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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif  

Rumah  Tahfizh Al Qur’an Al Azhar Al Syarif didirikan oleh Ustadz 

Fakhrie Hanief, SQ, S.Th.I, S.Pd.I, MA dan Ustadz H. Reza Ferdian, Lc, 

M.Pd. Beberapa alasan yang mendasari keinginan untuk mendirikan 

Rumah Tahfizh Al Qur’an Al Azhar Al Syarif adalah masih kurangnya 

kemampuan membaca dan menulis Al Quran, orang tua tidak punya 

waktu untuk mengajari anaknya membaca Al Quran serta orang tua tidak 

memiliki kemampuan untuk mengajarkan Al Quran kepada anak, dan 

anak zaman sekarang banyak menggunakan waktu hanya untuk bermain. 

Ustadz Fakhrie Hanief dan Ustadz H. Reza Ferdian mencari tempat 

yang cocok untuk didirikan Rumah Tahfizh Quran Al Azhar Al Syarif 

dan seiring berjalannya waktu rumah tahfizh Qur’an didirikan yang 

berlokasi di Gg Mentari Jalan Manarap Tengah Kabupaten Banjar. Hal 

ini karena permintaan dari warga disana supaya di lingkungan mereka 

tinggal didirikan rumah tahfizh. 

Pada tanggal 2 Oktober 2016, diresmikan Rumah Tahfizh Qur'an Al 

Azhar Al Syarif dan dibina oleh KH. Husin Naparin, Lc., MA. Awalnya 

Rumah Tahfizh Qur`an yang didirikan Ustadz Fakhrie dan Ustadz Reza 

ini hanya menyewa 3 buah rumah untuk tempat kegiatan belajar 

mengajar. Pada tanggal 28 Juli 2019 berpindah tempat dan mempunyai 
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gedung belajar sendiri yang diresmikan oleh KH. Ahmad Zuhdiannor 

yang beralamat di Jl. A. Yani, Km. 8, Manarap Tengah, Gg. Rahmat, 

Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar 

 

2. Visi Misi Dan Tujuan 

a. Visi  

Melahirkan huffazh yang unggul dan bertaqwa 

b. Misi 

1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran Al Qur’an secara 

berkesinambungan.  

2) Mengembangkan wawasan Al Qur’an para santri sesuai dasar-

dasar ajaran Islam.  

3) Meningkatkan profesionalisme pengajar Al Qur’an.  

4) Membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka 

pengembangan.  

c. Tujuan  

1) Menjadi lembaga yang unggul dalam pendidikan dan 

pengajaran Al Qur’an.  

2) Menjadi lembaga utama dalam mengembangkan wawasan 

keislaman sesuai dasar-dasar ajaran Islam sebagai bekal 

kehidupan.  

3) Menjadi lembaga rujukan dalam pengembangan profesionalitas 

pengajar Al Qur’an.  
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4) Menjadi lembaga terdepan bersama mitra kerjasama dalam 

pendidikan dan pengajaran Al Qur’an  

 

3. Susunan Kepengurusan Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif 

Susunan kepengurusan Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif 

berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Rumah Tahfizh Qur’an Al 

Azhar Al Syarif nomor A01.020/RTQ-AS/SK/I/2022 dengan jumlah 

pengurus dan pengajar sebanyak 29 orang, susunan kepengurusan 

tersebut bisa dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini: 

TABEL 4.1 SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH TAHFIZH 

QUR’AN AL AZHAR AL SYARIF TAHUN 2022 

Kepala Sekolah : Fakhrie Hanief, S.Th.I, S.Pd.I, MA 

Wakil Kepala Sekolah : Muhammad Iqbal Ansari, M.Pd.I 

Sekertaris : Ridha Fuady, S.Psi 

Bendahara : Muhammad Yusuf, S.Ag 

Bidang Kurikulum dan 

Kesiswaan (PJ Malam) 

: Muhammad Hasan Amin, S.Psi 

Bidang Kurikulum dan 

Kesiswaan (PJ Sore) 

: Rasyidah Muliyana S.Ag 

Bidang Sarana Prasarana : Abdur Rohim, S.Pd 

Pengajar : M. Rizky Ramadhani 

  Neneng Radiyatam Mardiyana, S.Pd 

  Norhamidah, S.Pd 

  Halilurahman, S.Pd.I 

  H. Dzulkifli 

  Salmah, S.Pd 

  Nur Hikmah 

  Ridha Fitriana, S. Ag 

  Wiwin Astuti, S.Pd 

  Ahmad Hafi, SE 

  Muhammad Auri Rahman, S.Pd 

  Eva Maysi, S.Pd 

  Ni'matussa'adah 

  Kumaidi, S. Pd 

  Muhammad Fikri, B.Sc. 

  Putri Amelia 
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Lanjutan Tabel 4.1 Susunan Kepengurusan Rumah Tahfizh Qur’an Al 

Azhar Al Syarif Tahun 2022 

   Muhammad Najib Asfa 

  M. Reza Rahmadian 

  Fatimah, S.Ag 

  Fatmah 

  Robiatul Adawiayah, S.Ag 

  Arief Maulana 

 

B. Hasil Uji Instrumen  

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah kuesioner atau skala. Instrumen sebelum digunakan dalam 

penelitian terlebih dahulu dilakukan professional judgement, yaitu 

memberikan pendapat maupun pandangan tentang instrumen (skala) yang 

telah disusun oleh peneliti oleh para ahli (judgment expert) untuk menguji 

validitas kontruksi.1 Uji konstruk pada penelitian ini dilakukan dengan 

dosen psikologi yaitu Bapak Musfichin, M. A dan Ibu Dra. Mulyani, M. Ag. 

Untuk try out skala optimisme dilakukan pada tanggal 22 April - 10 Mei 

2022 kepada 127 remaja penghafal Al Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an 

An-Nur Banjarmasin yang beralamat di jalan Ahmad Yani KM. 6, Jalan 

Pramuka, Kota Banjarmasin. Setelah dilakukan try out dan didapatkan hasil 

uji validitas dan reliabilitas, maka peneliti melakukan penelitian pada 

tanggal 13 Mei – 15 Mei 2022 dengan memberikan angket skala optimisme 

kepada 127 remaja penghafal Al Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar 

Al Syarif. Adapun hasil uji instrumen sebagai berikut: 

 
1 Sugiyanto, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 125. 
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1. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk melihat  kevalidan atau kesahihan dari 

alat ukur yang digunakan.  Adapun, rumus yang digunakan untuk 

melakukan uji validitas yaitu dengan korelasi Product Moment dengan 

bantuan Software SPSS 26 for Windows, dari perhitungan tersebut maka 

akan ditemukan beberapa item yang valid maupun tidak valid. Item 

dikatakan valid apabila r hitung ≥ r tabel. Untuk menentukan r tabel 

dilihat dari jumlah sampel yang diambil yaitu 127 orang remaja 

penghafal Al Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an An-Nur Banjarmasin, 

(N = 127) maka r-tabel sig. 5% = 0,176. Berikut adalah hasil uji 

validitas pada skala optimisme. 

