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“Jangan pernah berhenti berjuang sampai kau sampai ke puncaknya. 

Puncak terlihat sangat indah dan perjuangan akan terbayar dengan 

keindahan itu” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Konsonan 

a : ا
 

 th : ط 

 zh : ظ  b : ة

 „ : ع  t : ث

 gh : غ  ts : ث

 f : ف  j : ج

 q : ق   h : ح

 k : ك  kh : خ

 l : ل  d : د

 m : و  dz : ذ

 n : ن  r : ز

 w : و  z : ش

 h : ي  s : س

 ‟ : ء  sy : ش

 y : ي  sh : ص

    dh : ض

 

2. Vokal 

 

Vokal tunggal Vokal panjang Vokal rangkap 

Fathah :a أ: a  ْى...´ : ai 

Kasrah :i       ى : î  ْو....´ : au 

Dhammah :u و : û  
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3. Kata Sandang 

 

a. Kata sandang yang diikuti alif lam  (ال) qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

   al-Baqarah : انبقسة

 al-Madînah : انمديىت

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsyiah 

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsyiah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan 

sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

 as-Sayyidah : انسيدة  ar-Rajul : انسجم

 ad-Dârimî :اندازميْ  asy-Syams : انشمس

c. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah (Tasydîd) dalam system aksara  Arab digunakan lambang    

(  ّْ ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. 

Aturan ini berlaku secara umum, baik tasydîd yang berada di tengah 

kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. 

Contoh: 

  Âmannâbillâhi :  اََمىَّبْبِبللِْ

فَهَبءْ   Âmana as-sufahâ‟u : اََمَهْانسُّ

ْانَِّري هَْ   Inna al-ladzîna :  اِنَّ

كَّعِْ  waar-rukka„i :  َوانسُّ
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d. Ta Marbûthah (ة) 

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata 

sifat (na‟at), maka huruf tersebut dialih aksara kan menjadi huruf 

“h”. Contoh: 

 al-Af‟idah :   األَف ئَِدةِْ

آلِميَّت ْ اإِلس   al-Jâmi„ah al-Islâmiyyah : انجبَِمَعتْ 

Sedangkan ta marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksara kan menjadi 

huruf “t”. Contoh: 

 Âmilatun Nâshibah„ :  َعبِمهَتٌْوَبِصبَت ْ

ب َسى ان ك   al-Âyat al-Kubrâ :  اآليَتْ 

e. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan 

tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan 

yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal 

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-

lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih 

aksara ini, seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan 

ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata 

sandang, makahuruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, 

bukan kata sandangnya. Contoh: „Alî Hasan al-„Âridh, al-‟Asqallânî, 

al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur‟an 

dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-

Qur‟an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya. 
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ABSTRAK 

NURCHALIFAH (NIM: 15311516), Judul skripsi “Implementasi Qur’an 

Call dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an (studi kasus 

operator Qur’an Call PPPA Dârul Qur’an) Program studi Pendidikan 

Agama Islam, Tahun 2019. 

Sistem pengajaran Al-Qur‟an melalui Qur‟an Call merupakan sistem 

pengajaran melalui telepon atau Hp. Qur‟an Call adalah tempat belajar yang 

tidak perlu bersusah payah datang ke majelis atau tempat-tempat untuk 

belajar, karena Qur‟an Call cukup dengan telepon santri bisa belajar Al-

Qur‟an. Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain: 1) Apa saja faktor 

pendukung dan penghambat dalam menerapkan Qur‟an Call pada 

pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an? 2) Bagaimana implementasi Qur‟an 

Call dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an? Dalam rangka 

menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian 

lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh kesimpulan bahwa Qur‟an Call sudah memberikan tempat kepada 

santri yang malu akan umur dan para pekerja yang waktunya sangat padat. 

Karena ada Qur‟an Call masyarakat yang buta akan aksara Al-Qur‟an 

semakin berkurang. 

Kata Kunci: Qur’an Call, kemampuan membaca Al-Qur’an 
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ABSTRAK 

NURCHALIFAH (NIM: 15311516), Thesis title "Implementation of the 

Qur'an Call in Improving the Ability to Read the Qur'an (case study of 

the operator of the Call Quran PPârul Qur’an) Islamic Religious 

Education study program, 2019. 

Al-Qur'an teaching system through the Qur'an Call is a teaching system by 

telephone or cell phone. Qur'an Call is a place of learning that does not need 

to bother to come to the majlis or places to study, because the Qur'an Call is 

enough with the telephone students can learn the Qur'an. the formulation of 

the problems in this study include: 1) What are the supporting and inhibiting 

factors in applying the Qur'an Call in the implementation of learning the 

Qur'an. 2) How is the implementation of the Qur'an Call to improve the 

ability to read the Qur'an. In order to answer the problem formulation, 

researchers used a type of qualitative descriptive field research. Based on the 

results of the study concluded that the Qur'an Call has given place to 

students who are ashamed of age and workers whose time is very crowded. 

Because there is a Qur'an Call people who are blind to the Qur'an's alphabet 

are increasingly reduced. 

Keywords: Qur'an Call, the ability to read the Qur'an 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an al-Karim adalah mukjizat Islam yang kekal dan 

mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia 

diturunkan Allah SWT. kepada Rasulullah Muhammad SAW. untuk 

mengeluarkan manusia dari alam yang ke gelapan menuju alam terang 

benderang serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.
1
 

Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. agar menjadi 

pedoman hidup untuk semua umat muslim, dalam menjalani kehidupan 

di dunia demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur’an 

memberi ketenangan dalam jiwa, memperkokoh iman dan akan menjadi 

penerang hati bagi yang membacanya. Untuk dapat memperoleh fungsi 

dan manfaatnya, umat Islam harus memperhatikan adab dan tata cara 

dalam membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. 

