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MOTTO 

Dari Ali bin Abi Thalib RA, Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang 

membaca AlQur‟an, lalu ia menghafalnya dan menjaganya niscaya Allah akan 

memasukkannya ke dalam surga, dan menjadikannya dapat memberikan syafaat 

kepada 10 orang dari kalangan keluarganya meskipun semua telah ditetapkan 

masuk ke neraka.” 

 (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)
1
 

 

 

  

                                                           
1
 Diakses melalui website https://kemenag.go.id/read/the-power-of-qiraah-syafaat-di-

akhirat-zezvj pada hari kamis, 9 Desember 2021 pukul 11.20 WIB 

https://kemenag.go.id/read/the-power-of-qiraah-syafaat-di-akhirat-zezvj
https://kemenag.go.id/read/the-power-of-qiraah-syafaat-di-akhirat-zezvj


vii 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Dengan penuh syukur dan kerendahan hati, 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 

 

Almamater Tercita 

Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

  



viii 
 

ABSTRAK 

 

FATIMAH AZZAHRA. Hubungan Efikasi Diri Menghafal Al-Qur’an dengan 

Kemampuan Menghafal Al-Qur’an Santri Kelas VIII MTs Pondok Pesantren 

Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo Gamping Sleman. Skripsi. Yogyakarta : 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

 Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah memiliki target hafalan yang 

harus dicapai oleh santrinya yaitu sebanyak lima sampai lima belas juz. Akan 

tetapi terdapat beberapa santri yang masih belum bisa memenuhi target tersebut. 

Kemampuan santri dalam menghafal Al-Qur‟an dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah efikasi diri atau keyakinan diri yang dimiliki oleh 

siswa. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian tentang hubungan efikasi diri 

terhadap kemampuan menghafal Al-Qur‟an. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) 

Untuk mengetahui tingkat efikasi diri santri kelas VIII MTs Pondok Pesantren 

Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo Gamping Sleman, 2) Untuk mengetahui 

tingkat kemampuan menghafal Al-Qur‟an santri kelas VIII MTs Pondok 

Pesantren Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo Gamping Sleman, 3) Untuk 

meihat kemampuan prediksi dari efikasi diri menghafal Al-Qur‟an  terhadap 

kemampuan menghafal Al-Qur‟an santri kelas VIII MTs Pondok Pesantren 

Modren MIftahunnajah Trini Trihanggo Gamping Sleman. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan subjek santriwati 

kelas VIII MTs Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo 

Gamping Sleman sebanyak 42 responden. Dalam penelitian ini menggunakan 

sample jenuh. Pengumpulan data menggunakan metode angket, dokumentasi, dan 

wawancara. Uji hipotesis menggunakan  analisis regresi linear sederhana. 

 Hasil penelitian menunjukkan: 1) Tingkat efikasi diri santri kelas VIII 

MTs Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo Gamping Sleman 

secara umum berada pada kategori sedang dengan prosentase sebesar 66,7%, 2) 

Tingkat kemampuan menghafal Al-Qur‟an santri kelas VIII MTs Pondok 

Pesantren Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo Gamping Sleman secara umum 

berada pada kategori tinggi dengan prosentase sebesar 57,1%, 3) efikasi diri 

menghafal Al-Qur‟an dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan menghafal 

Al-Qur‟an santri kelas VIII MTs Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah, ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000<0,05 dalam 1 unit kenaikan efikasi diri 

maka kemampuan menghafal Al-Qur‟an akan naik sebesar 0,356. 

Kata kunci: Hubungan, efikasi diri, kemampuan menghafal Al-Qur’an 
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KATA PENGANTAR 

 

ِحْيِن  ْحٰوِي الرَّ اْلَحْوُد هللِ َرّبِ اْلٰعلَِوْيَي اَْشَهُد اَْى ََل إِٰلَه اَِلَّ هللاُ َواَْشَهُد اَىَّ بِْسِن هللاِ الرَّ

ٍد  ًْبِيَاِء َواْلُوْرَسِلْيَي ُهَحوَّ ََلةُ َوالسَََّلُم َعلَى اَْشَرِف اَْلَ ًدا َرُسىل ُهللا. َوالصَّ ُهَحوَّ

ا بَْعدُ   َوَعلَى ٰاِلِه َواَْصَحابِِه أَْجَوِعْيَي أَهَّ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan 

rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Al-Qur‟an merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan Allah Swt 

kepada Nabi Muhammad Saw untuk ummat Islam. Al-Qur‟an memiliki 

fungsi sebagai petunjuk, pemberi penjelasan dan pembeda antara yang haq 

dan batil. Oleh karena itu sebagai  ummat Islam sudah sepantasnya 

menjaga kemurnian dan mengagungkannya.
2
 Salah satu usaha nyata yang 

dapat dilakukan dalam menjaga kemurnian Al-Qur‟an adalah dengan cara 

menghafalkannya.
3
 Dengan demikian semakin banyak orang Islam yang 

menghafal Al-Qur‟an maka kemurnian Al-Qur‟an akan semakin terjaga, 

hal ini karena Allah SWT telah menjamin kemurnian Al-Qur‟an sampai 

hari kiamat melalui para penghafal Al-Qur‟an. 

 Menghafal Al-Qur‟an adalah proses memasukkan ayat-ayat Al-

Qur‟an ke dalam hati dan pikiran agar dapat diingat dan tidak hilang lagi.
4
 

Hal ini tentu saja bukan sesuatu hal yang mudah, mengingat Al-Qur‟an 

ditulis menggunakan bahasa Arab. Namun, dalam salah satu ayat Al-

                                                           
 

2
 Bobi Erno Rosadi, “Implementasi Pembelajaran Tahfiz Al-Qur‟an Mahasantri Pondok 

Pesantren Nurul Quran Tanggerang Selatan” dalam Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 

( Desember, 2018), hal. 269. 

 
3
 Atika Alfi Suroyya dkk, “Hubungan Pengelolaan Diri Dengan Kemampuan Menghafal 

Al-Qur‟an Siswa Kelas VIII di Ma‟had Al-Azhar MTsN 2 Kota Kediri” dalam Jurnal Happines, 

Vol. 3 No. 2 (Desember, 2019), hal. 88. 

 
4
 Fitriana Firdausi, “Optimasi Kecerdasan Majemuk Sebagai Metode Menghafal Al-

Qur‟an (Studi Atas Buku “Metode Ilham: Menghafal Al-Qur‟an Serasa Bermain Game” Karya 

Lukman Hakim Dan Ali Khosim)” dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, Vol. 18, 

No. 2 ( Juli, 2017), hal. 49. 



2 
 

Qur‟an terdapat motivasi bagi para penghafal Al-Qur‟an, Allah Swt 

berfirman dalam Q.S. Al-Qamar ayat 22: 

دَِّكر   ْكِر فََهْل ِمْن مُّ  َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرٰاَن ِللذِّ

 “dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur‟an untuk pelajaran, 

Maka adakah orang yang mengambil pelajaran?”
5
 

 

Dalam ayat tersebut jelas dikatakan bahwa Allah Swt memudahkan orang 

yang berusaha mempelajari Al-Qur‟an. Proses menghafal Al-Qur‟an  

merupakan proses yang bersifat pribadi dan mandiri, setiap orang memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda dalam menangkap, memahami dan 

menghafalkannya.
6
 Hal ini tentu saja mempengaruhi prestasi dan 

kemampuan seseorang dalam menghafal, ada yang mudah dan cepat dalam 

menghafal Al-Qur‟an, sebaliknya ada yang sulit dan lambat dalam 

menghafal Al-Qur‟an. 

 Hal ini juga menjadi permasalahan bagi santri kelas VIII MTs 

Pondok Pesantren Miftahunnajah, menurut fakta lapangan dalam satu 

angkatan terdapat perbedaan kemampuan  dan pencapaian prestasi hafalan 

Al-Qur‟an antar santri. Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah 

merupakan pondok berbasis modern yang dalam kurikulumnya mencakup 

pelajaran umum seperti sekolah menengah pertama pada umumnya, 

pelajaran agama, dan juga tahfidz Al-Qur‟an. Program tahfidz Al-Qur‟an 

yang dilakukan di Pondok Pesantren Miftahunnajah dimulai sejak dari 

                                                           
 5

 Departemen Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Exagrafika), 

hal. 529 

 
6
 Fitriana Firdausi, “Optimasi Kecerdasan…,  hal. 50. 
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kelas VII MTs, akan tetapi pada awal masuk program ini difokuskan untuk 

memperbaiki bacaan dengan adanya tambahan kegiatan tahsin dan 

penguasaan tajwid  bagi santri yang bacaan Al-Qur‟annya masih kurang 

baik. Sehingga diharapkan kemampuan dalam membaca dan menghafal 

Al-Qur‟an sesuai dengan kaidah tajwid.  Berkaitan dengan kegiatan 

tahfidz Al-Qur‟an terdapat target yang harus dicapai santri ketika lulus. 