TABEL 4.2 HASIL UJI VALIDITAS SKALA OPTIMISME 

No. Item r hitung r tabel Keterangan 

1 0,582 0,176 Valid 

2 0,205 0,176 Valid 

3 0,427 0,176 Valid 

4 0,371 0,176 Valid 

5 0,395 0,176 Valid 

6 0,292 0,176 Valid 

7 0,63 0,176 Valid 

8 0,272 0,176 Valid 

9 0,53 0,176 Valid 

10 0,498 0,176 Valid 

11 0,568 0,176 Valid 

12 0,555 0,176 Valid 

13 0,507 0,176 Valid 

14 0,466 0,176 Valid 

15 0,422 0,176 Valid 

16 0,424 0,176 Valid 

17 0,495 0,176 Valid 

18 0,473 0,176 Valid 

19 0,629 0,176 Valid 
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Lanjutan Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Skala Optimisme 

20 0,442 0,176 Valid 

21 0,402 0,176 Valid 

22 0,469 0,176 Valid 

23 0,366 0,176 Valid 

24 0,328 0,176 Valid 

25 0,338 0,176 Valid 

26 0,432 0,176 Valid 

 

Berdasarkan tabel data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

semua item skala optimisme secara keseluruhan memperlihatkan bahwa 

r hitung lebih besar dari r tabel sehingga semua item dinyatakan valid 

dan dapat digunakan dalam penelitian. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Item-item pertanyaan yang dinyatakan valid akan dilakukan uji 

reliabilitas. Reliabelnya suatu variabel jika responden memberikan 

jawaban terhadap pertanyaan secara konsisten.2 Selanjutnya uji 

reliabilitas angket dihitung dengan rumus Alpha Cronbach. 

Penghitungan dilakukan dengan dibantu komputer program SPSS 26 for 

Windows. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila 

koefisin reliabilitas lebih besar dari 0,6. Berikut adalah hasil uji 

reliabilitas dari skala optimisme dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 

 

 

 
2 Sugiyanto, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 268. 
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TABEL 4.3 HASIL UJI RELIABILITAS OPTIMISME 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,825 26 

 

Dapat dilihat tabel di atas, diketahui  nilai Alpha 0,825 dengan 

jumlah item sebanyak 26. Dapat disimpulkan bahwa 0,825 > 0,600 

yang berarti instrumen dari skala optimisme dinyatakan terpercaya atau 

reliabel dalam penelitian selaku alat pengumpul data. 

 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mencari tahu normal atau 

tidaknya distribusi data yang dihasilkan. Perlu dilakukan dalam 

penelitian ini untuk mencari tahu normal tidaknya sebaran skor variabel 

optimisme pada remaja penghafal Al Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an 

Al Azhar Al Syarif. Pada penelitian ini telah melalui uji normalitas 

memakai uji Kolmogrov Smirnov. Dasar dalam penentuan ketetapan 

pada uji normalitas ini mengacu pada nilai signifikan 0,05. Jika nilai 

signifikan lebih besar dari 0,05 selanjutnya bisa dirangkumkan bahwa 

variabel tersebut dinilai sebagai distribusi normal.3  

Hasil dari uji normalitas dengan bantuan SPSS Statistic 26 for 

Windows bisa dilihat pada tebel di bawah ini: 

 

 
3Siregar, Syofian, Metode Penelitian Kuantitatif, 148. 
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TABEL 4.4 HASIL UJI NORMALITAS (KOLMOGROV SMIRNOV) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Optimisme 

N 127 

Normal Parametersa,b Mean 81.37 

Std. 

Deviation 

8.952 

Most Extreme Differences Absolute .062 

Positive .041 

Negative -.062 

Test Statistic .062 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Adapun penjelasan hasil uji normalitas sebaran data yang telah 

dilakukan pada skala optimisme diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,200, 

angka tersebut lebih besar dari nilai standar signifikan yaitu 0,05 

(0,200>0,05). Hasil tersebut menjelaskan bahwa data variabel 

optimisme dalam kategori berdistribusi normal. 

 

C. Paparan Data Hasil Penelitian 

1. Responden Penelitian 

 Pada penelitian ini, responden yang mengisi angket optimisme 

berjumlah 127 remaja penghafal Al Qur’an di Rumah Qur’an Al Azhar 

Al Syarif.  Adapun karakteristik demografi subjek penelitian, dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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TABEL 4.5 KARAKTERISTIK DEMOGRAFI SUBJEK 

PENELITIAN 

 

Kategori Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 63 49,6% 

Perempuan 64 50,4% 

Usia   

Remaja Awal (12-14 Tahun) 80 63% 

Remaja Madya (15-17 Tahun) 35 28% 

Remaja Akhir (18-20 Tahun) 12 9% 

Lama Belajar   

< 3 Tahun 67 53% 

>3 Tahun 60 47% 

Total 127 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas jumlah subjek penelitian berdasarkan jenis 

kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki berjumlah 63 orang dan jenis 

kelamin perempuan berjumlah 64 orang. Berdasarkan usia yaitu pada 

fase remaja awal dengan rentang umur 12-14 tahun yang berjumlah 80 

orang, fase remaja madya dengan rentang umur 15-17 tahun yang 

berjumlah 35 orang dan fase remaja akhir dengan rentang usia 18-20 

tahun yang berjumlah 12 orang. Berdasarkan lama belajar yaitu kurang 

dari 3 tahun yang berjumlah 67 orang dan lebih dari 3 tahun yang 

berjumlah 60 orang. 

 

2. Analisis Deskripsi Data Hasil Penelitian 

a. Analisis Skala Optimisme 

Berdasarkan skala penelitian tentang optimisme remaja 

penghafal Al Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif, 

didapatkan deskriptif data sebagai berikut: 



81 
 

 
 
 

TABEL 4.6 ANALISIS STATISTIK DESKRPTIF SKALA 

OPTIMISME 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum 

Maximu

m 

Optimisme 127 65 13 26 104 

 

Skala optimisme menggunakan skor dari angka 1, 2, 3 dan 4. 

