginanjar (2010: 100) spiritual merupakan suatu hal yang mampu membuat 

seseorang menjadi bijaksana dan beraniiuntuk mengambil keputuasan. (E. Rahmawati et 

al., 2019, p. 144). Dari teori diatas tidak terlalu menjelaskan mengenai kekuatan spiritual 

dengan luas namun dari kalimatnya bisa dimaknakan dan terdapat sedikit kesamaan 

dengan hasil yang peneliti dapatkan di lapanagan, seperti yang di sampaikan oleh Ustadz 

Rinaldi selaku pembina tahfidz LPTQ UMY, Ustadz Rinaldi mengatakan: 

“Iman setiap orang itu berbeda-beda kadang turun dan kadang pula naik, agar keiman 

kita selalu terjaga maka harus selalu juga menjalankan hunbugan dengan Allah sebagai 

sang pencipta dengan beribada hanya kepada Allah disitulah bukti keyakinan dan 

keyakinan itu yang di namakan dengan spiritual, baiknya spiritual akan menja efek baik 

juga bagi diri dan akan memotivasi diri untuk bisa menjadi lebih baik dari yang 

sebelunya dan akan ada semangan yang mendorong diri untuk maju.” (wawancara 

dilaksanakan pada tanggal 16 januari 2020). 

 

Spiritual merupakan kenyakin akan hal-hal ghaib yang tidak dapat terlihat namun 

bisa dirasakan dan dialami, secara tidak sadar setiap hari kita mengalami yang namanya 

spiritual tersebut misalnya dari mulai kita tidur dan bangun dari tidur kita, kemuadian dari 

kita menyakini adanya siang dan malam, hidup dan mati dll. Dari semua itu yang 

dinamakan dengan spiritual, ketika kita mengerjkan ibadah kepada Allah disitulah 

spiritual kita yang mana semuai itu adalah motivasi tersendiri bagi diri kita, kita 

melakukan shalat lima waktu dengan harapan agar bisa dimudahkan segalah urusan oleh 

Allah baik urusan dunia maupun akhirat. Demikian juga yang dikatakan oleh Ustadzah 



Atika sebagai pembina tahfidz putri di LPTQ UMY, dari hasil wawancar tersebut  

Ustadzah Atika mengatakan: 

“Spiritual merupakan hubungan antara manusia dengan Allah, pemahman tersebut 

yang harus ada pada diri manusia agar dapat menyakini bahwa adanya lagit dan seluruh 

isinya ini ada yang menciptkan yiatu Allah, ketika manusia menyakini hal tersebut 

maka manusia akan memperbaiki hubungannya dengan Allah dan meminta sesuatu 

hanya pada Allah, hal seperti ini yang dinamakan dengan spiritual yang akan 

mendorong manusia untuk melakukan suatu hal yang baik”. (wawancara dilakukan 

pada tanggal 16 januari 2020). 

 

Kebaikan itu yang datang dari Allah maka mintalah hanya kepada Allah jagalah 

hubungan baik dengan Allah dengan cara selalu dan senantiasa menjalankan segalah 

perintah dan menjahui segalah laranganNya. Kerjakan apa yang sudah menjadi ketentuan 

yang sudah diatur dalam syariat, yakinilah dengan spenuh hati bahwa ketika kita 

melakukan segalah sesutau yang diperintah oleh Allah maka ketika kita meminta dan 

memohon pertolangan kepada Allah maka yakinlah pula bahwa Allah akan menolong 

kita, serahkan semua urusan kepada Allah dan mintalah agar Allah mudahkan terus 

berdoa dan ikhtiar kepada Allah. Keyakinan akan kekuatan spiritual ini juga di ungkapkan 

oleh mahasiswa LPTQ UMY yang bernama Zulkifli, dari hasil wawancara Zulkifli 

mengatakan: 

“Ketika manusia menyakini adanya hal-hal ghaib, adanya malaikat, adanya siang dan 

malam semua itu adalah kuasa Allah dan semua itu Allah yang mengendalikannya, 

keyakinan seperti itulah yang disebut spiritual, ketika manusia yakin setelah hidup pasti 

akan ada kematian, adanya surga dan neraka semua itu adalah tempat kembali yang 

kekal, manusia akan mesuk surga apabilah banyak memperoleh amalan kebaikan di 

dunia begitupun sebalikannya dengan neraka. Pemahaman seperti ini yang mendorong 

manusia untuk berbuat baik untuk mendapat apa yang diinginkan salah satunya dengan 

menghafalkan al-Qur’an”. (wawancara dilakukan pada tanggal 16 januari 2020). 

 

Baiknya hubungan kepada Allah maka akan baik pula hubungan kita sesama 

manusia, namun semua itu harus berjalan bersamaan agar hubungan baik dengan Allah 

juga terjaga dan hubungan baik dengan sesama manusia juga akan terjaga dengan baik, 



spiritual akan menjadi motivasi apabilah diikuti dengan keyakinan, keyakinan terhadap 

pertolongan Allah.  

Dengan rutin menunaikan shalat lima waktu, kemudian diikuti dengan ibadah 

sunnah lainnya misanya shalat tahajud dan shalat duha karena dengan rutin mengerjakan 

shalat tahajud dan shalat duha maka Allah akan memerikan kemudahan dalam segakah 

urusan kita, mengikuti kajian-kajian yang bisa meningkatkan keimanan dan semangat 

untuk menghafalkan al-Qur’an, berkumpul dengan para penghafal al-Qur’an, semua itu 

adalah kebaikan yang dapat membantu meningkatkan semangat untuk menghafalkan al-

Qur’an. 

 