Target yang ditetapkan adalah minimal 5 Juz dan maksimal 15 Juz . 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa target maksimal  yang harus dicapai 

dalam setahun sekitar 5 juz, dalam dua tahun sekitar 10 juz. Namun, pada 

faktanya terdapat beberapa santri kelas VIII MTs yang mampu mencapai 

target yang ditetapkan, adapula santri yang tidak mampu memenuhi target 

tersebut. Selain target, fakta lapangan menunjukkan terdapat beberapa 

santri yang masih belum begitu menguasai penggunaan ilmu tajwid dalam 

membaca maupun menghafal Al-Qur‟an.  Perbedaan ini tentu saja tidak 

terjadi begitu saja tanpa adanya sebab tertentu. Perbedaan ini dapat  terjadi 

karena adanya pengaruh faktor hambatan baik dari dalam diri sendiri 

maupun dari luar.
7
 

 Beberapa faktor yang dapat menghambat hafalan dari dalam diri 

sendiri seperti, sifat malas, tidak sabar, mudah lupa, putus asa, dan tidak 

rajin muroja’ah (mengulang-ulang) hafalan sedangkan dari luar adalah 

                                                           
 

7
 Hasil observasi di Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah pada tanggal 5 Februari 

2021 
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faktor lingkungan dan sosial.
8
 Faktor dari dalam diri tersebut  berkaitan 

dengan tingkat efikasi diri yang ada dalam diri siswa, menurut Bandura 

sebagaimana dikutip oleh Jess Feist dan Gregory J. Feist, seseorang yang 

memiliki efikasi diri rendah cenderung mudah menyerah, putus asa, dan 

enggan mengerahkan usaha untuk mencapai tujuannya.
9
 efikasi diri atau 

keyakinan diri menurut Bandura sebagaimana dikutip oleh Jess Feist dan 

Gregory J. Feist merupakan keyakinan individu akan kemampuannya 

dalam melakukan suatu hal tertentu untuk menyelesaikan tugas yang 

sedang dihadapinya atau melakukan kontrol pada kejadian tertentu di 

lingkungannya. Sehingga orang yang memiliki tingkat efikasi diri tinggi 

cenderung lebih mudah menghadapi tekanan dan mampu mengembangkan 

potensi yang dimilikinya.
10

 Dengan demikian seseorang dengan efikasi diri 

rendah cenderung memiliki sifat yang pemalas, mudah putus asa dan tidak 

mau berusaha sehingga hal tersebut dapat juga mempengaruhi kemampuan 

santri dalam menghafal Al-Qur‟an.  

 Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait hafalan Al-Qur‟an 

salah satunya adalah penelitian dari Wilda Faza dan Erin Ratna Kustanti, 

dalam penelitiannya disebutkan dari hasil wawancara dengan sepuluh 

santri, sembilan santri mengatakan masalah utama dalam menghafal Al-

Qur‟an adalah kurangnya rasa percaya diri dalam menyelesaikan hafalan 

                                                           
 

8
Suci Eryzka Marza, “Regulasi Diri Remaja Penghafal al-Qur‟andi Pondok Pesantren al-

Qur‟anJami‟atul Qurro‟ Sumatera Selatan” dalam Jurnal Intelektualita, Vol. 06 No. 01  (2017), 

hal. 154. 

 
9
Jess Feist dan Gregory J. Feist, Teori Kepribadian buku 2, (Jakarta: Salemba Humanika, 

2010), hal. 213. 

 
10

Ibid., hal. 212. 
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dan kurangnya usaha dalam mengejar ketertinggalan dalam menyetorkan 

hafalan.
11

 Selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

Dini Rayyi Gantari santri kelas VIII B, selama 2 tahun ini hafalan yang 

telah dicapai adalah 1,5 Juz. Menurut Dini hambatan yang ditemui dalam 

menghafal adalah waktu hafalan yang kurang, kondisi hati yang terkadang 

tidak terlalu dan baik, serta kurangnya keyakinan dalam menghafal apabila 

ditemui ayat-ayat yang sekiranya sulit dihafalkan.
12

 

 Dari pemaparan di atas dapat dilihat  bahwa terdapat banyak faktor 

yang menjadi penyebab kesulitan dalam menghafal. Diantara banyaknya 

faktor tersebut salah satunya adalah efikasi diri atau keyakinan diri yang 

dimiliki oleh penghafal. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan  

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan efikasi diri menghafal 

Al-Qur‟an dengan kemampuan menghafal siswa. Dimana efikasi diri 

menjadi variabel bebas dan kemampuan menghafal siswa menjadi variable 

terikatnya. Penelitian ini akan di lakukan di Pondok Pesantren Modern 

Miftahunnajah yang memiliki program hafalan bagi santri dengan fokus 

penelitian pada santri kelas VIII MTs. 

B. Rumusan Masalah 

 Bedasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

                                                           
 

11
 Wilda Faza dan Erin Ratna Kustanti, “Hubungan Antara Dukungan Sosial Orangtua 

dengan efikasi diri Menghafal Alquran Pada Santri Hafidz  di Pondok Pesantren Modern 

Alquran dan Raudlotul Huffadz” dalam Jurnal Empati, Vol. 7 No. 1 (Januari, 2018), hal. 258. 

 
12

 Hasil wawancara dengan Dini Rayyi Giyanti pada tanggal 5 Februari 2021. 
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1. Seberapa tinggi tingkat efikasi diri santri kelas VIII MTs Pondok 

Pesantren Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo Gamping Sleman? 

2. Seberapa tinggi tingkat kemampuan menghafal Al-Qur‟an santri kelas 

VIII MTs Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo 

Gamping Sleman? 

3. Apakah efikasi diri menghafal Al-Qur‟an bisa digunakan untuk 

memprediksi kemampuan  menghafal Al-Qur‟an santri kelas VIII MTs 

Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo Gamping 

Sleman? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

 Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tingkat efikasi diri santri kelas VIII MTs 

Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo 

Gamping Sleman. 

b. Untuk mengetahui tingkat kemampuan menghafal Al-Qur‟an santri 

kelas VIII MTs Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah Trini 

Trihanggo Gamping Sleman. 

c. Untuk melihat kemampuan prediksi efikasi diri menghafal Al-

Qur‟an terhadap kemampuan menghafal Al-Qur‟an santri kelas 

VIII MTs Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah Trini 

Trihanggo Gamping Sleman. 
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2. Manfaat penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi 

teoritis maupun praktis: 

a. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menjadi referensi terkait pengaruh efikasi diri terhadap 

kemampuan hafalan Al-Qur‟an khususnya bagi siswi MTs di 

pondok pesantren. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sarana 

menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pendidik tahfidz 

untuk meningkatkan mutu dan kualitas para penghafal Al-Qur‟an. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

 Sebagai sarana menambah pengetahuan dan pengalaman 

dalam melakukan Reseach dan penulisan karya ilmiah, serta 

sebagai sarana menambah wawasan terkait hafalan Al-Qur‟an 

khususnya pengaruh efikasi diri terhadap hafalan Al-Qur‟an 

santriwati kelas VIII MTs Pondok Pesantren Modern 

Miftahunnajah Trini Trihanggo Gamping Sleman. 

2) Bagi Santriwati 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan hafalan Al-Qur‟an santri, serta 

memberi gambaran pentingnya memiliki efikasi diri yang 

tinggi dalam diri. 
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3) Bagi lembaga yang diteliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh asatidz-

asatidzah pondok, Serta dapat dijadikan rujukan atau acuan 

dalam upaya meningkatkan kemampuan hafalan santri yang 

ada di Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah Trini 

Trihanggo Gamping Sleman. 

D. Kajian Pustaka 

 Dalam rangka menghindari adanya pengulangan dalam penelitian 

dengan tema yang sama, maka penulis memaparkan beberapa penelitian 

yang sudah ada mengenai efikasi diri. Penelitian terdahulu tersebut 

sekaligus dapat menjadi referensi bagi penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Merry Andani dengan judul 

“Hubungan Antara efikasi diri dengan Motivasi Intrinsik Menghafal 

Al-Qur‟an (Juz‟amma) Pada Mahasiswa”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan efikasi diri dengan motivasi 

intrinsik dalam menghafal Al-Qur‟an. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan korelasional. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif dengan kolerasi sebesar 0,278 taraf signifikansi 0,000 (<0,05) 

antara efikasi diri dengan motivasi intrinsik menghafal Al-Qur‟an 
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(Juz‟amma) pada mahasiswa.
13

 Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variabel bebasnya 

yaitu efikasi diri atau efikasi diri. Perbedaan antara penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada teknik 

penelitian. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kolerasional sedangkan teknik penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah teknik kolerasi Pearson Product 

Momen. Penelitian yang dilakukan penulis  membahas tentang variabel 

yang berbeda dari penelitian ini, sehingga dapat memperluas sumber 

referensi terkait efikasi dri 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Nabila Noor dengan judul 

“efikasi diri Mahasiswa Penghafal Al-Qur‟an”. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. 

Tujuan dari penelitian ini salah satunya adalah melihat gambaran 

efikasi diri mahasiswa penghafal Al-Qur‟an. Subjek dalam penelitian 

Hana Nabila Noor adalah tiga mahasiswa yang sedang menghafal Al-

Qur‟an. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan gambaran efikasi diri pada bidang tingkah laku dan 

kekuatan umum, namun sama pada tingkat kesulitan tugas.
14

 

Persamaan penelitian Hana Nabila Noor dengan penelitian yang 

                                                           

 
13

Merry Andani, “Hubungan Antara efikasi diri dengan Motivasi Intrinsik Menghafal 

Al-Qur‟an (Juz‟amma) Pada Mahasiswa”, skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif  Kasim Riau,2017. 

 
14

Hana Nabila Noor, “efikasi diri Mahasiswa Penghafal Al-Qur‟an”, skripsi Program 

Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2019. 
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dilakukan oleh peneliti adalah tema yang diangkat tentang efikasi diri 

penghafal Al-Qur‟an, sedangkan perbedaannya terletak pada metode 

dan variabel nya. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah 

metode kuantitatif dan terdapat dua variabel yang digunakan yaitu 

efikasi diri dan kemampuan menghafal Al-Qur‟an. Penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti akan menjadi penelitian dengan variabel baru. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Fauzil Adhim dengan judul 

“Pengaruh efikasi diri dan Motivasi Menghafal Terhadap Prestasi 

Menghafal Al-quran Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Angkatan 2013”. Penelitian ini merupakan penilitian kuantitatif yang 

menggunakan analisis regresi berganda sebagai teknik analisis 

datanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

efikasi diri dan motivasi terhadap prestasi menghafal Al-Qur‟an, 

adapun hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang positif 

dari efikasi diri dan motivasi menghafal terhadap prestasi menghafal 

Al-Qur‟an pada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Angkatan 2103. Perbedaan penelitian M. Fauzil Adhim dengan 

penelitian ini terletak pada teknik analisis data yang digunakan, dalam 

penelitian ini yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana.
15

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Febrina Handayani dan Desi 

Nurwidawanti dengan judul “Hubungan Antara efikasi diri dengan 

                                                           

 
15

  M. Fauzil Adhim, “Pengaruh efikasi diri dan Motivasi Menghafal Terhadap Prestasi 

Menghafal Al-quran Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2013”, skripsi 

Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.  
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Prestasi Belajar Siswa Akselerasi” dalam Jurnal Character. Penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data menggunakan 

analisis Spearman Rank Order Correlation. Objek dalam penelitian ini 

adalah Prestasi belajar dengan subjek siswa akselerasi  di SMPN 1 

Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

kolerasi/hubungan antara prestasi belajar dan tingkat efikasi diri. 