Skala ini memiliki 26 item pernyataan, sehingga skor tertinggi 

ialah 104 (4x26) dan skor terendah adalah sebesar 26 (1x26). nilai 

rata-rata (Mean) ialah (skor maksimal + skor minimal)/2, maka 

didapatkan nilai sebesar 65. Range ialah skor maksimal - skor 

minimal, maka didapatkan hasil sebesar 78. standard deviasi (SD) 

ialah range/6, maka didapatkan hasil yaitu 13. Berdasarkan 

deskripsi data di atas, selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan kategorisasi pada tingkat optimisme. 

b. Analisis Skala Optimisme Berdasarkan Aspek 

Berdasarkan hasil penghitungan skor angket optimisme pada 

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

Al Syarif, didapatkan deskriptif data optimisme berdasarkan setiap 

aspek, dapat dilihat dari tabel berikut ini: 
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TABEL 4.7 ANALISIS STATISTIK DESKRPTIF ASPEK-

ASPEK OPTIMISME 

 N 
Mea

n 

Std. 

Deviation 

Minimu

m 

Maximu

m 

Aspek 

Permanence 
127 28.11 3.355 19 35 

Aspek 

Pervasive 
127 25.12 3.007 17 31 

Aspek 

Personalization 
127 28.15 3.667 17 35 

 

Berdasarkan analisis statistik di atas maka aspek 

personalization menjadi aspek yang memiliki nilai rata-rata 

tertinggi dengan angka 28,15. Kemudian disusul oleh aspek 

permanence dengan nilai rata-rata 28,11 dan terakhir aspek 

pervasiveness dengan nilai rata-rata 25,11. Maka dapat 

disimpulkan bahwa aspek personalization memiliki kontribusi 

yang paling besar pada variabel optimisme. 

 

3. Optimisme Remaja Penghafal Al Qur’an 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif data skala optimisme, Maka 

diperoleh kategorisasi interval nilai untuk menentukan kategori 

optimisme pada remaja penghafal Al Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an 

Al Azhar Al Syarif yang secara terperinci dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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TABEL 4.8 NORMA KATEGORISASI OPTIMISME 

Kategori Interval 
 

Sangat Tinggi X > 84.5  

Tinggi 71.5 < X ≤ 84.5  

Sedang 58.5 < X ≤ 71.5  

Rendah 45.5 < X ≤ 58.5 

Sangat Rendah X < 45.5 

 

Berdasarkan norma kategorisasi di atas dapat dilihat gambaran 

tingkat optimisme pada remaja penghafal Al Qur’an di Rumah Tahfizh 

Qur’an Al Azhar Al Syarif, seperti yang tertera pada tabel berikut ini: 

TABEL 4.9 KATEGORISASI TINGKAT OPTIMISME REMAJA 

PENGHAFAL AL QUR’AN DI RUMAH TAHFIZH QUR’AN AL 

AZHAR AL SYARIF 

 

Kategorisasi Optimisme 

         Frequency Percent Percent 

Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

Sedang 18 14 14 14 

Tinggi 57 45 45 59 

Sangat Tinggi 52 41 41 100.0 

Total 127 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel di atas, 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. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar remaja 
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penghafal Al Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif 

memiliki tingkat optimisme dalam kategori tinggi.  

Kategorisasi tingkat optimisme remaja penghafal Al Qur’an di 

Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif digambarkan ke dalam 

diagram lingkaran dapat dilihat pada gambar diagram lingkaran di 

bawah ini: 

GAMBAR 4.1 DIAGRAM KATEGORISASI TINGKAT 

OPTIMISME REMAJA PENGHAFAL AL QUR’AN DI RUMAH 

TAHFIZH QU R’AN AL AZHAR AL SYARIF 

 

a. Optimisme Remaja Penghafal Al Qur’an Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Jumlah remaja penghafal Al Qur’an adalah 127 orang yang 

terdiri dari 64 remaja perempuan dan 63 remaja laki-laki. Dari hasil 

penghitungan total skor angket optimisme pada remaja perempuan 

dan laki-laki, maka didapatkan hasil statistik deskriptif sebagai 

berikut: 

0%0%
14%

45%

41%

KATEGORISASI OPTIMISME

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi



85 
 

 
 
 

TABEL 4.10 ANALISIS STATISTIK DESKRPTIF 

BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

 

 Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Perempuan 82.64 9.077 64 

Laki-Laki 80.10 8.697 63 

Dari hasil analisis statistik deskriptif di atas maka nilai rata-rata 

(mean) optimisme sebesar 82,64 untuk remaja perempuan dan nilai 

rata-rata (mean) optimisme sebesar 80,10 untuk remaja laki-laki. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 9,077 untuk remaja perempuan, 

8,697 untuk remaja laki-laki. Maka diperoleh hasil penelitian yaitu 

dari nilai rata-rata (mean) optimisme antara perempuan dan laki-

laki ternyata berbeda dimana nilai rata-rata (mean) optimisme 

perempuan sebesar 82,64 cendrung lebih tinggi dibanding dengan 

nilai rata-rata (mean) optimisme laki-laki sebesar 80,10. 

Adapun kategorisasi tingkat optimisme remaja penghafal Al 

Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif dilihat dari 

jenis kelamin dapat dilihat pada tabel bawah ini: 

TABEL 4.11 KATEGORISASI TINGKAT OPTIMISME 

REMAJA PENGHAFAL AL QUR’AN DI RUMAH TAHFIZH 

QUR’AN AL AZHAR AL SYARIF BERDASARKAN JENIS 

KELAMIN 

Kategori Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Sangat Tinggi 22 30 52 

Tinggi 31 26 57 

Sedang 10 8 18 

Rendah 0 0 0 

Sangat Rendah 0 0 0 

Total 63 64 127 
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Berdasarkan tabel di atas maka responden dengan kategori 

sangat tinggi, yaitu laki-laki sejumlah 22 orang dan perempuan 

sejumlah 30 orang. Kategori tinggi, yaitu laki-laki sejumlah 31 

orang dan perempuan 26 orang. Kategori sedang, yaitu laki-laki 

sejumlah 10 orang dan perempuan sejumlah 8 orang. Kategori 

rendah dan sangat rendah, yaitu laki-laki sejumlah 0 orang dan 

perempuan sejumlah 0 orang.  