Rasulullah SAW. memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur’an 

dan memelihara Al-Qur’an karena setiap orang yang memelihara dan 

membaca Al-Qur’an dilindungi oleh Allah SWT. oleh karena itu, 

merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu 

berinteraksi aktif dengan Al-Qur’an, menjadikanya sebagai sumber 

inspirasi, berpikir, dan bertindak. Membaca Al-Qur’an adalah langkah 

pertama dalam berinteraksi denganNya. 

Belajar Al-Qur’an tidak hanya dapat ditempuh melalui belajar 

mandiri (autodidak), melainkan memerlukan guru, mengingat cara 

pengungkapan tiap-tiap huruf hijaiyah harus diketahui makhraj dan 

sifatnya dan hal itu dapat diketahui melalui posisi bibir seorang guru 

                                                           
1
Manna’  Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an, (Bogor: Litera AntarNusa, 2015), 

cet. 18, hal.1 
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ketika belajar. Belajar membaca Al-Qur’an mandiri pun belum tentu 

mengerti kedudukan masing-masing huruf, terlebih lagi cara membaca 

Al-Qur’an bersifat tauqifi yakni menurut apa yang diajarkan Rasulullah 

saw. bukan atas ijtihad pribadi.2 Sebagaimana firman Allah SWT sebagai 

berikut: 

             

“sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) 

dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai 

membacakanya Maka ikutilah bacaanya itu.” (QS. Al-Qiyamah 75: 17-

18) 

Salah satu penjagaan Allah SWT. terhadap Al-Qur’an adalah dengan 

memuliakan para penghafalnya. Secara operasional sudah menjadi tugas 

dan kewajiban umat Islam untuk selalu menjaga dan memeliharanya. 

Kewajiban tersebut bisa berupa membaca Al-Qur’an, menghafal Al-

Qur’an, mengamalkan Al-Qur’an dan lain sebagainya. Menjaga dan 

memelihara Al-Qur’an adalah perbuatan yang sangat mulia dihadapan 

Allah SWT. menghafal Al-Qur’an adalah salah satu cara untuk 

memelihara Al-Qur’an. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang 

dapat menjaga Al-Qur’an dengan menghafal, memahami dan 

mengamalkan kandunganya.3 

Mengajarkan Al-Qur’an merupakan salah satu di antara syariat 

Islam yang telah dibudayakan diseluruh kota besar. Karena hati 

seseorang perlu diisi dengan hal-hal yang memantapkan keimanan dan 

aqidahnya. 

                                                           
2
Abdul Mujib Ismail dan Maria Ulfah Nawawu, Pedoman Ilmu Tajwid, (Surabaya: 

Karya Abditama, 1995), h. 185 
3
Nadhifah, Jurnal Pendidikan Islam, Volume 15, Nomor 1, Mei 2006, 53 
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 Ayat-ayat Al-Qur’an dituangkan ke dalam hati dan fikiran manusia 

sejak dini hingga akhir hidup. Sehingga menjadi manusia yang baik di 

dunia dan akhiratnya. 

Dalam Al-Qur’an Allah SWT. menjanjikan pahala berlipat-lipat bagi 

mereka yang berbakti kepada-Nya, baik infak atau lainya. Seorang 

hamba Allah SWT. yang muqarrabin tidak melihat besarnya pahala, 

karena hal sudah pasti, tapi dia beribadah lebih karena kecintaanya 

kepada-Nya, ingin selalu dekat dengan-Nya, merasa damai bersama-Nya, 

ingin terus bersyukur atas semua rahmat-Nya.4 

Dari pemaparan di atas, maka belajar membaca Al-Qur’an, 

menghafal, dan memeliharanya sangat diharapkan terutama bagi 

masyarakat muslim. Melihat perkembangan media saat ini, percepatan 

laju informasi dan teknologi tak bisa dihindari. Berbagai sektor, dari 

pendidikan hingga kesehatan terus berpacu dengan perkembangan 

fasilitas dan layanan teknologi. Semua itu bertujuan untuk memberikan 

kemudahan kepada publik. 

Salah satu pemanfaatan teknologi adalah pemanfaatan telepon atau 

biasa dikenal dengan namanya HP (Handphone). Telepon merupakan 

alat teknologi yang paling praktis dan bisa dibawa kemana saja, dan 

tidak bisa diperkirakan bahwa saat ini hampir semua orang dari berbagai 

usia memilikinya. Hp merupakan sebuah alat komunikasi yang bisa 

dimanfaatkan untuk pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. 

HP atau telepon bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, inilah suatu 

pemanfaatan media yang zaman sekarang semua orang memilikinya. 

Menyadari akan hal itu, Qur’an Call hadir untuk memberikan 

pelayanan pembinaan belajar membaca Al-Qur’an dan hafalan Al-

                                                           
4
Ahsin Sakho Muhammad, Oase Al-Qur’an Penyejuk Kehidupan, (Jakarta: PT Qaf 

Media Kreativa, 2017) Cet. III, hal. 22 
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Qur’an yang digagas Darul Qur’an bersama infomedia Telkom. 

Pentingnya kemudahan masyarakat dalam belajar dan menyetorkan 

hafalan Al-Qur’an. 

Melihat padatnya rutinitas saat ini hingga seseorang seringkali lupa 

untuk membaca Al-Qur’an. Salah satu lembaga yang aktif membantu 

masyarakat dalam membaca, belajar tahsin dan menghafal Al-Qur’an 

adalah Qur’an Call. Saat ada yang masih salah-salah dalam membaca 

bisa dibilang juga belum paham dengan hukum-hukum bacaan dalam 

belajar Al-Qur’an, Qur’an Call bisa membimbing untuk membenarkan, 

karena pembimbing dalam Qur’an Call semuanya sudah menguasai Ilmu 

Tajwid. Qur’an Call beraktivitas sebagai program layanan kepada 

masyarakat via telepon dengan pembimbing atau ustadzah (operator) 

yang menguasai materi Tahsin, lancar dalam membaca dan hafal Al-

Qur’an. 