Semakin tinggi tingkat efikasi diri maka semakin tinggi  prestasi 

belajarnya, begitu juga sebaliknya semakin rendah tingkat efikasi diri, 

semakin rendah prestasi belajar.
16

 Perbedaan penelitian Febriana 

Handayani dan Desi Nurwidawanti dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti terletak pada objek penelitiannya dan analisis datanya. Objek 

yang digunakan oleh peneliti adalah kemampuan hafalan Al-Qur‟an 

dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 

sederhana. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Saptadi dengan judul “Faktor-

Faktor Pendukung Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an dan 

Implikasinya dalam Bimbingan dan Konseling”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung kemampuan 

santri dalam menghafalkan Al-Qur‟an, penelitian dilakukan di Pondok 

Pesantren Raudhatul Qur‟an Kauman, Kota Semarang. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif induktif. Teknik 

analisis data menggunakan model analisa interaktif yang 

                                                           
 

16
Febrina Handayani dan Desi Nurwidawati, “Hubungan Antara …” 
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dikembangkan oleh Miles dan Hiberman. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) motivasi santri dalam menghafal Al-Qur‟an 

berasal dari keluarga, teman-teman, guru dan kyai pondok pesantren. 

(2) pengetahuan dan pemahaman arti dari makna Al-Qur‟an masih 

kurang bagi santri (3) cara menghafal Al-Qur‟an dilakukan dengan 

mengaji tiga kali sehari, ziyadah, muroja’ah dan sema’an, dan 

muhasabah (4) fasilitas yang mendukung dalam hafalan di Pondok 

Pesantren Raudhatul Qur‟an  adalah asrama pondok, aula, ruang 

belajar untuk menghafal, mushola, dan masjid agung Kauman 

Semarang (5) aplikasi menghafal Al-Qur‟an dalam bimbingan dan 

konseling terletak pada kegiatan layanan bimbingan belajar. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terletak pada variabel kemampuan menghafal Al-Qur‟an.
17

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terletak pada metode penelitian dan fokus penelitiannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode 

kuantitatif dan penelitiannya fokus membahas pengaruh efikasi diri 

terhadap kemampuan menghafal Al-Qur‟an, sedangkan pada penelitian 

ini fokusnya lebih luas karena membahas faktor-faktor yang dapat 

mendukung kemampuan mengafal Al-Qur‟an. Kedudukan penelitian 

                                                           
 

17
 Heri Saptadi, “Faktor-faktor Pendukung Kemampuan Menghafal Al Qur‟an dan 

Implikasinya dalam Bimbingan dan Konseling” dalam Jurnal Bimbingan Konseling Vol I No. 2 

(November 2012). 
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yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sebagai 

pelengkap dengan variabel baru yaitu efikasi diri. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Alfin Taufik Almujab dan Moch. 

Mukhlison dengan judul “Pengaruh Motivasi Belajar dan Kecerdasan 

Spiritual terhadap Pelaksanaan Program Tahfidz Al-Qur‟an di SMP 

Negri I Wungu Kabupaten Madiun”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh motivasi belajar dan kecerdasan spiritual 

terhadap pelaksanaan program tahfidz. Dalam penelitian ini 

pelaksanaan program tahfidz yang dimaksud adalah usaha untuk 

mengingat ayat-ayat suci Al-Qur‟an dan mampu mempertahankannya 

minimal satu juz. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan teknik analisis data menggunakan analisi regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya pengaruh 

positif dari motivasi belajar dan kecerdasan spiritual terhadap 

pelaksanaan program tahfidz di SMP Negri I Wungu Kabupaten 

Madiun.
18

 Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terletak pada variabel hafalan Al-Qur‟an. sedangkan 

perbedaannya terletak pada variabel bebas dan teknik analisis datanya. 

Penelitian yang dilakukan peneliti hanya memiliki satu variabel bebas 

yaitu efikasi diri dan teknik analisis datanya menggunakan teknik 

analisis regresi linier sederhana. Penelitian yang dilakukan peneliti 

                                                           
 18

 Alfin Taufik Almujab dan Moch. Mukhlison, “Pengaruh Motivasi Belajar dan 

Kecerdasan Spiritual terhadap Pelaksanaan Program Tahfidz Al-Qur‟an di SMP Negri I Wungu 

Kabupaten Madiun” dalam Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman Volume 9, 

Nomor 2, (Agustus 2019). 
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merupakan penelitian baru yang meneliti pengaruh efikasi diri 

terhadap kemampuan menghafal Al-Qur‟an, sehingga penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian ini. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Shelya Giatna Putri dengan judul 

“Pengaruh Lingkungan dan Kemandirian Belajar Terhadap 

Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an Siswa Tahfidz di SMP  Ma‟arif I 

Ponorogo Tahun Ajaran 2019/2020”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh lingkungan dan kemandirian belajar 

terhadap kemampuan menghafal. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan Analisis regresi 

berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif 

dari lingkungan dan kemandirian belajar terhadap kemampuan 

mengahafal Al-Qur‟an.
19

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variabel terikatnya yaitu 

kemampuan menghafal Al-Qur‟an, sedangkan perbedaannya terletak 

pada teknik analisis datanya. Teknik analisis data yang digunakan oleh 

peneliti adalah teknik analisis regresi linier sederhana. Penelitian yang 

dilakukan peneliti merupakan penelitian baru yang meneliti pengaruh 

efikasi diri terhadap kemampuan menghafal Al-Qur‟an, sehingga 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian ini. 

                                                           
 

19
 Shelya Giatna Putri, “Pengaruh Lingkungan dan Kemandirian Belajar Terhadap 

Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an Siswa Tahfidz di SMP  Ma‟arif I Ponorogo Tahun Ajaran 

2019/2020”, skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. 
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8. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Masruri dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan Media Audio Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an Siswa Kelas VIII  Pada SMPIT 

An-Nawawi Al-Bantani Gunung Sindur Bogor”. Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pengaruh penggunaan 

media audio dapat meningkatkan kemampuan menghafal Al-Qur‟an. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode kuasi 

eksperimen dengan menggunakan desain one grup timr series design. 

Dengan menggunakan metode tersebut akan dilakukan pretest dan post 

test untuk melihat apakah terdapat perubahan setelah sampel diberi 

perlakuan sesusai dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini 

berati memperdengarkan hafalan melalui media audio. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari 

penggunaan media audio untuk meningkatkan kemampuan mengahafal 

Al-Qur‟an.
20

 penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

memliki kesamaan yaitu merupakan penelitian kuantitatif serta 

variabel terikatnya yaitu kemampuan menghafal Al-Qur‟an. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak 

pada model penelitiannya. penelitian ini menggunakan model 

penelitian kuasi eksperimen dan menggunakan teknik analisis kolerasi 

Pearson Product Moment. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

                                                           
 

20
 Ahmad Masruri, “Pengaruh Penggunaan Media Audio Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an Siswa Kelas VIII  Pada SMPIT An-Nawawi Al-Bantani 

Gunung Sindur Bogor” dalam Jurnal Andragogi Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1, Nomor  

3,(2019) 
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peneliti merupakan penelitian survey dengan teknik analisis data 

menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Penelitian yang 

dilakukan peneliti merupakan penelitian baru yang meneliti pengaruh 

efikasi diri terhadap kemampuan menghafal Al-Qur‟an, sehingga 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian ini. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin Amir, dkk dengan judul 

“Problematika Pembelajaran Tahfidz di Pondok Pesantren”. Penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pembelajaran 

tahfidz Al-Qur‟an dan memberikan solusi dalam menghadapi masalah 

tersebut. Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Syamsul „Ulum. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) Pembelajaran 

tahfidz Al-Qur‟an merupakan program unggulan di Pondok Pesantren 

Syamsyul „Ulum dengan menggunakan metode talaqqi dalam 

prosesnya, 2) Problematika pembelajaran tahfidz yang ditemui di 

Pondok Pesantren Syamsyul „Ulum yaitu rasa malas, kurang fokus, 

banyak kegiatan, faktor lingkungan, dan faktor kurangnya 

pembimbing, 3) Solusi dari problematika tersebut adalah dengan 

melawan rasa malas dengan motivasi, memberi target hafalan yang 

jelas, mengurangi kegiatan diluar jam tahfidz, dan memisahkan 

asrama.
21

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terletak pada kata mengahafal Al-Qur‟an, namun 

                                                           
 

21
 Syarifudin Amir, dkk, “Problematika Pembelajaran Tahfidz di Pondok Pesantren” 

dalam Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, volume 31, nomor 2, (2021). 
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penelitian ini fokus membahas problematika yang dijumpai dalam 

menghafal Al-Qur‟an dan cara mengatasinya. Sedangkan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada 

metodenya, metode yang digunakan oleh peneliti merupakan metode 

kuantitatif.  