Kategorisasi tingkat optimisme remaja penghafal Al Qur’an di 

Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif berdasarkan jenis 

kelamin digambarkan ke dalam diagram batang dapat dilihat pada 

gambar diagram batang di bawah ini: 

GAMBAR 4.2 DIAGRAM KATEGORISASI TINGKAT 

OPTIMISME REMAJA PENGHAFAL AL QUR’AN DI RUMAH 

TAHFIZH QUR’AN AL AZHAR AL SYARIF BERDASARKAN 

JENIS KELAMIN 
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b. Optimisme Remaja Penghafal Al Qur’an Berdasarkan Masa 

Belajar 

Dari hasil penghitungan total skor skala optimisme berdasarkan 

kategori masa belajar, maka didapatkan hasil statistik deskriptif 

sebagai berikut: 

TABEL 4.12 ANALISIS STATISTIK DESKRPTIF 

BERDASARKAN MASA BELAJAR 

 

 Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Di bawah 3 Tahun 80.51 9.268 67 

Di atas 3 Tahun 82.35 8.547 60 

 
Dari hasil analisis statistik deskriptif di atas maka nilai rata-rata 

(mean) optimisme untuk masa belajar di bawah 3 tahun yaitu 80,51 

dan nilai rata-rata (mean) optimisme untuk masa belajar di atas 3 

tahun yaitu 82,35. Sedangkan standar deviasi untuk masa belajar di 

bawah 3 tahun yaitu 9,268 dan untuk masa belajar di atas 3 tahun 

yaitu 8,547. Maka diperoleh hasil penelitian yaitu dari nilai rata-

rata (mean) optimisme antara masa belajar di bawah 3 tahun dan 

masa belajar di atas 3 tahun ternyata berbeda dimana nilai rata-rata 

(mean) optimisme masa belajar di atas 3 tahun yaitu 82,35 

cendrung lebih tinggi dibanding dengan nilai rata-rata (mean) 

optimisme antara masa belajar di bawah 3 tahun yaitu 80,51. 
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Adapun kategorisasi tingkat optimisme remaja penghafal Al 

Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif dilihat dari 

lama belajar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

TABEL 4.13 KATEGORISASI TINGKAT OPTIMISME 

REMAJA PENGHAFAL AL QUR’AN DI RUMAH TAHFIZH 

QUR’AN AL AZHAR AL SYARIF BERDASARKAN LAMA 

BELAJAR 

 

Kategori Di bawah 3 

Tahun 

Di atas 3 

Tahun 

Jumlah 

Sangat Tinggi 26 26 52 

Tinggi 29 28 57 

Sedang 12 6 18 

Rendah 0 0 0 

Sangat Rendah 0 0 0 

Total 67 60 127 

 

Berdasarkan tabel di atas maka responden dengan kategori 

sangat tinggi, yaitu masa belajar di bawah 3 tahun sebanyak 26 

orang dan masa belajar di atas 3 tahun sebanyak 26 orang. Kategori 

tinggi, yaitu masa belajar di bawah 3 tahun sebanyak 29 orang dan 

masa belajar di atas 3 tahun sebanyak 28 orang. Kategori sedang, 

yaitu masa belajar di bawah 3 tahun sebanyak 12 orang dan masa 

belajar di atas 3 tahun sebanyak 6 orang. Kategori rendah dan 

sangat rendah, yaitu masa belajar di bawah 3 tahun sebanyak 0 

orang dan masa belajar di atas 3 tahun sebanyak 0 orang.  

Kategorisasi tingkat optimisme remaja penghafal Al Qur’an di 

Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif berdasarkan lama 

belajar digambarkan ke dalam diagram batang dapat dilihat pada 

gambar diagram batang di bawah ini: 
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GAMBAR 4.3 DIAGRAM KATEGORISASI TINGKAT 

OPTIMISME REMAJA PENGHAFAL AL QUR’AN DI RUMAH 

TAHFIZH QUR’AN AL AZHAR AL SYARIF BERDASARKAN 

LAMA BELAJAR 

 

 

D. Pembahasan 

Menurut Hurlock, masa remaja terdapat masa perkembangan moral 

dan masa terjadinya kebangkitan spritual yang ditandai dengan 

meningkatnya minat remaja pada agama. Minat remaja pada agama antara 

lain tampak dengan membahas masalah agama, mengikuti pelajaran-

pelajaran agama, mengikuti upacara agama, mengunjungi masjid, 

menghadiri majlis ta’lim dan termasuk juga mempelajari Al Qur’an maupun 

menghafal Al Qur’an.4 

Al Qur’an bukanlah kitab yang mudah untuk dihafal maupun diingat 

karena harus mengingat isi Al Qur’an yang terdiri dari 323.345 huruf, 

 
4Suci Eryzka Marza, “Regulasi Diri Remaja Penghafal Al Qur’an,” 146. 
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77.439 kata, 6.236 ayat dan 114 surah yang tentunya sangat berbeda dengan 

bahasa Indonesia. Menghafal Al Qur’an merupakan proses yang panjang 

yang harus dijalani oleh penghafal Al Qur’an karena setelah mampu 

menguasai hafalan secara kuantitas maka mereka berkewajiban untuk 

menjaga hafalannya, memahami apa yang dipelajarinya dan bertanggung 

jawab untuk mengamalkannya.5 Karena menghafal Al Qur’an itu bukan 

suatu perkara yang mudah, maka dari itu para penghafal Al Qur’an 

membutuhkan dorongan dan keinginan yang kuat dalam diri, semangat, niat 

yang ikhlas dan perjuangan yang berat untuk menghafalkan keseluruhan 

ayat A-Qur’an. Dalam proses menghafal Al Qur’an pasti akan menemui 

banyak masalah atau hambatan yang dihadapi, sehingga mengakibatkan 

kurang optimalnya dalam menghafal Al Qur’an.6 

Para remaja penghafal Al Qur’an akan mengalami hambatannya 

masing-masing dalam menghafalkan Al Qur’an. Adapun hambatan-

hambatan bagi remaja penghafal Al Qur’an menurut Ahsin ialah terus 

menambah hafalan tetapi tidak mengulang hafalan sebelumnya sehingga 

lupa, perasaan jemu dan bosan, sulit dalam menghafal, gangguan 

romantisme, rendahnya semangat menghafal, melakukan banyak dosa dan 

maksiat serta terlalu terpikat dengan dunia.7 Hambatan-hambatan tersebut 

sering menjadi bayang-bayang tersendiri bagi penghafal Al Qur’an. Namun 

segala hambatan tersebut dapat di atasi ketika seseorang dapat meyakinkan 

 
5Chairani, Lisya dan M. A. Subandi, Psikologi Santri Penghafal Al Qur’an, 2. 
6Chairani, Lisya dan M. A. Subandi, Psikologi Santri Penghafal Al Qur’an, 38. 
7Chairani, Lisya dan M. A. Subandi, Psikologi Santri Penghafal Al Qur’ani, 43. 
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kepada diri sendiri bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah 

berkehendak serta mengetahui akan keutamaan-keutamaan yang akan 

diperoleh bagi para penghafal Al Qur’an. 

Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Tibyan Fi Adabi Hamalati Al 

Qur’an menyebutkan ada dua keutamaan orang yang menghafal Al Qur’an 

yaitu pertama, Al Qur’an sebagai pemberi syafa’at pada hari kiamat bagi 

yang membaca, memahami dan mengamalkannya. Sesuai dengan Hadist 

yaitu Abu Umamah al-Bahili mengatakan bahwa saya mendengar 

Rasulullah berkata, "Bacalah Al Qur’an, maka sesungguhnya itu akan 

datang sebagai pemberi syafaat pada Hari Kebangkitan." Kedua, para 

penghafal Al Qur’an telah dijanjikan Allah Swt. kehormatan yang tinggi, 

pahala yang besar serta penghormatan di antara sesama manusia.8 

Hambatan-hambatan dalam menghafal Al Qur’an tersebut pada 

dasarnya akan mampu di atasi dan diselesaikan jika seseorang memiliki 

sikap optimisme yaitu menghadapi suatu permasalahan maupun suatu 

rintangan dengan penuh keyakinan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Noordjanah bahwa Orang yang optimis tidak melihat masalah sebagai akhir 

dari usahanya, tetapi mencoba untuk memecahkan dan menyingkirkannya. 

Orang dengan kepribadian optimis cenderung lebih sehat karena memiliki 

ekspektasi positif, lebih cerdas secara emosional, tidak mudah menyerah, 

tidak merasa bodoh, dan tidak mudah frustasi.9 Maka dari itu, sikap 

 
8Yusron Masduki, “Implikasi Psikologis Bagi Penghafal Al Qur’an,” 28. 
9Ismei Muslimah Dan Yohana Wuri Satwika, “Hubungan Antara Optimisme Dengan 

Adversity Quotient,” 3. 
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optimisme perlu dimiliki oleh remaja penghafal Al Qur’an karena dengan 

adanya sikap optimisme remaja mampu mengatasi hambatan-hambatan saat 

menghafal Al Qur’an dengan cepat dan rasa percaya diri bahwa mereka 

memiliki kemampuan untuk mengatasi hambatan tersebut. 

Dalam konsep Islam juga dijelaskan bahwa bersikap optimis sangat 

dianjurkan untuk mencapai harapan dan sebagai manusia kita tidak boleh 

bersikap pesimis. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali-Imran/3:139. 

 َوََل ََتِنُ ْوا َوََل ََتْزَنُ ْوا َواَنْ ُتُم اَْلَْعَلْوَن ِاْن ُكنْ ُتْم مُّْؤِمِنْيَ 

“janganlah kamu bersikap lemah (pesimis), dan janganlah (pula) 

kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”10. 

 

Ayat ini menjelaskan agar kaum muslimin jangan bersikap lemah 

dan berputus asa, meskipun mengalami masalah. Kaum muslimin yang 

mempunyai mental yang kuat dan semangat yang tinggi ketika mengalami 

masalah, maka mereka itulah yang benar-benar beriman.11 Artinya, manusia 

hendaknya selalu bersikap optimis dalam menghadapi permasalahan yang 

ada serta untuk mencapai harapan yang diinginkan. Dan jangan sampai 

merasa pesimis karena manusia merupakan makhluk yang sempurna 

diantara ciptaan Nya. Maka dari itu remaja penghafal Al Qur’an harus 

memiliki sikap optimis dalam menghadapi permasalahan atau hambatan 

yang dihadapinya sehingga keberhasilan dalam menghafal Al Qur’an akan 

tercapai. 

 
10Tim Asatidz Al Qur’an Cordoba, Al Qur’an Perkata Warna, 67. 
11Universitas Islam Indonesia, Al Qur’an dan Tafsirnya Jilid II, 54. 
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Sebagaimana dengan hasil penelitian yang dilakukan pada remaja 

penghafal Al Qur’an di Rumah Qur’an Al Azhar Al Syarif ditemukan bahwa 

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. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar remaja penghafal 

Al Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif memiliki tingkat 

optimisme dalam kategori tinggi dengan persentase 45% (57 remaja). 

Sikap Optimisme yang ditunjukkan oleh remaja penghafal Al 

Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif pada kategori tinggi 

terbilang  baik. Artinya remaja tersebut memiliki pandangan yang positif 

saat menghadapi suatu masalah ataupun hambatan dalam proses menghafal 

Al Qur’an, sehingga mereka merasa yakin memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Jika remaja menghadapi masalah atau 

hambatan dalam proses menghafal Al Qur’an mereka akan terus berusaha 

menghadapi hambatan tersebut sampai terselesaikan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Seligman yang menyatakan bahwa 

optimisme merupakan suatu pandangan secara menyeluruh, melihat hal 

yang baik, berpikir positif dan mudah memberikan makna bagi diri. 

Individu yang optimis mampu menghasilkan suatu yang lebih baik dari yang 

telah lalu, tidak takut pada kegagalan dan berusaha untuk tetap bangkit 
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ketika gagal.12 Sedangkan menurut Lopez dan Snyder mengatakan bahwa 

perasaan optimisme membawa individu pada tujuan yang dinginkan, yakni 

percaya pada diri dan kemampuan yang dimiliki, sikap optimis menjadikan 

seseorang keluar dengan cepat dari permasalahan yang dihadapi karena 

adanya pemikiran dan perasaan memiliki kemampuan.13 

Remaja penghafal Al Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al 

Syarif yang memiliki sikap optimisme dalam kategori sedang sebanyak 18 

orang (14%). Artinya pada tingkat kategori ini sikap optimisme yang 

dimiliki remaja terbilang cukup baik, sehingga mereka mampu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan cukup baik dan 

tetap mampu berfikir positif serta merasa cukup yakin memiliki kemampuan 

untuk menyelesaikan masalah dalam menghafal Al Qur’an. 