Persyaratan menjadi santri Qur’an Call adalah member Qur’an Call, 

memiliki Whatsapp, usia 18-45 th. belum paham Ilmu Tajwid, dan 

konsisten Waktu. Fasilitas yang dimiliki oleh Qur’an Call yaitu pengajar 

tetap, mendapatkan sertifikat dan ilmu yang bermanfaat. Program yang 

ada dalam Qur’an Call yaitu layanan tahsin Al-Qur’an dan layanan 

Tahfihz Al-Qur’an.  

Pencapaian keberhasilan program Qur’an Call adalah meningkatkan 

jumlah masyarakat sibuk (pekerja) yang dapat menghafal Al-Qur’an. 

Setiap pengguna layanan dapat memperbaiki bacaan (tahsin) Al-Qur’an 

dengan baik dan tercatat setiap menggunakan layanan Qur’an Call. 

Karena adanya program Qur’an Call ini semakin banyak masyarakat 

terbantu untuk melajar membaca Al-Qur’an, dan semakin banyak 

masyarakat secara sadar mengakses program Qur’an Call. 
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Qur’an Call beraktivitas sebagai program layanan kepada 

masyarakat via telephon dengan pembimbing Tahfizh (operator) yang 

menggunakan metode tahfizh (sima’i) dan memahami tahsin Al-Qur’an. 

Qur’an Call beraktivitas 7 hari (24 jam- disesuaikan) untuk melayani 

setoran hafalan Al-Qur’an dan membimbing tahsin Al-Qur’an. Qur’an 

Call menerbitkan sertifikat untuk para santri yang telah lulus mengikuti 

ujian tajwid dan tahfizh. Sertifikat ini diberikan agar para santri Qur’an 

Call terus bersemangat belajar maupun menghafal Al-Qur’an.  

Oleh sebab itu penulis sangat tertarik dan terdorong untuk 

membahas tentang “Implementasi Qur’an Call dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an.” (Studi  Kasus Operator Qur’an Call 

PPPA Daarul Qur’an). 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan permasalahan yang disajikan pada latar belakang 

masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana minat baca Qur’an setelah adanya Qur’an Call? 

b. Bagaimana upaya guru dalam pengajaran melalui Qur’an Call? 

c. Bagaimana implementasi Qur’an Call dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an? 

2. Pembatasan Masalah 

Melihat latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

supaya memperjelas permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi 

ini, maka diperlukan pembatasan dan perumusan masalah. Dalam 

penelitian ini penulis membatasi permasalahanya yaitu, Implementasi 

Qur’an Call dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

serta faktor pendukungnya. 
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3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan 

Qur’an Call pada pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an. 

b. Bagaimana Implementasi Qur’an Call dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an. 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan pembatasan masalah dan perumusan masalah di atas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

menerapkan Qur’an Call pada pelaksanaan pengajaran Al-Qur’an. 

2. Untuk mengetahui Implementasi Qur’an Call dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

keilmuan tentang ragam media pengajaran membaca Al-Qur’an di 

Indonesia, baik yang terkait dengan aspek manajemen, proses 

pelaksanaan, dan evaluasi. 

b. Memberikan informasi kepada calon guru khususnya guru 

pendidikan agama Islam tentang keragaman media pembelajaran 

Al-Qur’an pada zaman sekarang. 

2. Secara Praktis 

a. Dapat dijadikan landasan dan acuan khususnya seorang pendidik 

dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an. 

b. Memberikan sumbangan bagi peningkatan kemajuan di bidang PAI 

khususnya dalam pembelajaran  membaca Al-Qur’an. 
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c. Dapat memberi masukan tentang gambaran kondisi pembelajaran 

membaca Al-Qur’an. 

d. Menjadi minat belajar Al-Qur’an di Indonesia ini akan semakin 

banyak dan tanpa pandang umur dalam belajar. 

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam hal ini penulis mencoba untuk menjelaskan beberapa kajian 

pustaka yang pernah dilakukan dan diteliti oleh beberapa mahasiswa 

mengenai Implementasi dalam meningkatkan kemampuan belajar Al-

Qur’an. 

1. Tuti Aliatul Mubarokah (NIM: 1323301198), Mahasiswa Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam Tahun 2017 dengan 

judul Skripsi Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca dan 

Menghafal Al-Qur’an Pada Siswa SDIT Harapan Bunda Purwokerto. 

Dalam skripsi tersebut lebih condong ke upaya peningkatan 

kemampuan dan menghafal Al-Qur’an siswa.Sehingga penelitian 

saudara Tuti dengan penelitian penulis memiliki kesamaan jika dilihat 

dari tujuannya, penulis bertujuan dalam meningkatan kemampuan 

menghafal Al-Qur’an seorang anak. Sedangkan perbedaan dari 

penelitian penulis yaitu upaya peningkatan membaca dan menghafal 

Al-Qur’an melalui media telephon. 

2. Alviatur Rohmaniah (NIM:13311225) Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah IIQ Jakarta, tahun 2017 tentang 

Implementasi Metode At-Tanzil dalam Meningkatkan Kualitas 

Bacaan Al-Qur’an (Di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) An-Nur, 

Cibitung Bekasi). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif 

analisis. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi 
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dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 

bahwa, penerapan metode At-Tanzil dalam meningkatkan bacaan Al-

Qur’an anak sangat baik, hal ini dapat dilihat dari data wisudawan. 