10. Penelitian yang dilakukan oleh Nursiah dan Nur Fadilah Amin dengan 

judul “Pengaruh Penggunaan Bahasa Arab Terhadap Kemampuan 

Menghafal Al-Qur‟an Mahasiswi Semester II Ma‟had Al-Biir 

Makassar”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang 

menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana sebagai teknik 

analisis datanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh dari penggunaan bahasa Arab terhadap 

kemampuan menghafal Al-Qur‟an. hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dari penggunaan bahasa 

Arab terhadap kemampuan menghafal Al-Qur‟an, ini berati apabila 

penggunaan bahasa Arab meningkat maka kemampuan menghafal Al-

Qur‟an juga ikut meningkat.
22

 Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada teknik analisis 

data yaitu teknik analisis regresi linear sedrahana dan variabel terikat 

yaitu kemampuan mengahafal Al-Qur‟an. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak 

                                                           
 

22
 Nursiah dan Nur Fadilah Amin, “Pengaruh Penggunaan Bahasa Arab Terhadap 

Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an Mahasiswi Semester II Ma‟had Al-Biir Makassar” dalam 

Jurnal Al-Maraji’ jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Volume 1, Nomor 1, (2017). 
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pada variabel bebas yang menjadi faktor yang mempengaruhi 

kemampuan menghafal Al-Qur‟an. Penelitian yang dilakukan peneliti 

merupakan penelitian baru yang meneliti pengaruh efikasi diri 

terhadap kemampuan menghafal Al-Qur‟an, sehingga penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian ini. 

E. Landasan Teori 

1. Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an 

a. Pengertian Kemampuan 

 Menurut Caplin (2015) sebagaimana dikutip oleh Atika Alfi 

Suroyya kemampuan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari 

yang memungkinkan seseorang untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaannya, baik secara mental ataupun fisik.
23

 Menurut Hamzah 

B. Uno yang dikutip oleh Marliza Oktapiani kemampuan adalah 

suatu karakteristik yang dominan pada individu berkaitan dengan 

kinerja efektif atau superior dalam suatu pekerjaan atau situasi.
24

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah sifat 

bawaan dari lahir atau yang dipelajari dan bersifat dominan pada 

individu yang berkaitan dengan kinerja seseorang dalam 

melakukan pekerjaan. 

b. Pengertian Menghafal 

                                                           
 

23
 Atika Alfi Suroyya dkk, “Hubungan Pengelolaan Diri…, hal. 89. 

 
24

 Marliza Oktapiani, “Tingkat Kecerdasan Spiritual dan Kemampuan Menghafal Al-

Qur‟an” dalam Jurnal Tadzhib Akhlak, No. 5 ( januari 2020), hal. 98. 
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 Kata menghafal berasal dari kata hafal yang artinya telah 

masuk di ingatan atau dapat mengucapkan di luar kepala (tanpa 

melihat buku atau catatan lain). Sedangkan menghafal artinya 

berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat.
25

 

Menghafal dapat juga berarti usaha yang dilakukan seseorang 

untuk mengingat sesuatu dengan cara mengulang-ulangnya. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah yang dikutip oleh Marliza 

Oktapiani menghafal  adalah potensi jiwa untuk memasukkan, 

menyimpan, dan memunculkan kembali sesuatu yang telah 

lampau.
26

 Menghafal yaitu usaha dan potensi individu untuk 

mengingat dengan cara mengulang-ulangnya, menyimpan dan 

memunculkan kembali ingatannya. Proses menghafal tentu saja 

berkaitan kuat dengan daya ingat atau memori. Daya ingat adalah 

kemampuan seseorang untuk memanggil kembali informasi yang 

pernah dipelajari dan disimpan dalam otak. Berikut pembagian 

mengenai ingatan menurut Atkinson sebagaimana dikutip oleh 

Sa‟dullah dalam bukunya: 

1) Bedasarkan tahapannya, terdapat tiga tahapan dalam 

mengingat, yaitu: 

a) Encoding, adalah proses memasukkan informasi ke dalam 

pikiran. 
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b) Storage adalah penyimpanan informasi ke dalam gudang 

memori yang terletak pada long term memory. 

c) Retrieval adalah pemaparan kembali informasi yang telah 

disimpan dalam gudang memori. 

2) Bedasarkan jenisnya, dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Short term memory adalah penyimpanan informasi dalam 

memori jangka pendek. Penyimpanan memori ini hanya 

bersifat sementara dan akan mudah hilang apabila tidak 

diteruskan ke long term memory. 

b) Long term memory adalah penyimpanan informasi dalam 

memori jangka panjang, penyimpanan ini tidak akan mudah 

hilang.
27

 

c. Pengertian Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an 

 Menurut Ahsin Sakho menghafal Al-Qur‟an adalah proses 

membaca dan menanamkan bacaan Al-Qur‟an tanpa melihat 

tulisan secara berulang-ulang agar selalu ingat dengan tujuan untuk 

memperoleh ilmunya atau usaha mengingat bacaan Al-Qur‟an 

sesuai dengan kaidah tajwid yang benar.
28

Al-Qur‟an berasal dari 

kata Qara’a-Yaqra’u-Qur’aa nan yang berati seuatu yang dibaca. 

Arti ini memiliki makna sebagai anjuran agar orang Muslim 

membaca Al-Qur‟an.  Al-Qur‟an dapat diartikan juga sebagai 
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menghimpun atau menyimpan, hal ini disebabkan Al-Qur‟an 

merupakan kumpulan dari huruf, kata, ayat, dan surat yang 

tersusun secara rapi dan benar.
29

 Membaca dan menghafal Al-

Qur‟an tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, melainkan harus 

dibaca sesuai kaidah dan hukum bacaan yang benar. Melihat 

berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an adalah potensi seseorang untuk 

memasukkan, menyimpan dan memunculkan kembali baik bunyi 

maupun pelafalan dengan tajwid dan tanda baca yang benar dari 

bacaan Al-Qur‟an. 

d. Syarat-syarat Menghafal Al-Qur‟an 

 Sebelum memulai menghafal Al-Qur‟an terdapat beberapa 

syarat yang harus dipersiapkan penghafal agar kegiatan menghafal 

Al-Qur‟an tidak terasa berat. Dengan melakukan syarat ini 

penghafal Al-Qur‟an diharapkan dapat menghafal dengan lebih 

mudah. Adapun syarat menghafal Al-Qur‟an menurut Raghib as-

Sirjani sebagaimana dikutip oleh Jamil Abdul Aziz adalah sebagai 

berikut: 

1) Tekad yang kuat dan bulat. Tekad yang kuat dan kesungguhan 

akan menjadi jalan bagi seseorang untuk mencapai tujuannya. 
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2) Keyakinan dan kesabaran. Keyakinan akan memberikan 

kekuatan pada seseorang ketika ditemukan kesulitan dalam 

menghafal. 

3) Istiqomah. Konsistensi dalam menghafal diperlukan karena 

penghafal Al-Qur‟an tidak boleh berhenti dalam menghafal Al-

Qur‟an dan dapat menggunakan waktu dengan baik. 

4) Menjauhkan diri dari maksiat dan perbuatan tercela. Hal ini 

perlu dilakukan oleh setiap muslim, tidak hanya untuk 

penghafal Al-Qur‟an. Perbuatan maksiat dapat menimbulkan 

keresahan jiwa sehingga dapat menghancurkan konsentrasi 

yang telah dibangun.
30

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Menghafal Al-

Qur‟an 

 Dalam menghafal Al-Qur‟an pasti ditemui beberapa 

kesulitan. Namun, juga akan ditemui kemudahan dalam prosesnya. 

Kesulitan dan kemudahan ini  yang akan mempengaruhi 

kemampuan menghafal Al-Qur‟an. Hal ini yang menjadikan 

pentingnya memahami faktor penghambat dan pendukung dalam 

proses menghafal Al-Qur‟an. 

1) Faktor pendukung  
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 Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat 

meningkatkan kemampuan menghafal Al-Qur‟an. Menurut 

Wiwi Alawiyah W. beberapa faktor pendukung dalam 

menghafal Al-Qur‟an adalah sebagai berikut: 

a) Faktor Kesehatan 

Orang yang sehat akan lebih mudah dalam menghafal Al-

Qur‟an dikarenakan apabila tubuh sehat proses menghafal 

akan lancar tanpa hambatan, dan waktu menghafal pun 

akan relatif cepat. 

b) Faktor Psikologi 

Selain kesehatan lahiriah, kesehatan psikologis juga penting 

bagi penghafal Al-Qur‟an. Keadaan hati dan pikiran yang 

tenang akan memudahkan dalam menghafal, sebaliknya 

apabila kondisi hati sedang tidak baik dan banyak hal yang 

dipikirkan proses menghafal akan terganggu. 

c) Faktor Kecerdasan 

Kecerdasan menjadi salah satu faktor pendukung dalam 

menghafal Al-Qur‟an, mengingat setiap orang memiliki 

tingkat kecerdasan yang berbeda. Namun, hal ini tidak 

boleh dijadikan alasan untuk menyerah dalam menghafal 

Al-Qur‟an. Kunci utamanya tetap terletak pada 

keistiqomahan dan membangun hubungan baik dengan 

Allah Swt. 
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d) Faktor Motivasi 

Proses menghafal Al-Qur‟an bukanlah proses yang mudah, 

sehingga seseorang penghafal Al-Qur‟an butuh motivasi 

dan dukungan dari orang-orang terdekat seperti, keluarga, 

guru, dan teman. Kurangnya dukungan dapat menjadi 

faktor penghambat bagi proses menghafal. 

e) Faktor Usia 

Faktor usia menjadi salah satu faktor pendukung, seseorang 

dengan usia yang relatif muda akan lebih mudah dalam 

menghafal Al-Qur‟an, berkebalikan dengan seseorang yang 

sudah berusia lanjut, hal ini dikarenakan seseorang yang 

sudah lanjut usia memiliki pemikiran yang lebih komplek 

dalam permasalahan.
31

 

 Sedangkan menurut Putra dan Issetyadi yang dikutip oleh 

Heri Saptadi, faktor yang mempengaruhi kualitas hafalan 

merupakan faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal meliputi: 

a) Kondisi emosi 

b) Keyakinan (belief) 

c) Kebiasaan dan cara meningkatkan stimulus 

Faktor eksternal meliputi: 

a) Kondisi lingkungan 
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b) Nutrisi dalam tubuh
32

 

2) Faktor Penghambat 

 Menurut Ahsin W. terdapat beberapa problematika yang 

dapat menjadi penghambat bagi para penghafal Al-Qur‟an, 

yaitu: 

a) Memiliki presepsi bahwa menghafal tidak mudah. 

b) Lupa ayat-ayat yang sudah dihafalkan 

c) Permasalahan psikologis, dapat berupa malas, mudah putus 

asa, pasif, dll. 

d) Permasalahan lingkungan 

e) Banyak kegiatan dan kesibukan
33

 

 Selain itu ada beberapa faktor lain yang dapat menjadi 

penghambat dalam menghafal Al-Qur‟an, seperti berikut: 

a) Tidak memahami makharijul huruf dan tajwid 

Penyebab sulitnya menghafal Al-Qur‟an dapat disebabkan 

karena belum lancar dalam membaca Al-Qur‟an, baik dari 

sisi pelafalan maupun hukum bacaannya. Maka sebelum 

memutuskan untuk menghafal Al-Qur‟an akan lebih baik 

apabila belajar ilmu tajwid terlebih dahulu agar bacaan Al-

Qur‟an tidak kaku dan banyak yang salah. 
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b) Tidak sabar 

 Kesabaran adalah kunci kesuksesan. Seorang 

penghafal Al-Qur‟an harus memiliki sifat sabar agar dapat 

meraih cita-citanya dalam menghafal Al-Qur‟an. Penghafal 

Al-Qur‟an tidak boleh banyak mengeluh dan patah 

semangat dalam proses menghafal. 

c) Tidak sungguh-sungguh 

 Penghafal Al-Qur‟an yang tidak bersungguh-

sungguh akan menemui kesulitan dalam proses menghafal. 