Tingkat optimisme remaja penghafal Al Qur’an di Rumah Tahfizh 

Qur’an Al Azhar Al Syarif tentunya dipengaruhi oleh optimisme individu 

tersebut. Menurut Seligman optimisme individu dipengaruhi oleh tiga aspek 

yaitu permanence, pervasive, dan personalization.14 Aspek pertama yaitu 

permanence, remaja yang memiliki tingkat optimisme yang tinggi dalam 

proses menghafal Al Qur’an mampu mempercayai peristiwa yang baik 

bersifat menetap dan peristiwa buruk akan bersifat sementara. Sedangkan 

remaja yang memiliki tingkat optimisme yang rendah dalam proses 

menghafal Al Qur’an mempercayai bahwa peristiwa buruk sebagai hal yang 

 
12Ghufran, M. Nur dan Rini Risnawati S, Teori-Teori Psikologi, 96-97. 
13Ghufran, M. Nur dan Rini Risnawati S, Teori-Teori Psikologi. 96. 
14 Seligman, Martin E. P, Menginstal Optimisme, 59 . 
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menetap, dan memandang peristiwa baik sebagai hal yang sementara. Aspek 

kedua yaitu pervasive, remaja yang memiliki tingkat optimisme yang tinggi 

dalam proses menghafal Al Qur’an memberikan penjelasan spesifik ketika 

menghadapi peristiwa buruk. Sedangkan, remaja dengan optimisme rendah 

memberikan penjelasan secara universal ketika menghadapi peristiwa 

buruk. Aspek ketiga yaitu personalization, remaja yang memiliki tingkat 

optimisme yang tinggi dalam proses menghafal Al Qur’an meyakini suatu 

peristiwa yang baik disebabkan oleh faktor dalam diri dan memandang 

peristiwa buruk oleh faktor luar. Sedangkan dalam aspek personalization 

bahwa remaja dengan optimisme rendah memandang peristiwa buruk 

disebabkan oleh faktor dalam diri, dan peristiwa baik disebabkan oleh faktor 

dari luar dirinya. 

Pada penelitian ini aspek personalization menjadi aspek yang 

memiliki nilai rata-rata (mean) tertinggi dengan angka 28,15. Kemudian 

disusul oleh aspek permanence dengan nilai rata-rata (mean) 28,11 dan 

terakhir pervasiveness dengan nilai rata-rata (mean) 25,11. Hal tersebut 

menyatakan bahwa aspek personalization memiliki kontribusi yang paling 

besar pada variabel optimisme. Pada aspek personalization mengukur 

tentang bagaimana gaya remaja penghafal Al Qur’an dalam menjelaskan 

suatu masalah yang berkaitan dengan sumber penyebab kejadian, 

bersumber dari dalam dirinya yaitu faktor internal dan dari luar dirinya yaitu 

faktor eksternal. Remaja penghafal Al Qur’an yang memiliki optimimse 

yang tinggi menganggap bahwa kegagalan atau hambatan-hambatan yang 
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terjadi ketika proses menghafal Al Qur’an disebabkan oleh faktor dari luar 

dirinya seperti keluarga maupun teman, sedangkan keberhasilan menghafal 

Al Qur’an disebabkan oleh kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan 

remaja penghafal Al Qur’an yang kurang optimis mengganggap bahwa 

kegagalan atau hambatan-hambatan yang terjadi ketika proses menghafal 

Al Qur’an terjadi karena faktor dalam diri, sedangkan keberhasilan dalam 

menghafal Al Qur’an berasal dari luar dirinya seperti teman maupun 

keluarga. 

Selanjutnya, Seligman menjelaskan bahwa ada empat faktor yang 

dapat mempengaruhi optimisme seseorang yaitu dukungan sosial, 

kepercayaan diri, harga diri dan akumulasi pengalaman.15 Perbedaan 

dukungan sosial, kepercayaan diri, harga diri dan akumulasi pengalaman 

yang dimiiki seseorang dapat membuat tingkat optimisme pada setiap 

individu berbeda. 

Faktor pertama yaitu dukungan sosial, dengan adanya dukungan 

yang cukup dapat membuat remaja penghafal Al Qur’an lebih optimis 

karena merasa yakin bahwa bantuan akan selalu tersedia bila dibutuhkan. 

Seligman menyatakan bahwa orangtua merupakan awal mula optimisme 

individu. Orangtua yang memiliki optimisme tinggi akan membuat anaknya 

juga memiliki optimisme yang tinggi, begitu pula sebaliknya.16 Pendapat 

Kasmayati bahwa orangtua yang telah memberikan dukungan, motivasi dan 

 
15Anggun Resdasari Prasetyo, Erin Ratna Kustanti, dan Harlina Nurtjahjanti, “Gambaran 

Optimisme Pahlawan,” 263. 
16Seligman, Martin E. P, Menginstal Optimisme, 153. 
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sarana untuk anaknya, turut mendukung dengan memberikan informasi 

yang dibutuhkan, serta menerima kondisi individu apa adanya akan 

membuat individu memiliki optimisme yang tinggi.17 Penelitian yang 

dilakukan oleh Ardiani mengatakan bahwa dukungan orang tua 

berpengaruh positif terhadap optimisme remaja. Ini mengartikan 

bahwasannya, optimisme pada remaja juga didukung oleh peran orang tua.18 

Remaja penghafal Al Qur’an yang kurang mendapat dukungan dari 

orang tua, akan tumbuh menjadi individu yang kurang optimis, kurang 

memiliki harapan untuk mencapai keberhasilan dalam menghafal Al 

Qur’an, kurang percaya atas kemampuannya, dan pemikirannya pun 

menjadi kurang sistematis dan kurang terarah. Perbedaan terhadap tingkat 

dukungan dari keluarga yang diterima remaja penghafal Al Qur’an di 

Rumah Qur’an Al Azhar Al Syarif membuat tingkat optimisme remaja 

penghafal Al Qur’an di Rumah Qur’an Al Azhar Al Syarif menjadi dominan 

pada kategori tinggi. 

Faktor lain yang mempengaruhi optimisme remaja penghafal Al 

Qur’an sehingga masuk dalam kategori tinggi yaitu kepercayaan diri (self 

confident), menurut Seligman individu yang yang memiliki keyakinan yang 

tinggi dengan apa yang ada pada dirinya, serta yakin dengan 

 
17Arcivid Chorynia Ruby, “Optimisme Masa Depan Narapidana Ditinjau Dari Dukungan 

Sosial Keluarga,” Skripsi (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2015), 12. 
18I Wayan Putra Agustika dan TA Prapancha Hary A, “Pengaruh Optimisme Dan Empati 

Terhadap Efikasi Diri Siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) Baturetno Banguntapan Yogyakarta,” 

Jurnal SPIRITS, Vol. 3, No. 1 (November 2012), 57. 
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kemampuannya akan mempunyai optimis yang tinggi.19 Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian oleh Elsa Azman. Berdasarkan hasil penelitian 

terdapat hubungan positif antara kepercayaan diri dengan optimisme. 

