Lampiran 1
TRANSKIP OBSERVASI
Kode

: 01/O/VI/2021

Tanggal

: 2 Juni 2021, 09.30 WIB

Disusun Jam

: 6 Juni 2021, 12.00 WIB

Topik Observasi

: Kegiatan Peserta mempersiapkan hafalan

Peneliti melakukan pengamatan peserta camp Qur‟an
yang diadakan oleh Pondok Pesantren Darut Taqwa
Ponorogo. Kegiatan yang dilakukan yaitu, santri sedang
bersiap untuk memulai kegiatan tahfidz yang akan
dimulai. Sebelum memulai kegiatan tahfidznya, santri
akan membuat lingkaran atau halaqoh dan memulai
kegiatan tersebut dengan do‟a yang akan dipimpin dan
dibuka oleh musyrifah atau ustadzah yang bertanggung
jawab

atas

kelompok

masing-masing.

Peserta

diwajibkan untuk berpakaian rapi, bersih, dan santun
ketika tahfidz dimulai

Lampiran 1
TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 01/W/VII/2021

Informan

: Ustadzah Laila Nur Azizah

Tanggal

: 9 Juli 2021

Jam

: 09.30 WIB

Disusun Jam

: 20.30 WIB

Tempat wawancara

: Musholla Pondok Darut Taqwa Putri

Topik wawancara

: Strategi yang digunakan dalam camp Qur‟an
Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo

Hasil wawancara
No
1.

Pertanyaan
Bagaimana konsep kegiatan
camp qur‟an di Pondok
Pesantren Darut Taqwa?

Jawaban
Jadwal setoran yang diperbanyak. Misalnya,
dalam sehari kami mengambil 6 kali jam
setoran. Yaitu minimal 1 setengah jam, dan
maksimal kurang lebih 2 jam dalam 1 kali
tatap muka

2.

Bagaimana langkahlangkah pelaksanaan
kegiatan camp qur‟an di
Pondok Pesantren Darut
Taqwa?

Mempersiapkan kepanitian, musayawarah
kegiatan, pelaksanaan kegiatan

3.

Strategi apakah yang
digunakan untuk
melaksanaan kegiatan camp
qur‟an di Pondok Pesantren
Darut Taqwa?

4.

Faktor apa saja yang
mendukung untuk
pelaksanaan kegiatan camp

Strategi yang pertama yaitu diulang-ulang
sampai hafal. Setelah itu ketika menghafal
santri atau peserta menggunakan satu
mushaf. Setelah sudah hafal dan siap untuk
setoran, maka santri menyetorkan hafalannya
kepada musyrifah tahfidz.
Ada banyak faktor yang mendukung. Saya
akan menyebutkan beberapa faktor yang
mendukung untuk pelaksanaan camp

qur‟an ini?

tersebut. Diantaranya ialah, tempat yang
memadai/nyaman untuk menghafalkan, dapat
olahraga setiap paginya, dapat istirahat yang
cukup dan nyaman di tempat yang telah
disiapkan, serta konsumsi yang baik.

5.

Adakah kendala dalam
pelaksanaan kegiatan camp
qur‟an ini?

Alhamdulillah, untuk kegaiatan camp Qur‟an
tahun ini tidak ada kendala

6.

Hal apa sajakah yang
ditekankan dalam camp
qur‟an untuk mencapai
target?

Jadwal setoran yang diperbanyak. Misalnya,
dalam sehari kami mengambil 6 kali jam
setoran. Yaitu minimal 1 setengah jam, dan
maksimal kurang lebih 2 jam dalam 1 kali
tatap muka.

7.

Metode apa saja yang
digunakan dalam
menghafalkan agar sesuai
atau mencapai target?

Metode yang saya gunakan yaitu tikrar atau
mengulang-ulang kalimat yang akan
dihafalkan. Selain itu, saya juga
menggunakan metode sima‟i dengan suara
yang lantang.

8

Bagaimana hasil yang
diperoleh oleh peserta camp
qur‟an dalam kegiatan camp
qur‟an yang dilaksanakan
oleh Pondok Pesantren
Darut Taqwa?