Kesulitan tersebut sebenarnya lebih sering disebabkan 

karena sifat malas dan tidak tekun.
34

 Hal ini dapat diatasi 

dengan kesabaran dan keyakinan yang kuat bahwa kesulitan 

dalam proses menghafal dapat terlewati. 

d)  Tidak menghindari dan menjauhi maksiat 

 Perbuatan maksiat dan dosa akan mempersulit 

seseorang yang sedang menghafal. Sehingga dalam proses 

menghafal hendaknya seseorang menghindari maksiat dan 

dosa. 

e) Berganti-ganti mushaf Al-Qur‟an 

 Memakai mushaf yang berbeda-beda dalam 

menghafal Al-Qur‟an dapat menjadi penyebab 

terhambatnya proses menghafal. Hal ini disebabkan setiap 
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mushaf memiliki bentuk tulisan dan posisi ayat yang 

berbeda, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam 

membayangkan posisi ayat ketika menghafal apabila 

berganti-ganti mushaf.
35

 

f. Indikator Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an 

 Seseorang dapat diukur tingkat kemampuan menghafal Al-

Qur‟an melalui beberapa kriteria berikut: 

1) Tajwid
 

2) Kefasihan dan Adab 

3) Tekun Menyetorkan Hafalan 

4) Rajin Melakukan Muroja’ah 

5) Menunjukkan Minat dalam Menghafal Al-Qur‟an
36

 

g. Metode menghafal Al-Qur‟an 

 Dalam menghafal Al-Qur‟an terdapat beberapa metode 

yang dapat digunakan guna mencari alternatif terbaik untuk 

mempermudah proses menghafal. Berikut beberapa metode yang 

dapat digunakan dalam menghafal Al-Qur‟an: 

1) Metode Wahdah 

 Menghafal satu per satu ayat. Setiap ayat dibaca sebanyak 

sepuluh kali, atau dua puluh kali, atau lebih sampai ayat 
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tersebut membentuk bayangan dalam pikiran penghafal, bahkan 

sampai menjadi gerak refleks pada lisannya. Setelah tuntas 

pada satu ayat barulah beralih pada ayat selanjutnya dengan 

metode yang sama. Begitu seterusnya sampai dapat menghafal 

ayat dalam satu halaman Al-Qur‟an, langkah selanjutnya 

mengulang-ulang membaca halaman tersebut sampai penghafal 

dapat secara refleks melafalkan hafalannya. 

2) Metode Kitabah 

 Menghafal dengan cara memvisualisasi hafalan dengan 

menulis. Dalam metode ini penghafal dapat terlebih dahulu 

menulis ayat Al-Qur‟an yang hendak dihafalkan, kemudian 

membaca ayat tersebut sampai benar dan lancar, lalu 

dihafalkan. Penghafal dapat menulis ayat tersebut berkali-kali 

agar visualisasi ayat tersebut lebih cepat terbentuk dalam 

pikiran. 

3) Metode Sima’i 

 Menghafal dengan cara mendengar. Metode sima’i sangat 

efektif bagi penghafal yang memiliki daya ingat kuat dan gaya 

belajar auditori, dimana penghafal akan lebih mudah 

menangkap informasi yang diucapkan dengan keras. Metode 

ini dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, mendengar dari 
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guru yang membimbing. Kedua,merekam terlebih dahulu ayat 

yang akan dihafalkan, kemudian didengarkan sendiri.
37

 

4) Metode Gabungan 

 Metode ini merupakan gabungan dari metode wahdah dan 

kitabah. Namun, metode kitabah dalam metode ini hanya 

berperan sebagai uji coba terhadap ayat yang sudah dihafal. 

Setelah penghafal selesai menghafal maka ia akan 

menuliskannya, apabila penghafal  bisa menulis ayat tersebut 

dengan baik dan benar maka ia bisa melanjutkan hafalan ke 

ayat selanjutnya. Namun, apabila belum bisa maka penghafal 

harus kembali menghafal ayat tersebut sampai valid 

hafalannya. 

5) Metode Jama’ 

 Menghafal dilakukan secara kolektif, ayat yang difahal 

dibaca bersama-sama dipimpin oleh seorang guru. Metode ini 

diawali dengan guru yang membacakan ayat yang akan 

dihafalkan kemudian diikuti oleh siswa bersama-sama, hal ini 

dilakukan berulang-ulang, sampai ayat tersebut dapat dibaca 

dengan baik dan benar serta sudah melekat dalam pikiran. 

Setelah semua siswa hafal, dapat dilanjutkan menghafal ayat 

selanjutnya.
38

 

2. Efikasi Diri Menghafal Al-Qur‟an 
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a. Pengertian Efikasi Diri  

 efikasi diri menurut Bandura seperti yang dikutip oleh Jess 

Feist dan Gregory J. Feist adalah keyakinan seseorang  akan 

kemampuannya dalam melakukan sesuatu untuk  menyelesaikan 

tugas atau melakukan kontrol pada kejadian tertentu di 

lingkungannya.
39

 Menurut Robert A. Barron dan Donn Byrne 

efikasi diri adalah keyakinan seseorang akan kompetensi dirinya 

dalam mengerjakan tugas, mencapai tujuan, dan menyelesaikan 

rintangan yang dihadapi.
40

 Sedangkan menurut Ormrod seperti 

yang dikutip oleh Muhammad Gilar Jatisunda, efikasi diri adalah 

penilaian seseorang tentang kemampuan dirinya untuk 

mengerjakan sesuatu atau meraih tujuan tertentu.
41

 Sejalan dengan 

pendapat Alwisol dalam bukunya yang berjudul psikologi 

kepribadian, efikasi diri adalah penilaian diri, apakah dapat 

melakukan perbuatan yang baik atau buruk, benar atau salah, bisa 

atau tidak dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan ketentuan 

yang diinginkan.
42

 Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa efikasi diri adalah keyakinan seseorang akan 

kemampuannya untuk mengerjakan sesuatu hingga mencapai 

tujuan yang diinginkan dan mengatasi hambatan yang dihadapinya. 
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Dalam hal ini kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an. 

b. Sumber-sumber Efikasi Diri 

 efikasi diri atau keyakinan diri pada seseorang merupakan 

sesuatu keadaan yang bersifat tidak tetap atau dapat berubah. 

efikasi diri bisa ditingkatkan, diturunkan, didapatkan, dan diubah 

dengan empat sumber berikut (Bandura dalam Alwisol): 

1) Pengalaman performansi 

 Merupakan pengalaman mencapai prestasi di masa yang 

telah lalu. Keberhasilan atau prestasi yang tinggi di masa lalu 

akan secara otomatis meningkatkan efikasi diri, sebaliknya 

kegagalan dapat menurunkan efikasi. Dampak yang dihasilkan 

dari setiap keberhasilan atau kegagalan pun akan berbeda 

tergantung kondisi atau proses pencapaiannya, berikut beberapa 

dampak tersebut: 

a) Semakin sulit yang dikerjakan, keberhasilan akan 

meningkatkan efikasi diri. 

b) Mengerjakan sendiri lebih meningkatkan efikasi 

dibandingkan dikerjakan bersama atau dibantu orang lain. 

c) Kegagalan akan menurunkan efikasi diri apabila seseorang 

merasa sudah melakukan dengan optimal. 

d) Kegagalan dikarenakan stress atau emosi dampaknya tidak 

akan seburuk  ketika sudah mengerjakan secara optimal. 
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e) Kegagalan pada seseorang yang memiliki efikasi diri tinggi 

tidak akan memberikan dampak seburuk apabila kegagalan 

tersebut terjadi pada seseorang dengan efikasi diri rendah. 

f) Orang yang sudah terbiasa memiliki prestasi, apabila gagal 

sesekali tidak akan mempengaruhi efikasi dirinya. 

2) Pengalaman Vikarius 

 Pengalaman vikarius dapat diperoleh melalui model sosial. 

Melihat seseorang yang berhasil dapat meningkatkan efikasi 

diri, begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat terjadi apabila 

seseorang yang dijadikan role model atau  acuan memiliki 

kemampuan yang sama atau setara dengan pengamat. Apabila 

model yang diamati berbeda level kemampuan maka 

pengaruhnya tidak akan begitu besar. 

3) Persuasi sosial 

 Persuasi sosial dapat memberikan dampak positif maupun 

negatif terhadap efikasi diri. Persuasi sosial dapat dilakukan 

melalui pemberian nasihat, kritik atau sekedar masukan dan 

pujian dari seseorang. Terutama apabila persuasi tersebut 

diberikan oleh seseorang yang dipercaya. 