Penulis juga melakukan observasi dan wawancara. Observasi yang 

dilakukan oleh peneliti dengan melihat secara langsung proses 

pembelajaran dan implementasi metode At-Tanzil, dan hasilnya 

sesuai dengan teori yang ada didalam buku karangan Bapak Suroto 

Suruji. Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan bacaan Al-Qur’an. Adapun perbedaanya penulis lebih 

fokus terhadap media pembelajaran (telephon). 

3. Nur Hanifah (NIM:13311248) Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah IIQ Jakarta, tahun 2017. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif. Dalam pengumpulan datanya 

menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumen-dokumen. Peneliti ini membahas tentang Implementasi 

Metode An-Nahdliyah dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Al-Qur’an di TPQ Padang Wulan Kedungreja Cilacap, bahwa 

pelaksanaan metode An-Nahdliyah di TPQ ini memiliki dua program 

yaitu program Buku Paket dan Program Sorogan Al-Qur’an yang 

dilakukan secara klasikal dan privat. Program Buku paket yaitu santri 

diwajibkan untuk menghatamkan 6 jilid dan untuk Program Sorogan 

Al-Qur’an yaitu santri yang telah menyelesaikan Program Buku Paket 

dan melanjutkan pembelajaran Al-Qur’an sampai Khatam 30 juz 

secara binnadzar. Di TPQ Padang Wulan ini secara garis besar sudah 

sesuai dengan kurikulum An-Nahdliyah yang telah ditentukan yang 

dapat meningkatkan kemampuan santri dalam membaca Al-Qur’an. 

Walaupun masih ada beberapa hal yang belum sesuai atau mengikuti 

kurikulum yang ada dikarenakan kemampuan santri ataupun 
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keterbatasan tenaga pengajar. Persamaan yang ada pada penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan bacaan Al-Qur’an. Adapun perbedaanya 

penulis lebih fokus terhadap media pembelajaran (telephon). 

4. Herlin Misliani (NIM 12311115). Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah IIQ Jakarta, tahun 2016 tentang Evektifitas 

Layanan Qur’an Call Terhadap Pembelajaran Al-Qur’an by Phone 

(Stadi Kasus Costumer Qur’an Call PPPA Daarul Qur’an). dalam 

penelitian skripsi ini peneliti menggunakan metode Kuantitatif. Untuk 

teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan teknik observasi 

nonpartisipan, wawancara, dan kuesioner/angket. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan 

antara variabel X (efektivitas layanan Qur’an Call) dan variabel Y 

(pembelajaran Al-Qur’an by phone). Hal ini dapat dibuktikan dengan 

jumlah angka rxy yang diperoleh 0,735 terletak antara 0,70-0,90 

berarti terdapat korelasi positif yang kuat dan tinggi. Dengan 

demikian layanan Qur’an Call sangat efektif digunakan dalam 

pembelajaran Al-Qur’an by phone. Persamaan yang ada pada 

penelitian ini adalah program Qur’an Call. Adapun perbedaanya 

terletak pada objek penelitian yang di teliti.  

5. Malihatul Mu’anisah (NIM 13311203) Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah IIQ Jakarta, tahun 2017 tentang Efektifitas 

Penggunaan Utsmani Anak dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an di TPQ At-Taqwa Ciledug. Peneliti 

menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif 

analisis. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang 

penelitilakukan di TPQ At-Taqwa dengan menggunakan Metode 

Usmani Anak terlaksana dengan sangat baik, dikarenakan tenaga 
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pengajar sudah mengetahui prosedur pengajaran dan juga mempunyai 

jadwal tahsin sehingga bertambahnya pengetahuan. Hasil tes 

membaca Al-Qur’an baik dari kategori Makharijul Huruf, Tajwid, 

maupun kelancaran menunjukkan dengan sangat baik. Persamaan 

yang ada pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan bacaan Al-

Qur’an. Adapun perbedaanya penulis lebih fokus terhadap 

penggunaan media (telephon). 

F. Sistematika Penelitian 

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada buku Petunjuk Teknis 

Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 

yang disusun oleh Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A. at.all. Yang 

diterbitkan oleh LPPI IIQ Jakarta tahun 2017. Penulisan pembahasan 

skripsi terbagi menjadi 5 bab, masing-masing bab tersebut memiliki 

hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainya. 

BAB I: PENDAHULUAN 

bab ini meliputi sejumlah permasalahan, yaitu: Latar Belakang Masalah, 

Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini meliputi sejumlah permasalahan yaitu: Implementasi Qur’an Call, 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an, Tahsin dan Tahfizh 

Al-Qur’an, Kelebihan Kekurangan Qur’an Call, dan Faktor Penghambat 

dan Pendukung Qur’an Call. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi sejumlah permasalahan yaitu: Tempat dan Waktu 

Penelitian,Jenis dan Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, 

Teknik Analisis Data, Keabsahan Data, Sumber Data, dan Instrumen 

Penelitian 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN 

Bab ini meliputi sejumlah permasalahan yaitu: Deskripsi Data, dan 

Analisis Implementasi Qur’an Call 

BAB V:PENUTUP 

Bab ini meliputi sejumlah permasalahan yaitu: Kesimpulan, dan Saran 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Implementasi Qur’an Call. 

1. Pengertian Implementasi 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Implementasi adalah 

penerapan, pelaksanaan.
1
 Sedangkan pengertian umum adalah suatu 

tindakan atau pelaksanaan yang telah disusun secara cermat dan rinci. 

 Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, 

atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar 

aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan.2 

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 

penerapan. Majon dan Wildavsky juga mengemukakan implementasi 

sebagai evaluasi, Browne dan Wildavsky juga mengemukakan bahwa 

implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

(hal ini dikutip dari buku kurikulum dan pembelajaran karya 

Syafruddin Nurdin dan Adriantoni). Pengertian-pengertian itu 

memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, adanya 

aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme 

mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi 

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-

sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan.
3
 

Implementasi selain memerlukan aksi nyata, implementasi juga 

membutuhkan konsisten dalam pelaksanaannya. Dalam 

                                                           
1
Pius Abdillah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arkola) hal.312 

2
Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Bandung: CV Sinar 

Baru, 2002) hal.70 
3
Syafruddin Nurdin dan Adriantoni, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016), hal.64 

12 
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mengimplementasi suatu rencana atau kegiatan sangat dibutuhkan 

konsistensi agar seluruh rancangan dapat terlaksana dengan benar dan 

memperoleh hasil yang memuaskan. 

Jadi, Implementasi adalah suatu tindakan yang harus 

dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok orang untuk 

menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga 

implementasi jika diterapkan pada pengajaran Al-Qur‟an yaitu untuk 

menyelesaikan tujuan seorang guru mengaji sampai para santrinya 

lancar dalam membaca Al-Qur‟an. 

Dalam mengajar Al-Qur‟an, jika ingin ilmu yang disampaikan 

dapat terserap oleh para murid atau santri, maka para pengajar harus 

mengetahui beberapa etika dalam mengajar Al-Qur‟an. Di antaranya 

yaitu: 

a. Semata-mata hanya berniat mengharap ridha Allah SWT. 

Pertama kali yang harus dilakukan oleh qari‟ (orang yang 

belajar qira‟ah) dan muqri‟ (orang yang mengajarkan qira‟ah) 

adalah meniatkan aktivitasnya ini dalam rangka mencari ridha 

Allah SWT.
4
 

          

           

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah SWT. 

dengan Ikhlas, menjalankan agama untuk-Nya semata, 

melaksanakan sholat dan menunaikan zaka; dan yang demikian 

itulah agama yang lurus (benar).” (QS. Al-Bayyinah [98]:5) 

 

 

 

                                                           
4
 Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Syaraf An Nawawi, At-Tibyan Adab 

Penghafal Al-Qur‟an, ..., hal. 24 
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b. Tidak berorientasi pada duniawi 

Hendaknya ia tidak meniatkan untuk memperoleh 

kenikmatan dunia yang bersifat sementara, baik berupa harta, 

jabatan, kedudukan yang tinggi, sanjungan manusia, atau 

semacamnya. Hendaknya seorang muqri‟ tidak menodai 

bacaanya dengan niat mencari kemurahan hati yang akan ia 

peroleh dari orang yang diajarnya, baik itu berupa harta, 

pelayanan, atau dalam bentuk hadiah yang mana tak akan ia 

peroleh jika ia belum mengajarkan bacaan Al-Qur‟an.
5
 Allah 

SWT berfirman: 

            

 

“Barang siapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan 

kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), namun dia 

tidak akan mendapat bagian di akhirat.” (QS. Asy-syura [42]: 20) 
 

c. Waspadai sifat sombong 

Hendaknya orang yang di hatinya ada sifat sombong herhati-

hati, karena ada banyak orang yang belajar padanya dan silih 

berganti datang menemuinya. Waspadai juga timbulnya rasa tidak 

senang jika orang yang biasa belajar padanya belajar qiraah pada 

orang lain. Ini adalah ujian yang biasa menimpa para guru yang 

masih bodoh, yang mana hal ini menunjukkan bukti jelas keadaan 

niat dan batinnya yang buruk. Bahkan, hal ini merupakan bukti 

                                                           
5
 Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Syaraf An Nawawi, At-Tibyan Adab 

Penghafal Al-Qur‟an, ..., hal. 27 
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pasti tidak adanya niat untuk melihat wajah Allah SWT. ketika 

mengajarkanya.
6
 

d. Menghiasi diri dengan akhlak terpuji 

Seorang guru selayaknya menghiasi diri dengan kebaikan-

kebaikan yang dituntunkan oleh syariat. Sikap dan sifat yang 

terpuji lagi diridhai contohnya, tidak ambil pusing terhadap dunia 

dan hanya mengambil sedikit saja darinya; menampakkan 

kegembiraan tanpa melampaui batas kesopanan, kebijaksanaan, 

dan kesabaran. 

e. Memperlakukan murid dengan baik 

Seorang guru selayaknya bersikap baik pada orang yang 

belajar padanya, menyambutnya ketika datang, dan bersikap baik 

padanya sesuai kondisi keduanya.
7
 

f. Menasihati murid 

Hendaknya guru mencintai kebaikan untuknya sebagaimana 

ia senang bila kebaikan itu terjadi padanya dan tidak menyukai 

keburukan menimpa muridnya sebagaimana ia juga tidak pernah 

senang bila keburukan itu menimpa dirinya. 

g. Memperlakukan murid dengan rendah hati 

Hendaknya tidak mengagungkan murid, akan tetapi lembut 

dan rendah hati pada mereka.
8
 

h. Mendidik murid memiliki adab mulia 

Hendaknya guru mendidik murid dengan adab-adab mulia 

secara bertahap. Mengajarinya untuk berperilaku yang diridhai, 

                                                           
6
 Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Syaraf An Nawawi, At-Tibyan Adab 

Penghafal Al-Qur‟an, ..., hal. 29 
7
 Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Syaraf An Nawawi, At-Tibyan Adab 

Penghafal Al-Qur‟an, ..., hal. 31 
8
 Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Syaraf An Nawawi, At-Tibyan Adab 

Penghafal Al-Qur‟an, ..., hal. 32-33 
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melatih dirinya melakukan amalan-amalan secara sembunyi-

sembunyi, membiasakannya mempertahankan amalan-amalannya 

yang tampak maupun tidak, memotivasinya agar ucapan dan 

perbuatan sehari-harinya selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. 

di setiap waktu. 

i. Bersemangat mengajar 

Seorang guru diharapkan bersemangat dalam mengajar. 