Alhamdulillah, dari tahun ke tahun semakin
baik. Selain itu, semangat yang dimiliki
peserta camp yang tinggi membuat banyak
dari peserta yang melebihi target dari camp
Al-Qur‟an.

Lampiran 2
TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 02/W/VII/2021

Informan

: Ustadzah Silvia

Tanggal

: 9 Juli 2021

Jam

: 09.30 WIB

Disusun Jam

: 20.30 WIB

Tempat wawancara

: Musholla Pondok Darut Taqwa Putri

Topik wawancara

: Strategi yang digunakan dalam camp Qur‟an
Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo

Hasil wawancara
No
1.

Pertanyaan
Bagaimana konsep kegiatan
camp qur‟an di Pondok
Pesantren Darut Taqwa?

Jawaban
Menambah jam tahfidz menjadi lebih banyak
agar sesuasi dengan target dari panitia camp

2.

Bagaimana langkah-langkah Mempersiapkan kepanitian, musayawarah
pelaksanaan kegiatan camp kegiatan, pelaksanaan kegiatan
qur‟an di Pondok Pesantren
Darut Taqwa?

3.

Strategi apakah yang
digunakan untuk
melaksanaan kegiatan camp
qur‟an di Pondok Pesantren
Darut Taqwa?

Selain mengulang-ulang hafalan hingga
lancar, panitia menyelipkan motivasi kepada
peserta untuk istiqomah dalam menghafalkan
Al-Qur‟an diberikan ketika dalam acara
kajian islami yang dilakukan di pagi hari.

4.

Faktor apa saja yang
mendukung untuk
pelaksanaan kegiatan camp
qur‟an ini?

Banyak sekali faktor yang mendukung acara
ini. Mulai dari musyrifah yang baik dan
berkompeten, asrama, fasilitas laundry,
tadabbur alam yang membuat peserta merasa
senang dan juga semangat mengikuti camp
Al-Qur‟an ini.

5.

Adakah kendala dalam
pelaksanaan kegiatan camp
qur‟an ini?

Untuk kendala, alhamdulillah tidak saya
jumpai di camp ini

6.

Hal apa sajakah yang
ditekankan dalam camp
qur‟an untuk mencapai
target?

Hal yang ditekankan adalah target yang
ditentukan dari panitia pelaksana dan target
dari anak itu sendiri

7.

Metode apa saja yang
digunakan dalam
menghafalkan agar sesuai
atau mencapai target?

Untuk metode, dari musyrifah menggunakan
metode mengulang agar hafalan tersebut bisa
menancap di anak tersebut. Selebihnya,
mungkin dari anak itu sendiri

8

Bagaimana hasil yang
diperoleh oleh peserta camp
qur‟an dalam kegiatan camp
qur‟an yang dilaksanakan
oleh Pondok Pesantren
Darut Taqwa?

Untuk hasil yang diperoleh ada yang
melebihi target yang ditentukan panitia, ada
yang tepat pada target, dan ada juga yang
belum memenuhi target

Lampiran 3
TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 03/W/VII/2021

Informan

: Nur Rabi‟ah Chusnul M

Tanggal

: 9 Juli 2021

Jam

: 02.10 WIB

Disusun Jam

: 20.30 WIB

Tempat wawancara

: Musholla Pondok Pesantren Darut Taqwa

Topik wawancara

: Motivasi untuk mengikuti kegiatan camp Qur‟an

Hasil wawancara
No
1.

Pertanyaan
Menjadi salah satu peserta
camp qur‟an atas keinginan
siapa?
Apa yang menjadi motivasi
anda ketika mengikuti
kegiatan camp qur‟an?

Jawaban
Mengikuti camp Qur‟an selalu atas
keinginan sendiri

3.

Apakah camp qur‟an
membantu anda untuk
meningkatkan hafalan?

Ya, karena dengan adanya camp ini, saya
termotivasi untuk lebih semangat lagi dalam
menghafalkan Al-Qur‟an

4.

Bagaimana anda menjaga
hafalan anda ketika kegiatan
camp qur‟an ini telah usai?