4) Keadaan Emosi 

 Kondisi emosi sesorang ketika melakukan atau 

mengerjakan sesuatu kegiatan dapat mempengaruhi efikasi diri 

di kegiatan tersebut. Kesal, marah, stress, cemas, dan takut 
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dapat menurunkan efikasi. Namun adakalanya peningkatan 

emosi dapat menambah sedikit efikasi diri.
43

 

c. Dimensi Efikasi Diri 

 Bandura berpendapat bahwa efikasi diri yang ada pada 

setiap orang dapat berbeda satu sama lain berdasarkan tiga dimensi 

sebagai berikut: 

1) Dimensi Tingkat (Level) 

 Dimensi ini berkaitan persepsi atau penerimaan seseorang 

mengenai kemampuannya yang diukur melalui berbagai 

macam tingkat kesulitan tugas. Apabila seseorang dihadapkan 

pada beberapa macam tingkat kesulitan tugas maka itu akan 

berada pada tingkatan tugas yang mudah, sedang dan sulit. 

Individu akan menentukan sikap yang akan dilakukan atau 

dihindari sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga 

individu dengan efikasi diri tinggi akan memiliki keyakinan 

dapat mengerjakan tugas yang memiliki tingkat kesulitan 

tinggi, sedangkan individu dengan efikasi diri rendah hanya 

memiliki keyakinan dapat mengerjakan tugas yang mudah. 

2) Dimensi Kekuatan (Streght) 

 Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan keyakinan 

dan kemantapan seseorang dengan kemampuan yang 

dimilikinya.  Keyakinan yang rapuh akan mudah digoyahkan 
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oleh kegagalan di masa lalu, sedangkan keyakinan yang kuat 

akan memotivasi seseorang dalam usahanya meskipun ditemui 

hambatan dalam prosesnya. Individu yang memiliki efikasi diri 

rendah akan mudah menyerah apabila mengalami pengalaman 

yang buruk atau kegagalan. Akan tetapi individu yang memiliki 

efikasi diri tinggi tidak akan mudah menyerah dan selalu tekun 

berusaha meskipun banyak rintangan yang dihadapi. 

3) Keluasan (Generality) 

 Dimensi ini berkaitan dengan penguasaan bidang yang 

dapat dilakukan oleh individu.  Individu dapat mengetahui 

apakah dirinya hanya memiliki kemampuan dalam beberapa 

bidang dan dalam beberapa situasi  atau menguasai berbagai 

kemampuan dalam sebuah rangkaian situasi. Individu dengan 

efikasi diri tinggi akan memiliki keyakinan dapat 

menyelesaikan berbagai tugas atau dapat mengatasi berbagai 

situasi, sedangkan individu dengan efikasi diri rendah akan 

mudah putus asa begitu dihadapkan dengan banyak tugas.
44

 

d. Indikator Efikasi Diri 

 Indikator efikasi diri mengacu pada dimensi efikasi diri 

yaitu dimensi level, dimensi streght, dan dimensi generality. 

Brown dkk seperti yang dikutip oleh Harwanti Noviandri 

merumuskan beberapa indikator efikasi diri yaitu: 
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1) Yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu 

Individu yakin bahwa dirinya dapat menyelesaikan tugas yang 

targetnya ditetapkan sendiri oleh individu tersebut. 

2) Yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan aktivitas yang 

diperlukan dalam menyelesaikan tugas 

Individu mampu memunculkan dan meningkatkan motivasi 

dalam diri untuk melakukan aktivitas yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakan. 

3) Yakin bahwa diri mampu berusaha keras, gigih, dan tekun 

Adanya keyakinan bahwa individu mampu mengerahkan segala 

usaha dan kegigihan dalam melakukan suatu pekerjaan. 

4) Yakin bahwa individu dapat bertahan menghadapi hambatan 

dan rintangan 

Dapat mengatasi kesulitan yang ada dan bangkit dari kegagalan 

5) Yakin dapat menyelesaikan masalah di berbagai bidang dalam 

segala situasi dan kondisi
45

 

3. Hubungan Efikasi Diri Menghafal Al-Qur‟an dengan Kemampuan 

Menghafal Al-Qur‟an 

 Kemampuan atau kualitas menghafal Al-Qur‟an menurut Putra dan 

Issetyadi dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, adapun 

faktor internal berupa: 1) kondisi emosi, 2) keyakinan (belief) 3) 
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kebiasaan. Sedangkan faktor penghambat dalam menghafal Al-Qur‟an 

menurut Ahsin W sakho adalah:  1) Melikiki presepsi bahwa 

menghafal tidak mudah,  2) Lupa ayat-ayat yang sudah dihafalkan, 3) 

Permasalahan psikologis, dapat berupa malas, mudah putus asa, pasif, 

dll. 4) Permasalahan lingkungan, 5) Banyak kegiatan dan kesibukan. 

 Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi kemampuan menghafal adalah keyakinan dan juga 

permasalahan psikologis seperti malas, mudah putus asa dan pasif. Hal 

ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Luthan terkait efikasi 

diri. Menurut Luthan seseorang yang memiliki efikasi diri rendah 

cenderung akan memiliki sikap sebagai berikut: 1) Suka menghindari 

tugas,  2) Mudah menyerah dan putus asa,  3) Ragu pada 

kemampuannya, 4) Tugas yang sulit dianggap sebagai ancaman, 5) 

Tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas, 6) Tidak berfikir 

bagaimana cara menghadapi masalah,.
46

  

 Dari teori diatas dapat dilihat bahwa seseorang dengan efikasi diri 

rendah cenderung suka menghindari tugas dan menganggap tugas yang 

sulit sebagai ancaman. Hal ini sesuai dengan faktor penghambat dalam 

menghafal Al-Qur‟an yaitu menganggap hafalan adalah hal yang sulit 

serta mudah putus asa. 

F. Kerangka Berpikir 
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 Dalam landasan teori sebelumnya sudah disebutkan efikasi diri 

merupakan keyakinan seseorang akan kemampuannya dalam 

menyelesaikan suatu tugas atau masalah yang sedang dihadapi.  efikasi diri 

sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam 

mengerjakan sesuatu. Tidak terkecuali juga efikasi diri dapat berkontribusi 

terhadap kemampuan menghafal Al-Qur‟an.  

 Seseorang dengan efikasi diri yang rendah memiliki ciri-ciri mudah 

putus asa, pemalas, tidak mau berusaha, dll. Hal tersebut menjadi salah 

satu faktor  internal yang dapat mengambat dalam menghafal Al-Qur‟an. 

Oleh sebab itu, kemampuan menghafal Al-Qur‟an setiap santri dapat 

berbeda salah satu faktornya adalah adanya pengaruh dari efikasi diri 

dalam diri.  

 Berikut paradigma kerangka berpikir menurut pemaparan diatas: 

 

 

 

 

 

Gambar I 

Paradigma Kerangka Berpikir 

 

Keterangan: 

 : Hubungan 

G. Hipotesis Penelitian 

efikasi diri (X) 

Kemampuan Menghafal  

Al Qur‟an (Y) 
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 Hipotesis adalah pertanyaan logis yang menjadi dasar untuk 

menarik kesimpulan sementara. (Emmy, 1979)
47

. Hipotesis dapat juga 

diartikan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah sudah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.
48

 

Dalam penelitian ini akan diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis Kerja (Ha) 

Efikasi diri menghafal Al-Qur‟an dapat memprediksi kemampuan 

menghafal santri kelas VIII MTs di Pondok Pesantren Modern 

Miftahunnajah Trini Trihanggo Gamping Sleman. 

2. Hipotesis Nihil atau Nol (Ho) 

Efikasi diri menghafal Al-Qur‟an tidak dapat memprediksi 

kemampuan menghafal santri kelas VIII MTs di Pondok Pesantren 

Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo Gamping Sleman. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan desain penelitian survei. Dalam 

penelitian ini peneliti akan mengukur apakah efikasi diri menghafal 

Al-Qur‟an dapat memprediksi kemampuan menghafal Al-Qur‟an santri 

kelas VIII MTs Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah, sehingga 
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sifat dari penelitian ini adalah penelitian kolerasional karena memiliki 

tujuan untuk mengetahui kontribusi dari dua variabel. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif karena menguji teori objektif 

dengan menguji hubungan antar variabel. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di Pondok Pesantren Modern 

Miftahunnajah. Dimulai pada bulan Februari 2021. 

3. Variabel Penelitian 

 Variabel adalah simbol atau konsep yang berbeda atau bervariasi. 

Konsep ini dapat dianggap sebagai seperangkat nilai-nilai.
49

 Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu: 

a. Variabel bebas X (Independent Variable) merupakan variable 

stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain.
50

 Adapun 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah efikasi diri menghafal 

Al-Qur‟an santri kelas VIII B dan VIII C Pondok Pesantren 

Modern Miftahunnajah. Tidak ada kelas VIII A di Pondok 

Pesantren Modern Miftahunnajah Putri. 

b. Variabel terikat Y (Dependent Variable) merupakan variabel 

konsekuen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.
51

 

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan 
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menghafal Al-Qur‟an santri kelas VIII MTs Pondok Pesantren 

Modern Miftahunnajah. 

c. Definisi Operasional 

 Definisi Operasional adalah bagaimana cara peneliti 

menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dengan rumusan 

yang didasarkan pada sifat-sifat yang dapat diamati. Dalam 

penelitian ini definisi operasional variabel sebagai berikut: 

1) efikasi diri merupakan keyakinan seseorang akan 

kemampuannya untuk mengerjakan sesuatu hingga mencapai 

tujuan yang diinginkan dan mengatasi hambatan yang 

dihadapinya. Dalam hal ini adalah kemampuan dalam 

menghafal Al-Qur‟an. Indikator efikasi diri yang akan 

menentukan tingkat efikasi diri dibuat berdasarkan dimensi 

efikasi diri yaitu dimensi level, dimensi stregh, dan dimensi 

generality. Adapun untuk mengetahui tingkat efikasi diri 

menghafal Al-Qur‟an santri kelas VIII MTs Pondok Pesantren 

Modern Miftahunnajah diukur dengan instrumen skala efikasi 

diri menghafal Al-Qur‟an. Skala efikasi diri menghafal Al-

Qur‟antersebut akan diisi oleh santriwati kelas VIII Pondok 

Pesantren Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo Gamping 

Sleman. Semakin tinggi skor yang didapat maka semakin tinggi 

efikasi diri, semakin rendah skornya maka semakin rendah 

efikasi diri. 
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2) kemampuan menghafal Al-Qur‟an dalam penelitian ini adalah 

potensi siswa kelas VIII SMP Pondok Pesantren Modern 

Miftahunnajah untuk memasukkan, menyimpan dan 

memunculkan kembali baik bunyi maupun pelafalan dengan 

tajwid dan tanda baca yang benar dari bacaan Al-Qur‟an. 