Artinya semakin tinggi keperayaan diri maka akan semakin tinggi pula rasa 

optimisme, sebaliknya semakin rendah kepercayaan diri maka akan 

semakin rendah pula rasa optimisme. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa terdapat sumbangsih kepercayaan diri dengan optimisme sebesar 

52,1%. 20 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diasumsikan 

bahwa tingkat kepercayaan diri yang dimiliki remaja penghafal Al Qur’an 

akan mempengaruhi optimismenya. Remaja yang memiliki kepercayaan 

diri (self confident) yang tinggi atas kemampuan yang dimilikinya akan 

mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam menghafal Al Qur’an 

sehingga tercapainya tujuan diinginkan. Sedangkan remaja yang memiliki 

kepercayaan diri (self confident) yang rendah atas kemampuan yang 

dimilikinya tidak mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam menghafal 

Al Qur’an sehingga tidak tercapainya tujuan yang dinginkan. 

Harga diri (self esteem) merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat optimisme seseorang, menurut Seligman individu 

dengan harga diri tinggi selalu termotivasi untuk menjaga pandangan yang 

 
19Anggun Resdasari Prasetyo, Erin Ratna Kustanti, dan Harlina Nurtjahjanti, “Gambaran 

Optimisme Pahlawan,” 263. 
20Elsa Azman, “Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Optimisme Menghadapi Dunia 

Kerja Pada  Mahasiswa Semester Akhir Fakultas  Psikologi,” Skripsi, (Riau: Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2018), 50. 
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positif tentang dirinya dan mencari aset-aset personal yang dapat 

mengimbangi kegagalan, sehingga selalu berusaha lebih keras dan lebih 

baik pada usaha- usaha berikutnya.21 Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Siti Aisyah, Susatyo Yuwono dan Saifuddin Zuhri yang 

menyatakan bahwa  self esteem dengan segala aspek yang terkandung di 

dalamnya memang memberikan kontribusi untuk dapat menumbuhkan 

optimisme akan masa depannya. Peranan atau sumbangan efektif variabel 

self esteem terhadap optimisme masa depan sebesar 35%.22 

Jika merujuk pada hasil penelitian di atas, dimana variabel harga diri 

memberikan sumbangsih pada optimisme, maka dalam penelitian ini dapat 

diperkirakan bahwa salah satu faktor yang berperan dalam terbentuknya 

optimisme pada remaja penghafal Al Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an Al 

Azhar Al Syarif adalah adanya rasa keberhargaan diri (self esteem). Dengan 

adanya harga diri (self esteem) tersebut remaja mampu menggapai tujuan 

yang diinginkan dengan pemikiran yang positif bahwa remaja memiliki 

kekuatan ataupun kelebihan untuk menggapai kesuksesan dalam menghafal 

Al Qur’an dan selalu bekerja keras untuk mencapai kesuksesan tersebut 

serta merasa yakin memiliki kekuatan untuk menghadapi permasalahan 

yang dihadap ketika menghafal Al Qur’an.  

 
21Anggun Resdasari Prasetyo, Erin Ratna Kustanti, dan Harlina Nurtjahjanti, “Gambaran 

Optimisme Pahlawan,” 263. 
22Siti Aisyah, Susatyo Yuwono dan Saifuddin Zuhri, “Hubungan Antara Self-Esteem Dengan 

Optimisme Masa Depan Pada Siswa Santri Program Tahfidz Di Pondok Pesantren Al-Muayyad 

Surakarta Dan Ibnu Abbas Klaten,” Jurnal Indigenous, Vol, 13, No. 2, November 2015, 6. 
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Faktor keempat yaitu akumulasi pengalaman, menurut Seligman 

pengalaman-pengalaman individu dalam menghadapi masalah atau 

tantangan terutama pengalaman sukses yang dapat menumbuhkan sikap 

optimis ketika menghadapi tantangan berikutnya.23 Artinya, Semakin 

banyak pengalaman keberhasilan yang dialami remaja penghafal Al Qur’an 

membuat remaja tersebut memandang bahwa banyak peristiwa berada di 

bawa kehendaknya serta semakin banyak pengalaman-pengalaman remaja 

menghadapai hambatan-hambatan dalam menghafal Al Qur’an mampu 

membuat remaja belajar dari pengalaman sebelumnya sehingga hal tersebut 

mampu menumbuhkan sikap optimisme pada remaja penghafal Al Qur’an. 

Dari 127 remaja penghafal Al Qur’an kemungkinan ada perbedaan 

terhadap tingkat dukungan dari kelurga yang diterimanya, kepercayaan diri, 

harga diri, dan perbedaan pengalaman yang dialami remaja. Perbedaan-

perbedaan tersebut yang membuat tingkat optimisme remaja penghafal Al 

Qur’an di Rumah Qur’an Al Azhar Al Syarif menjadi dominan pada 

kategori tinggi. 

Menurut Vinacle faktor etnosentris juga dapat mempengaruhi 

tingkat optimisme seseorang. Faktor etnosentris yaitu sifat-sifat yang 

dimiliki oleh suatu kelompok yang menjadi ciri khas dari kelompok 

tersebut. Salah satu faktor etnosentris yaitu jenis kelamin.24 Dari hasil 

penelitian yang dilakukan pada remaja penghafal Al Qur’an di Rumah 

 
23Anggun Resdasari Prasetyo, Erin Ratna Kustanti, dan Harlina Nurtjahjanti, “Gambaran 

Optimisme Pahlawan,”  263. 
24Willytiyo Kurniawan, “Hubungan Antara Berpikir Positif Dengan Optimisme,” 131-132. 
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Qur’an Al Azhar Al Syarif berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

tabel 4.11 yang menunjukan bahwa frekuensi tingkat optimisme kategori 

sangat tinggi lebih banyak pada perempuan yaitu 30 orang. Frekuensi 

tingkat optimisme kategori tinggi lebih banyak pada laki-laki yaitu 31 

orang. Frekuensi tingkat optimisme kategori sedang lebih banyak pada laki-

laki yaitu 10 orang.  Frekuensi tingkat optimisme kategori rendah dan 

kategori sangat rendah yaitu 0 orang. 