Mengutamakan pekerjaan mengajar daripada kepentingan 

duniawi yang tidak begitu mendesak. Hendaknya ia tidak 

menyibukkan hatinya dengan hal lain ketika tengah mengajar. 

Tak pernah lelah dalam memahamkan murid dan menjelaskan 

apa yang ingin mereka ketahui.
9
 

j. Mendahulukan giliran yang lebih dulu datang 

Jika murid banyak, hendaknya guru mendahulukan giliran 

murid yang pertama kali datang dan seterusnya. Jika yang 

pertama rela didahului maka tidak mengapa ia didahulukan yang 

lain.  

Hendaknya guru menunjukkan wajah yang ceria dan berseri-

seri di hadapan mereka, memeriksa keadaan mereka, dan 

menanyakan perihal ketidakhadiran teman-teman mereka. 

k. Niat lillahi Ta‟ala 

Hendaknya ia menjaga kedua tangannya agar tidak 

melakukan hal sia-sia saat mengajar, menjaga kedua matanya dari 

sesuatu yang tidak perlu, duduk dalam keadaan suci dan tenang, 

                                                           
9
 Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Syaraf An Nawawi, At-Tibyan Adab 

Penghafal Al-Qur‟an, ..., hal. 35-36 
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menghadap kiblat, serta hendaknya mengenakan baju yang 

berwarna putih bersih.
10

 

l. Tidak merendahkan ilmu 

Termasuk adab yang ditekankan dan harus diperhatikan 

adalah jangan sampai seorang guru menghinakan ilmu dengan 

pergi ke tempat murid.  

m. Memiliki majlis yang luas 

Hendaknya ia membuat majlis yang luas agar 

memungkinkan bagi pelajar untuk duduk dan bergabung.
11

 

Di dalam kehidupan setiap orang pasti ingin melakukan hal 

yang terbaik dalam segala perbuatannya. Dan salah satu cara 

untuk menjadi manusia terbaik adalah belajar dan mengajarkan 

Al-Qur‟an, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda: 

 12 (ي)رواه البخار 

“Diriwayatkan oleh Ustman ra. Nabi pernah bersabda: Muslim 

yang terbaik diantara kamu adalah orang yang mempelajari Al-

Qur‟an dan mengajarkanya.” (HR. Bukhâri) 
 

Di dalam melaksanakan pembelajaran Al-Qur‟an seharusnya 

disertai dengan tujuan yang jelas, terkait dengan sistem dalam 

proses pencapaian tujuan lembaga pendidikan Al-Qur‟an. strategi 

pembelajaran Al-Qur‟an adalah sebagai berikut:
13

 

                                                           
10

 Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Syaraf An Nawawi, At-Tibyan Adab 

Penghafal Al-Qur‟an, ..., hal. 37 
11

 Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Syaraf An Nawawi, At-Tibyan Adab 
Penghafal Al-Qur’an, ..., hal. 38 

12
 Muhammad bin Islamil Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju‟fii, Shahi Bukhari (t.tp: 

Dar At-Thauq Al-Najah, 1422 H), Vol.6 hal. 192 
13

 Zarkasyi, Merintis Pendidikan TKA, (Bandung: Mizan, 2003), hal. 43 
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a. Sistem serogan atau individu (privat). Dalam prakteknya 

santri atau siswa bergiliran satu persatu menurut 

kemampuan membacanya. 

b. Klasikal individual. Dalm prakteknya sebagian waktu 

guru dipergunakan untuk menerangkan pokok-pokok 

pelajaran, sekedar dua atau tiga halaman dan seterusnya, 

sedangkan membacanya sangat ditekankan, kemudian 

dinilai prestasinya. 

c. Klasikal baca simak. Dalam prakteknya guru 

menerangkan pokok pelajaran yang rendah (klasikal), 

kemudian para santri atau siswa pada pelajaran ini dites 

satu persatu dan simak oleh semua santri 

2. Pengertian Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an secara etimologis merupakan bentuk mashdar yang 

semakna dengan kata qira‟ah.14 Pengertian seperti ini bisa kita lihat 

pada firman Allah SWT.:

            

 “Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkanya di 

(dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami 

telah selesai membacakanya, maka ikutilah bacaanya itu.” (QS. Al-

Qiyamah: 17-18) 
 

Al-Qur‟an disebut juga Al-Furqan, yang semula juga merupakan 

bentuk mashdar, dan kemudian digunakan untuk menyebut al-Qur‟an, 

merupakan penyebut maf‟ul atau fi‟il dengan bentuk mashdar. Karena 

pengertianya, al-Qur‟an itu merupakan kalam yang membedakan 

antara yang benar dan yang batil, atau sebagianya dibedakan dari 

sebagian yang lain dalam hal tuntunannya atau kedalam surat-surat 

                                                           
14

Muhammad Abdul Adzim Al-Zarqani, Manahil Al-„Urfan Fi „Ulumul Al-Qur‟an, 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), cet.1, hal.3 
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dan ayat-ayat.15 Dalam hal ini, ada firman Allah SWT. yang sejalan, 

yaitu: 

            

“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-

Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.”(QS. 

Al-Furqan [25]:1). 
 