Adapun indikator yang akan mengukur kemampuan menghafal 

Al-Qur‟an yaitu, penguasaan tajwid, kelancaran, dan kefasihan. 

Dalam indikator tajwid hanya digunakan beberapa poin dasar 

tajwid yang sudah dapat mewakili. Kemampuan menghafal Al-

Qur‟an akan diukur dengan Instrumen skala kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an. Skala kemampuan menghafal Al-Qur‟an 

tersebut selanjutnya akan diisi oleh santriwati kelas VIII 

Pondok Pesantren Modern Mifathunnajah Trini Trihanggo 

Gamping Sleman. Semakin tinggi skor yang didapatkan maka 

semakin tinggi kemampuan menghafal Al-Qur‟an, semakin 

rendah skornya maka semakin rendah kemampuan menghafal 

Al-Qur‟an. 

4. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang mencakup subjek/objek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik sesuai dengan ketentuan 

peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya.
52

 Sedangkan 

sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
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oleh populasi tersebut.
53

 Penelitian ini akan menggunakan sampling 

jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel.
54

 Teknik ini biasa 

dilakukan apabila populasi dianggap kecil atau kurang dari 100.
55

 

Populasi yang digunakan dalam penelitian yaitu Santriwati kelas VIII  

MTs Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah yang berjumlah 42 

santriwati. 

5. Metode dan Pengumpulan Instrumen Data 

a. Metode Pengumpulan Data 

 Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Angket  

Angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada narasumber atau responden untuk dijawab.
56

 Angket 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup sehingga 

responden dapat memilih salah satu alternatif jawaban yang 

sudah tersedia. Angket ini digunakan untuk mengetahui 

kemampuan efikasi diri menghafal Al-Qur‟an dalam 

                                                           
 

53
 Ibid., 81. 

 
54

 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi…, hal. 96. 

55
 Eva Latipah, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Grass Media, 2014), hal. 53. 

 
56

 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi…, hal. 162. 



43 
 

memprediksi kemampuan menghafal Al-Qur‟an santriwati 

kelas VIII SMP di Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah. 

2) Observasi 

 Obsevasi adalah mengamati situasi yang ada tanpa 

ada unsur dibuat-buat dan dilakukan sesuai dengan kehendak 

alam (alamiah). Metode ini digunakan sebagai data pendukung 

untuk mengamati dan mencatat gambaran umum sekolah di 

Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah, serta Sarana dan 

prasarana di Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah dan 

sebagainya. 

3) Dokumentasi   

 Teknik pengumpulan data yang didapat dari dokumen yang 

ada di lapangan atau dibuat sendiri disebut dokumentasi.
57

 

Teknik ini dibutuhkan untuk memperoleh data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen rapat, dan agenda yang sudah berlalu. 

Dalam hal ini teknik dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan catatan terkait profil umum sekolah, foto sekolah, 

dan foto santri Kelas VIII MTs Pondok Pesantren Modern 

Miftahunnajah. 

b. Instrumen 
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 Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian guna mengukur fenomena atau variabel yang 

diamati.
58

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala efikasi diri menghafal Al-Qur‟an dan skala kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an. Dalam penggunaan skala tersebut variabel 

yang ingin diukur diuraikan menjadi indikator variabel. Kemudian 

variabel tersebut dijadikan acuan dalam menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.
59

 

Tabel I 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

No  Variabel Indikator Jumlah 

Item 

No Soal 

1 efikasi diri Yakin dapat 

menyelesaikan 

tugas tertentu 

5 1,2,3*,4,

21 

Yakin dapat 

memotivasi diri 

untuk melakukan 

aktivitas yang 

diperlukan dalam 

menyelesaikan 

tugas 

6 5,6,7*,8*

,22*,23 

Yakin bahwa diri 

dapat berusaha 

dengan keras, 

tekun, dan gigih 

4 9,10*,12,

24* 

Yakin dapat 

bertahan 

menghadapi 

5 13,14*,1

5*,16 
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hambatan dan 

rintangan 

Yakin dapat 

menyelesaikan 

masalah di 

berbagai bidang 

dalam segala 

situasi dan kondisi 

6 17*,18,1

9,20*,25

* 

2 Kemampuan 

Menghafal 

Al-Qur‟an 

Tajwid 
6 

1,2,3*,4*

21*,22 

Kefasihan dan 

Adab 
1 5 

Tekun 

Menyetorkan 

Hafalan 

1 10 

Rajin Melakukan 

Muroja‟ah 
4 

13,14*,1

5*,24* 

Menunjukkan 

Minat dalam 

Menghafal Al-

Qur‟an 

4 
17,19*,2

0,25* 

 

Tabel II 

Skor Alternatif Jawaban Instumen
60

 

 

Pernyataan Positif (+) Pernyataan Negatif (-) 

Alternatif Jawaban skor Alternatif Jawaban Skor 

Selalu (S) 4 Selalu (S) 1 

Sering (SR) 3 Sering (Sering) 2 

Kadang-Kadang 

(KD) 

2 Kadang-Kadang (KD) 3 

Tidak Pernah (TP) 1 Tidak Pernah (TP) 4 

 

6. Uji Coba Instrumen 

a. Uji Validitas 
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 Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah setiap butir 

instrument valid atau tidak. Apabila nilai kolerasi (rhitung) lebih 

besar dari  (rtabel) / (rkritis) pada taraf signifikansi 5% maka dapat 

dikatakan item tersebut valid, sebalikya apabila nilai kolerasi 

(rhitung) lebih kecil dari  (rtabel) / (rkritis) pada taraf signifikansi 5% 

maka item tersebut tidak valid sehingga harus diperbaiki atau 

dibuang.
61

 Dalam penelitian ini digunakan teknik Corrected Item – 

Total Correlation untuk menghitung nilai kolerasi setiap item. 

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS. 

Tabel. III 

Hasil Uji Validitas Item Skala Efikasi Diri Menghafal Al-

Qur’an 

 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0,536 0,304 Valid 

2 0,633 0,304 Valid 

3 0,468 0,304 Valid 

4 0,534 0,304 Valid 

5 0,681 0,304 Valid 

6 0,486 0,304 Valid 

7 0,563 0,304 Valid 

8 0,677 0,304 Valid 

9 0,458 0,304 Valid 

10 0,596 0,304 Valid 

11 0,184 0,304 Tidak Valid 

12 0,406 0,304 Valid 

13 0,607 0,304 Valid 

14 0,400 0,304 Valid 

15 0,730 0,304 Valid 

16 0,596 0,304 Valid 

17 0,577 0,304 Valid 

18 0,453 0,304 Valid 

19 0,587 0,304 Valid 
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20 0,410 0,304 Valid 

21 0,723 0,304 Valid 

22 0,347 0,304 Valid 

23 0,551 0,304 Valid 

24 0,531 0,304 Valid 

25 0,597 0,304 Valid 

 

 Bedasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 25 

pertanyaan item efikasi diri menghafal Al-Qur‟an  yang diisi oleh 

42 responden terdapat 24 item yang dinyatakan valid, karena r
hitung  

> 0,304. Dan ada satu item yang dinyatakan tidak valid yaitu item 

nomor 11 karena r
hitung  

< 0,304 Hal ini berati 24 item yang valid 

dapat digunakan untuk uji analisis berikunya. 

Tabel IV 

Hasil Uji Validitas Item Kemampuan Menghafal Al-Qur’an 

(Diisi Oleh Santri) 

 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0,494 0,304 Valid 

2 0,368 0,304 Valid 

3 0,474 0,304 Valid 

4 0,445 0,304 Valid 

5 0,619 0,304 Valid 

6 0,261 0,304 Tidak Valid 

7 0,268 0,304 Tidak Valid 

8 0,311 0,304 Valid 

9 0,084 0,304 Tidak Valid 

10 0,315 0,304 Valid 

11 0,384 0,304 Valid 

12 0,338 0,304 Valid 

13 0,485 0,304 Valid 

14 0,361 0,304 Valid 

15 0,539 0,304 Valid 

16 0,535 0,304 Valid 

17 0,525 0,304 Valid 

18 -0,085 0,304 Tidak Valid 

19 0,460 0,304 Valid 
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20 0,453 0,304 Valid 

21 0,380 0,304 Valid 

22 0,642 0,304 Valid 

23 0,397 0,304 Valid 

24 0,496 0,304 Valid 

25 0,415 0,304 Valid 

26 0,073 0,304 Tidak Valid 

 

Tabel V 

Hasil Uji Validitas Item Kemampuan Menghafal Al-Qur’an 

(Diisi Oleh Guru) 

 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0,609 0,304 Valid 

2 0,601 0,304 Valid 

3 0,407 0,304 Valid 

4 0,309 0,304 Valid 

5 0,667 0,304 Valid 

6 0,415 0,304 Valid 

7 -0,280 0,304 Tidak Valid 

8 0,198 0,304 Tidak Valid 

9 0,473 0,304 Valid 

10 0,438 0,304 Valid 

11 -0,050 0,304 Tidak Valid 

12 0,282 0,304 Tidak Valid 

13 0,561 0,304 Valid 

14 0,348 0,304 Valid 

15 0,370 0,304 Valid 

16 0,064 0,304 Tidak Valid 

17 0,597 0,304 Valid 

18 0,012 0,304 Tidak Valid 

19 0,438 0,304 Valid 

20 0,436 0,304 Valid 

21 0,601 0,304 Valid 

22 0,659 0,304 Valid 

23 -0,119 0,304 Tidak Valid 

24 0,446 0,304 Valid 

25 0,426 0,304 Valid 

26 0,403 0,304 Valid 
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 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 26 item 

pertanyaan dari kemampuan menghafal Al-Qur‟an yang telah diisi 

oleh guru dan siswa terdapat 16 pernyataan yang dinyatakan valid 

karena r
hitung 

> 0,304. Sedangkan terdapat 10 item pernyataan yang 

dinyatakan tidak valid yaitu item nomor 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 

23, dan 26. Hal ini berati 16 item yang valid dapat digunakan untuk 

uji analisis selanjutnya. 

b. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjukkan terdapat konsistensi dan stabilitas 

nilai hasil skala pengukuran tertentu.
62

 Dalam penelitian ini uji 

reliabilitas menggunakan uji Alfa Cronbach. Adapun standar 

reliabilitas instrumen adalah 0,6. Tetapi menurut Nunnally 

instrumen dapat dikatakan reliabel apabila nilai reliabilitas 

Cronbach Alpha’s  > 0,70 (ri > 0,70).
63

 Batas keduanya diakui dan 

dapat diterima. Artinya Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila 

nilai reliabilitas Cronbach Alphas’s > 0,6. Uji reliabilitas ini 

dilakukan dengan bantuan program SPSS. 

