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ABSTRAK
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Istiqomah merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang penghafal
Al-qur’an dalam menjaga hafalan Al-qur’annya. Dengan memiliki kemampuan menajalankan
istiqomah dengan baik, maka akan menjadikan individu tersebut memiliki kualitas sebagai
seorang penghafal Al-qur’an. Tidak hanya itu saja, istiqomah juga memiliki dampak psikis
terhadap para penghafal Al-qur’an, sehingga tidak hanya berdampak pada kualitas hafalan
saja, namun juga pada kualitas jiwa seorang penghafal Al-qur’an. Sangat minimnya kajian
keilmuan psikologi, khususnya dalam kajian psikologi islam dan Al-qur’an dalam
menjelaskan mengenai istiqomah menjadikan ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk
melakukan penelitian mengenai istiqomah.

Melihat wacana yang ada maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang
“ Dinamika Psikologis Istiqomah pada Santri Hamilil Qur’an Pondok Pesantren
Tebuireng”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apa makna
istiqomah bagi santri Hamilil Qur’an dan (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi
istiqomah pada santri HamililQur’an Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an Tebuireng
Jombang.  (3) Apa dampak istiqomah yang dirasakan santri HamililQur’an Pondok Pesantren
Madrasatul Qur’an Tebuireng Jombang

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian
fenomenologi dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, dan
dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah santri penghafal Al-Qur’an Pondok Pesantren
Madrasatul Qur’an, yang mana dalam tradisi Pesantren tersebut disebut HamililQur’an.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa istiqomah bagi santri HamililQur’an
adalah suatu usaha sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam menjaga hafalan Al-qur’an
dengan selalu mengulang-ulang hafalan secara teratur dan terus menerus, melakukan
perbuatan yang positif, berpegang teguh terhadap niat awal serta mampu bertahan dalam
menghadapi setiap godaan dan hambatan yang menghampirinya. Faktor pendukung subjek
dapat ber-istiqomah yaitu (1) Memiliki rasa bertanggung jawab (niat) (2) Perintah guru/kyai
dan (3) Lingkungan yang mendukung (memiliki satu tujuan yang sama). Adapun faktor
penghambatnya adalah : (1) Faktor internal, meliputi rasa malas, rasa capek, dan sakit (2)
Faktor eksternal, meliputi lingkungan sekitar baik dari teman atau keluarga yang kurang
mendukung. Adapun dampak yang timbul secara psikologis yaitu : (1) memiliki ketenangan
hati (2) meningkatkan kepercayaan diri (3) Memiliki konsentrasi yang baik (4) Memiliki arah
kehidupan yang baik dan (5) Merasakan barokah dalam hidupnya.
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