         



 “Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al-Qur‟an) untuk menjelaskan 

segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi 

orang-orang yang berserah diri.” (QS. An-Nahl: 89) 
 

Ayat di atas menegaskan bahwa al-Qur‟an diturunkan sebagai 

kitab pedoman yang sangat komprehensif. Ia telah mencakup berbagai 

aspek kehidupan. Sehingga, dalam hal apapun, segala permasalahan 

dapat ditemukan landasanya dalam al-Qur‟an. ini karena al-Qur‟an 

diturunkan sebagai penjelas atas segala sesuatu dan juga sebagai 

petunjuk, rahmat dan kabar gembira untuk orang-orang Islam.16 

Al-Qur‟an juga berarti petunjuk utama untuk manusia hudan 

linnas, demikian firman Allah SWT. Al-Qur‟an merupakan petunjuk 

ke jalan yang lurus bagi segenap umat manusia guna menggapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Di dalamnya termuat sebagai 

dasar aturan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan umat 

manusia.17 

                                                           
15

Muhammad Abdul Adzim Al-Zarqani, Manahil Al-„Urfan Fi „Ulumul Al-

Qur‟an.(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) hal. 3 cet. 1 
16

Ahmad „Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Qur‟an-Hadis, (Tangerang: Yayasan Wakaf 

Darus-Sunnah, 2019), cet. 1, hal. 43. 
17

Rosihan Anwar, Ulumul Qur‟an, (Bandung: Pustaka, 2004), hal. 31 
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Al-Qur‟anul Karim adalah pengikat antara langit dan bumi, 

perjanjian antara Allah dan hamba-Nya, Al-Qur‟anul Karim adalah 

jalan menuju kepada Allah SWT yang kekal (abadi), Al-Qur‟anul 

Karim merupakan kitab samawi yang paling mulia, dan paling agung 

wahyu yang di turunkan dari langit.18 

Al-Qur‟an al-Karim merupakan undang-undang umat muslim, 

mukjizat yang abadi dan perjanjian ilahiyah yang terakhir dari Rabb 

semesta alam untuk seluruh umat manusia. Al-Qur‟an al-Karim 

adalah jalan yang lurus, cahaya, petunjuk dan rahmat. Al-Qur‟an 

mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, karena Al-Qur‟an adalah 

sebuah perkataan Rabb kita. Kedudukan Al-Qur‟an menurut Majdi 

Ubaid Al-Hafidz:19 

a. Al-Qur‟an sebagai kitab petunjuk 

b. Al-Qur‟an sebagai obat 

c. Al-Qur‟an sebagai cahaya 

d. Al-Qur‟an sebagai kitab pelajaran 

e. Al-Qur‟an sebagai suatu kabar tentang segala sesuatu 

f. Al-Qur‟an adalah kitab yang dikagumi jin ketika mendengarnya 

g. Al-Qur‟an adalah perkataan yang paling baik 

h. Al-Qur‟an adalah kitab yang agung 

i. Al-Qur‟an adalah kitab yang penuh hikmah 

j. Al-Qur‟an adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan 

Jadi pengertian Al-Qur‟an diatas adalah pegangan hidup seorang 

muslim dalam melaksanakan tentang kehidupan dunia maupun akhirat. 

Karena Al-Qur‟an bisa menjadi penegur, pengobat, penyejuk dan 
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Said Agil Husin, Metode Insani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet.1, hal.16 
19

Majdi Ubaid Al-Hafiz, 9 Langkah Mudah Menghafal Al-Qur‟an, hal. 33-38 
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menuntun kita agar selamat dunia dan Akhirat sebagaimana dalam 

hadis: 

 20

“Bacalah Al-Qur‟an, karena ia akan datang pada hari kiamat 

sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya.” (HR. Muslim). 
 

Sebagaimana pula yang telah di jelaskan dalam Al-Qur‟an. Allah 

SWT berfirman: 

           

          

    

“sesungguhnya Al-Qur‟an ini memberikan petunjuk kepada 

(jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada 

orang-orang mu‟min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi 

mereka ada pahala yang besar, dan sesungguhnya orang-orang 

yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan 

bagi mereka azab yang pedih.” (QS. Al-Isra‟ [17]: 9-10). 
 

3. Pengertian Call 

Menurut kamus Inggris Indonesia Call adalah panggilan.
21

 Kata 

Call sering digunakan untuk telepon atau yang sering kita kenal HP. 

Call yang dimaksud ada panggilan masuk atau saat menelepon. Jadi 

Call adalah suatu panggilan untuk menyambungkan alat komunikasi 

terhadap dua orang atau lebih. 

Media yang namanya telepon sudah menjadi kebutuhan hidup 

manusia pada zaman saat ini, kebutuhan dalam berkomunikasi dan 

kepentingan pribadi lainnya. Berkomunikasi di sini bisa digunakan 
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 Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut: Darul Fikr, 

1992) hal. 90 
21

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2003), cet. XXVII, hal.94 
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saat belajar, bertanya hal-hal yang kita tidak paham. Telepon ini bisa 

dijadikan media pembelajaran dalam sebuah pendidikan. 

Jadi Call yang sering digunakan di media telepon yang pada saat 

ini sudah sangat tidak asing bagi kita semua, karena itu gunakan 

media apapun itu dengan semanfaat mungkin apalagi dalam hal 

pendidikan anak zaman sekarang, sehingga tidak mempengaruhi hal-

hal yang negatif. 

B. Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

1. Pengertian Meningkatkan 

Meningkatkan sering digunakan dalam kata kerja sehingga 

meningkatkan bisa disebut suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, 

atau pengertian. 

Perbuatan meningkatkan telah diadakan di bidang pendidikan, 

didikan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan lain-lain. 

Meningkatkan di sini adalah suatu perubahan dalam diri dan 

kehidupan manusia untuk mencapai tujuan. 

Jadi meningkatkan sangatlah penting dalam menjalankan 

kehidupan dan tujuan yang diinginkan seorang, meningkatkan sering 

kali digunakan dalam tujuan pendidikan yang  direncanakan oleh 

seorang guru. Meningkatkan juga bisa digunakan untuk kegiatan 

kehidupan manusia. 