Tabel VI 

Hasil Uji Reliabilitas Efikasi Diri Menghafal Al-Qur’an 

 

Cronbach Alpha’s N of Items Reliabilitas 

0,909 24 Reliabel 
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Tabel VII 

Hasil Uji Reliabilitas Kemampuan Menghafal Al-Qur’an 

(Diisi Oleh Siswa) 

 

Cronbach Alpha’s N of Items Reliabilitas 

0,818 16 Reliabel 

 

Tabel VIII 

Hasil Uji Reliabilitas Kemampuan Menghafal Al-Qur’an 

(Diisi Oleh Guru) 

 

Cronbach Alpha’s N of Items Reliabilitas 

0,857 16 Reliabel 

 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, maka angket 

efikasi diri menghafal Al-Qur‟an dan kemampuan menghafal Al-

Qur‟an dinyatakan reliabel. Hal ini dikarenakan nilai Cronbach 

Alpha’s > 0,6. 

7. Teknik Analisis Data 

a. Uji Prasarat Analisis 

 Data yang akan di analisis menggunakan suatu teknik 

analisis data harus memenuhi syarat yang harus dilakukan dengan 

melewati pengujian tertentu.
64

 Dalam penelitian ini akan 

menggunakan teknik regresi dalam pengolahan datanya, sehingga 

uji prasyarat yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 
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Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang akan diolah berasal dari sampel yang datanya 

berdistribusi normal.
65

 Teknik yang akan digunakan adalah 

Uji Kolmogorov Smirnov, Untuk mengetahui apakah nilai 

distribusi residual normal atau tidak dilakukan dengan melihat 

harga p. Jika harga p > 0,05 maka distribusi data dapat 

dinyatakan normal, sedangkan jika harga p ≤  0,05 maka 

distribusi dapat dinyatakan tidak normal. datanya akan 

dihitung menggunakan program SPSS.  

Tabel  IX 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

Uji Normalitas efikasi diri Kemampuan 

Menghafal Al-

Qur‟an 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.073 0.091 

Asymp. Sig (2-Tailed) 0.200 0.200 

 

 Bedasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) efikasi diri adalah 0,200 

lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan 

keputusan dalam uji normalitas dengan Uji Kolmogorov 

Smirnov dapat disimpulkan bahwa data efikasi diri 

berdistribusi normal. Kemudian untuk nilai signifikansi 

Asymp. Sig. (2-tailed) kemampuan menghafal Al-Qur‟an 
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adalah 0,200 lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa data kemampuan menghafal Al-Qur‟an berdistribusi 

normal. 

2) Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi 

data yang akan diolah berstatus linear atau tidak. Dalam uji 

linearitas distribusi data akan dikatakan linear apabila Fhitung < 

Ftabel.
66

Penghitungan data akan dilakukan menggunakan 

program SPSS. 

Tabel X 

Hasil Uji Lineritas 

 

Variabel 

Bebas (X) 

Variabel 

Terikat 

(Y) 

DF F 

hitung 

F 

tabel 

Keteranga

n 

efikasi diri Kemamp

uan 

Menghaf

al Al-

Qur‟an 

25:15 0,703 2.28 Linear 

 

 Bedasarkan perhitungan dari uji linearitas dapat 

disimpulkan bahwa variabel efikasi diri linear dengan variabel 

kemampuan menghafal Al-Qur‟an karena Fhitung 0,703 < Ftabel 

2,28. Dengan demikian data dapat digunakan untuk uji 

hipotesis. 

b. Uji Hipotesis 
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 Dalam penlitian ini uji hipotesis akan dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis regresi 

sederhana dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui linieritas 

hubungan antara satu variabel bebas (X) dan satu variabel terikat 

(Y), atau dapat juga digunakan untuk mengetahui perkiraan 

kenaikan variabel terikat apabila variabel bebas diketahui.
67

 

Adapun variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pengaruh 

efikasi diri dan variabel terikat (Y) yaitu kemampuan menghafal 

Al-Qur‟an. 

I. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika  dalam penyusunan skripsi bertujuan memberikan 

gambaran hal pokok yang akan dibahas dalam skripsi. Dalam penelitian ini 

sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian 

inti dan bagian akhir. 

 Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat 

pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, 

halaman moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran 

 Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian 

pendahuluan sampai bagian penutup yang terbagi dalam bab-bab yang 

merupakan satu kesatuan. Dalam skripsi ini peneliti menuliskan hasil 

penelitian dalam empat bab. Bab I pada skripsi ini berisi gambaran umum 

penulisan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan  
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 Bab II berisi gambaran umum mengenai Pondok Pesantren Modern 

Miftahunnajah. Fokus pembahasan pada bagian ini yaitu pada letak 

geografis, sejarah berdiri, struktur organisasi, keadaan guru, program-

program, keadaan peserta didik, dan sarana prasarana yan ada di Pondok 

Pesantren Modern Miftahunnajah. 

 Bab III membahas tentang hasil observasi, pengisian angket dan 

dokumentasi mengenai pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an santri kelas VIII SMP Pondok Pesantren Modern 

Miftahunnajah. 

 Bab IV penutup. Pada bab ini akan berisi kesimpulan, saran-saran, 

dan kata penutup. 

 Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai 

lampiran yang terkait dengan penelitian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Bedasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang yang telah 

peneliti dapatkan dalam penelitian yang berjudul “Hubungan efikasi diri 

Terhadap kemampuan Menghafal Al-Qur‟an Santri Kelas VIII MTs 

Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah” dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat efikasi diri santri kelas VIII MTs Pondok Pesantren Modern 

Miftahunnajah secara umum berada pada kategori sedang dengan nilai 

rata-rata 66,21. Secara rinci persentase yang termasuk kategori tinggi 

sebesar 33,3%, sedangkan persentase yang termasuk dalam kategori 

sedang sebesar 66,7%. 

2. Tingkat kemampuan menghafal Al-Qur‟an santri kelas VIII MTs 

Pondok Pesantren Modenr Miftahunnajah secara umum berada pada 

kategori tinggi dengan nilai rata-rata 48,12. Secara rinci persentase 

yang termasuk dalam kategori tinggi sebesar 57,1%, sedangkan 

persentase yang termasuk dalam kategori sedang sebesar 42,9%. 

Efikasi diri menghafal Al-Qur‟an dapat digunakan untuk memprediksi  

kemampuan menghafal santri kelas VIII MTs Pondok Pesantren Modern 

Miftahunnajah hal tersebut dibuktikan dengan nilai siginifikansi 0,000 < 

0,05 dengan model regresi Y = 24.551 + 0,356 X 

Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an = 24.551 + 0,356 (efikasi diri) 
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Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan 1 angka efikasi diri 

menghafal Al-Qur‟an, maka kemampuan menghafal Al-Qur‟an akan 

naik sebesar 0,356. 

B. Saran 

 Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait. Antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

 Tingkat kemampuan menghafal santri kelas VIII MTs berada pada 

kategori tinggi. Untuk itu agar dapat mempertahankan dan 

meningkatkan agar semakin baik sekolah sebaiknya menetapkan 

peraturan terkait konsekuensi apabila target hafalan tidak tercapai, 

sehingga santri memiliki motivasi yang lebih besar dalam menghafal 

Al-Qur‟an. Selain itu, dapat juga dilakukan pemberian reward kepada 

santri yang mencapai target terbanyak sehingga ada dorongan untuk 

menyelesaikan target hafalan. 

2. Bagi Pengampu Tahfidz (Musyrifah) 

 efikasi diri atau keyakinan diri terbukti memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan menghafal Al-Qur‟an. Dengan demikian 

musyrifah dapat memberikan mentoring secara berkala kepada santri 

dalam rangka meningkatkan keyakinan santri terhadap kemampuannya 

dan memberikan motivasi agar santri memiliki semangat dalam 

menghafal Al-Qur‟an.  Selain itu dapat juga dilakukan sharing atau 
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berbagi cerita agar santri dapat menyampaikan kesulitan atau 

hambatan yang dihadapinya dalam proses menghafal Al-Qur‟an. 

3. Bagi Siswa 

 Bagi siswa yang tingkat kemampuan menghafal Al-Qur‟annya 

masih kurang diharapkan dapat meningkatnya. Baik dengan 

memperkuat keyakinan pada kemampuan yang dimiliki dan juga usaha 

untuk terus menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan 

untuk siswa yang kemampuan menghafal nya sudah bagus diharapkan 

dapat mempertahankan dan meningkatkaannya agar menjadi lebih 

baik. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

  Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan 

untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan peneliti di masa yang akan 

datang dapat menggunakan variabel yang berbeda guna memperluas 

khasanah ilmu pengetahuan. 
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