Secara keseluruhan baik kategori optimisme perempuan maupun 

kategori optimisme laki-laki memiliki optimisme yang baik terlihat dari 

hasil data di atas, namun ketika dibandingkan hasilnya lebih baik data dari 

kategori optimisme perempuan. Hal ini sesuai dari hasil analisis statistik 

deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) optimisme antara 

perempuan dan laki-laki ternyata berbeda dimana nilai rata-rata (mean) 

optimisme perempuan yaitu 82,64 lebih tinggi dibanding dengan nilai rata-

rata (mean) optimisme laki-laki yaitu 80,10. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perempuan memiliki sikap optimis cendrung lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki dalam menghafal Al Qur’an. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian jangka 

panjang yang dilakukan oleh Universitas Princeton dan Pennsylvania 

menyatakan bahwa laki-laki lebih pesimis dari pada perempuan dalam 

menghadapi peristiwa-peristiwa buruk. 25 Hasil penlitian ini juga sejalan 

dengan hasil penelitian oleh Majesty P. Umboh, Cicilia Pali, dan Lydia E. 

 
25Seligman, Martin E. P, Menginstal Optimisme, 197. 
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V. David yang memperlilhatkan persentase tingkat optimisme tinggi lebih 

banyak pada perempuan (30,8%), persentase tingkat optimisme sedang 

paling banyak pada perempuan (50,7%), dan persentase tingkat optimisme 

rendah paling banyak pada laki-laki.26  

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa pada remaja penghafal 

Al Qur’an di Rumah Qur’an Al Azhar Al Syarif memiliki perbedaan tingkat 

optimisme pada kategori masa belajar bisa di lihat pada tabel 4.13 

menunjukkan bahwa frekuensi tingkat optimisme kategori sangat tinggi 

setara antara  masa belajar di bawah 3 tahun dan masa belajar di atas 3 tahun 

yaitu sebanyak 26 orang. Frekuensi tingkat optimisme kategori tinggi lebih 

banyak pada masa belajar di bawah 3 tahun yaitu sebanyak 29 orang. 

Frekuensi tingkat optimisme kategori sedang lebih banyak pada masa 

belajar di bawah 3 tahun yaitu sebanyak 12 orang. Frekuensi tingkat 

optimisme kategori rendah dan kategori sangat rendah sebanyak 0 orang. 

Secara keseluruhan baik kategori masa belajar di bawah 3 tahun 

maupun masa belajar di atas 3 tahun memiliki optimisme yang baik terlihat 

dari data di atas, namun ketika dibandingkan hasilnya lebih baik data dari 

kategori masa belajar di atas 3 tahun. Hal ini sesuai dengan hasil analisis 

deskriptif bahwa nilai rata-rata (mean) optimisme antara masa belajar di 

bawah 3 tahun dan masa belajar di atas 3 tahun ternyata berbeda dimana 

nilai rata-rata (mean) optimisme masa belajar di atas 3 tahun yaitu 82,35 

 
26Majesty P. Umboh, Cicilia Pali, Lydia E. V. David, “Perbedaan Tingkat Optimisme pada 

Mahasiswa Semester Awal dan Mahasiswa Semester Akhir Strata Satu Fakultas Kedokteran,” 

Jurnal Medical Scope, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, 46. 
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lebih tinggi dibanding dengan nilai rata-rata (mean) optimisme masa belajar 

di bawah 3 tahun yaitu 80,51. Hal ini bermakna bahwa remaja yang telah 

belajar selama lebih dari 3 tahun memiliki optimisme cenderung lebih tinggi 

daripada remaja yang memiliki masa belajar kurang dari 3 tahun. Sehingga 

dari data ini dapat disimpulkan bahwa semakin lama belajar menghafal Al 

Qur’an semakin optimis untuk bisa hafal Al Qur’an. Hasil penelitian 

perbedaan optimisme dalam kategori masa belajar tidak dapat 

digeneralisasikan secara umun karena tidak ada bukti teoritis, dukungan, 

dan penelitian bahwa perbedaan masa belajar mempengaruhi optimisme 

remaja dalam menghafal Al Qur’an. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan di atas bahwa remaja 

penghafal Al Qur’an di Rumah Tahfizh Qur’an Al Azhar Al Syarif lebih 

dominan pada tingkat optimisme yang tinggi sebesar 45% (57 remaja). 

Artinya, remaja tersebut memiliki pandangan yang positif saat menghadapi 

suatu masalah ataupun hambatan dalam proses menghafal Al Qur’an 

sehingga mereka merasa yakin memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Jika remaja menghadapi masalah atau hambatan dalam 

proses menghafal Al Qur’an mereka akan terus berusaha menghadapi 

hambatan tersebut sampai terselesaikan. 

 

E. Temuan Penelitian 

1. Tingkat optimisme pada remaja penghafal Al Qur’an di Rumah Qur’an 

Al Azhar Al Syarif berdasarkan jenis kelamin dilihat dari hasil analisis 
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statistik deskriptif menunjukkan bahwa perbandingan optimisme 

berdasarkan jenis kelamin, dimana nilai rata-rata optimisme perempuan 

(mean= 82,64) cendrung lebih tinggi dibanding dengan nilai rata-rata 

optimisme laki-laki (mean= 80,10). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perempuan memiliki sikap optimis cendrung lebih tinggi dibandingkan 

laki-laki dalam menghafal Al Qur’an. 

2. Tingkat optimisme pada remaja penghafal Al Qur’an di Rumah Qur’an 

Al Azhar Al Syarif berdasarkan lama belajar, dilihat dari analisis 

statistik deskriptif didapatkan hasil bahwa nilai rata-rata optimisme 

masa belajar di atas 3 tahun (mean= 82,35) cendrung lebih tinggi 

dibanding dengan nilai rata-rata optimisme masa belajar di bawah 3 

tahun (mean= 80,51). Hal ini bermakna bahwa remaja yang telah belajar 

selama lebih dari 3 tahun memiliki optimisme cenderung lebih tinggi 

daripada remaja yang memiliki masa belajar kurang dari 3 tahun. 

Sehingga dari data ini dapat disimpulkan bahwa semakin lama belajar 

menghafal Al Qur’an semakin optimis untuk bisa hafal Al Qur’an. 

 

F. Keterbatasan Penelitian 

1. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrumen 

kuesioner yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga 

kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan 

melalui penggunaan instrumen kuesioner secara tertulis tanpa 

dilengkapi dengan wawancara secara mendalam. 
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2. Peneliti hanya mengambil 127 orang dari 239 populasi dengan tingkat 

kesalahan 10%, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan 

yang sesungguhnya. Keterbatasan sampel yang diambil dikarenakan 

keterbatasan tenaga maupun waktu. 


