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Menghafal Al-Qur’an bukan suatu perkara yang mudah dan memerlukan 

proses yang panjang. Dalam proses menghafal Al Qur’an seseorang pasti akan 

menemui banyak kesulitan ataupun hambatan yang dihadapi. Hambatan-hambatan 

dalam menghafal Al Qur’an tersebut pada dasarnya akan mampu diatasi dan 

diselesaikan jika seseorang memiliki sikap optimisme. Optimisme adalah cara 

berpikir yang positif dan realistis dalam memandang suatu masalah serta berusaha 

menyelesaikan dan keluar dari masalah tersebut. Maka adanya penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat optimisme pada remaja penghafal Al Qur’an di 

Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

deskriptif. Subjek penelitian ini adalah remaja penghafal Al Qur’an di Rumah 

Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif yang berjumlah 127 orang. Pengambilan sampel 

dengan teknik probability sampling dengan jenis pengambilan sampel yaitu random 

sederhana. Dalam menentukan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan 

rumus yang dikembangkan oleh Isaac dan Micheal. Instrumen pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan Skala model Likert. Dalam penelitian ini skala 

optimisme dimodifikasi dari skala yang disusun oleh Anisatul Mukaromah. Skala 

optimisme remaja penghafal Al Qur’an yang dikonstruk dari tiga aspek optimisme 

yaitu, permanent, pervasive dan personalization. Kuesioner optimisme remaja 

penghafal Al Qur’an memuat 26 item. Reliabilitas instrument dihitung 

menggunakan formula Alpha Cronbach dengan nilai koefisien reliabilitas sebesar 

0,825. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis statistik deskriptif dengan 

bantuan SPSS 26 for Windows. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja penghafal Al Qur’an di 

Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif memiliki tingkat optimisme sebagai 

berikut: terdapat 52 remaja (41%) yang memiliki optimisme sangat tinggi, terdapat 

57 remaja (45%) yang memiliki optimisme tinggi, terdapat 18 remaja (14%) yang 

memiliki optimisme sedang, terdapat 0 remaja (0%) pada kategori rendah dan 

kategori sangat rendah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat optimisme 

pada bahwa remaja penghafal Al Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al 

Syarif dalam kategori tinggi. 
 