5.

Bagaimana kesan anda
sebagai peserta camp qur‟an
selama menjadi peserta
camp qur‟an?

Saya menjaga hafalan dengan cara
menyetorkan ¼ juz yang sudah saya
hafalkan kepada orang tua saya setiap
setelah sholat maghrib
Seru, menyenangkan, bisa fokus hafalan,
dan juga bisa menambah ilmu serta
wawasan bagi saya sendiri

2.

Motivasi saya mengikuti camp adalah
karena saya ingin memanfaatkan liburan
saya dengan hal yang positif dan juga
bermanfaat seperti halnya mengikuti camp
Qur‟an. Selain itu, saya juga hanya ingin
menambah pengalaman baru

Lampiran 4
TRANSKIP DOKUMENTASI

Kode

: 01/D/VII/2021

Bentuk Dokumen

: Tulisan

Tanggal

: 7 Juli 2021, 09.30 WIB

Disusun pada

: 8 Juli 2021, 11.00 WIB

Topik Dokumentasi

: Data Umum Pondok Pesantren Darut Taqwa



Nama

: Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo



NSPP

: 510035020044



Alamat

: Ds. Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten

Ponorogo


Titik Koordinat

: -7.8185616,111.5214128,17



No. Akta Notaris Yayasan

: Akta Pendirian No.28-, Notaris Setya Budi,

SH.


No. Akta Pendirian Yayasan

: AHU-7073.AH.01.04 Th.2011



Nama Pimpinan Yayasan

: Drs. KH. Samsudin, Lc



Jumlah SDM

: 183



Jumlah Santri

: Putra 450, Putri 315 (tahun ajaran

2020/2021)


Sanitasi Pondok Putra





WC

: 84



Kamar Mandi

: 96



Tangki Septik

:7

Sanitasi Pondok


WC

: 70



Kamar Mandi

: 85



Tangki Septik

:5



Sumber Air Bersih

: Sumur Bor



Sumber Listrik

: PLN



Kendaraan Operasional


Sepeda Motor

:5



Mobil

:3

Luas Tanah

: +/- 10.000 m2

Lampiran 5
TRANSKIP DOKUMENTASI
Kode

: 02/D/VII/2021

Bentuk Dokumen

: Tulisan

Tanggal

: 7 Juli 2021, 09.30 WIB

Disusun pada

: 8 Juli 2021, 11.00 WIB

Topik Dokumentasi

: Struktur Pengurus Pondok Pesantren Darut Taqwa

Ponorogo

Lampiran 6
TRANSKIP DOKUMENTASI
Kode

: 03/D/VII/2021

Tanggal Pengamatan

: Gambar atau foto

Isi Dokumen

: Kegiatan Camp Qur‟an Pondok Pesantren Darut

Taqwa Ponorogo
Tanggal

: 10 Juli 2021

Disusun Jam

: 20.15 WIB

Peserta Camp Qur‟an mengantre untuk
sarapan

Berkumpul untuk berdo‟a sebelum
memulai tahfidz

Musyrifah tahfidz menyimak hafalan
peserta camp

Peserta camp jalan-jalan pagi serta
tadabbur alam

Suasana setoran hafalan kepada
musyrifah tahfidz masing-masing

RIWAYAT HIDUP
Elma Nur Fitriyani Meliaturrofiah, lahir di Ponorogo pada tanggal 20 Januari
1999, dari pasangan Bapak Khairudin dan Ibu Nur Hidayati, merupakan anak pertama
dari empat bersaudara.
Penulis menempuh pendidikan TK Sunan Drajat Pulosari pada tahun 2005, SD
Negeri Pulosari pada tahun 2006-2011, SMP dan SMA di Pondok Pesantren Darut
Taqwa Ponorogo pada tahun 2012-2017 dan melanjutkan studi di STID Ma‟had „Aliy Al
Furqon Ponorogo guna memperdalami ilmu agama, sambil mondok penulis juga program
S1 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada tahun 2018 sampai dengan penulisan
skripsi ini selesai, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 di Universitas
Muhammadiyah Ponorogo.