Di dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran Al-Qur‟an ada 

banyak sekali faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur‟an. Di antaranya ialah: 

a. Faktor  internal siswa 

1) Aspek fisiologis 

Menurut pendapat Noehi Nasution, ia mengatakan 

bahwa kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh 
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terhadap kemampuan belajar seseorang, orang yang dalam 

keadaan segar jasmaninya akan berlainan belajarnya dari 

orang yang dalam keadaan kelelahan.
22

 

Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata, faktor-faktor 

fisiologis dibedakan menjadi dua, yaitu:
23

 

a) Tonus Jasmani pada umumnya: Nutrisi harus cukup 

karena kekurangan kadar makanan ini akan 

mengakibatkan kurangnya tonus jasmani, yang 

pengaruhnya dapat berupa kelesuhan, lekas mengantuk, 

lekas lelah dan lain-lain.  

b) Keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu. Berfungsinya 

pancaindera merupakan syarat belajar itu berlangsung 

dengan baik. Pancaindera yang memegang peranan 

paling penting ialah mata dan telinga. 

2) Aspek psikologis 

a) Intelegensi  

Intelegensi merupakan kecakapan yang terdiri atas tiga 

jenis yaitu: Kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan diri ke dalam situasi yang baru dengan 

cepat dan efektif dan mengetahui dan mempelajari 

dengan cepat. Tingkat kecerdasan atau IQ seseorang 

tidak dapat diragukan lagi, sangat menentukan tingkat 

keberhasilan belajarnya. Ini bermakna, semakin tinggi 

kemampuan intelegensi seseorang maka semakin besar 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hal. 
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 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014) hal. 235-236 



24 
 

 

peluangnya untuk meraih prestasi begitupun 

sebaliknya.
24

 

b) Sikap 

Sikap (attitude) siswa yang positif, terutama kepada guru 

dan mata pelajaran yang disajikan merupakan pertanda 

awal yang baik bagi proses belajar siswa tersebut. 

Sebaliknya, sikap negatif siswa terhadap guru dan mata 

pelajarannya apalagi jika diiringi dengan kebencian 

kepada guru atau mata pelajarannya, dapat menimbulkan 

kesulitan belajar siswa tersebut. 

c) Minat  

Minat merupakan kecenderungan untuk selalu 

memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus 

menerus yang sangat erat hubungannya dengan perasaan 

senang. Minat berfungsi sebagai kekuatan yang akan 

mendorong seseorang untuk belajar. Jika dikaitkan 

dengan minat belajar membaca Al-Qur‟an maka minat 

membaca tersebut dapat diartikan sebagai keinginan 

yang kuat untuk membaca maka apabila seseorang sudah 

mempunyai keinginan yang kuat untuk membaca Al-

Qur‟an, ia akan senang hati untuk mempelajari Al-

Qur‟an. 

d) Bakat  

Bakat menurut Hilgard adalah kemampuan untuk belajar. 

Secara umum bakat merupakan potensi yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 
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akan datang. Kemampuan potensial ini baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah 

belajar atau berlatih. Bakat merupakan kemampuan 

individu untuk bisa melakukan tugas tertentu melalui 

sedikit latihan. Bila dikaitkan dengan membaca Al-

Qur‟an, seseorang yang berbakat akan lebih cepat 

menyerap informasi dan menguasai teknik seni baca Al-

Qur‟an.
25

 

e) Motivasi 

Menurut Noehi Nasution menyatakan bahwa motivasi 

adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi untuk belajar 

adalah kondisi psikologi yang mendorong seseorang 

untuk belajar.
26

 Berkenaan dengan motivasi belajar 

membaca Al-Qur‟an, maka hendaknya siswa bertujuan 

semata-mata hanya untuk mencari ilmu. Sebab bila 

tujuannya hanya untuk mencari ilmu, pangkat dan 

pekerjaan akan mengikuti. 

b. Faktor eksternal siswa 

Faktor lingkungan siswa ini dibagi menjadi dua macam yaitu 

lingkungan sosial dan non sosial. 

1) Linkungan sosial 

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para tenaga 

kependidikan (kepada sekolah dan wakilnya) dan teman-teman 

sekelas maupun beda kelas dapat mempengaruhi semangat 

belajar siswa. Begitupun lingkungan sosial siswa rumah, 
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seperti tetangga-tetangga dan masyarakat sekitar. Tetapi yang 

lebih berpengaruh dalam kegiatan belajar adalah orang tua dan 

keluarga sekitar. 

2) Lingkungan non sosial 

Lingkungan non sosial adalah gedung sekolah dan letaknya, 

rumah siswa, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu 

belajar yang digunakan siswa. Contohnya kondisi rumah yang 

sempit dan berantakan serta perkampungan yang terlalu padat. 

Jika seseorang tinggal atau berada di lingkungan yang 

mendukung untuk mempelajari Al-Qur‟an, maka ia akan 

terbiasa untuk membaca Al-Qur‟an, begitupun sebaliknya. 

2. Pengertian Kemampuan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan mempunyai 

arti “kesanggupan, kecakapan, kekuatan, kiat berusaha dengan diri 

sendiri.”
27

 Spencer and spencer dalam bukunya Hamzah B. Uno yang 

berjudul Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran 

mendefinisikan kemampuan sebagai karakteristik yang menonjol dari 

seorang individu yang berhubungan dengan kinerja efektif atau 

superior dalam suatu pekerjaan atau situasi.28 

 Kemampuan menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan 

tugas atau pekerjaan. Kemampuan itu mungkin dimanfaatkan atau 

mungkin juga tidak. Kemampuan berhubungan erat dengan 

kemampuan fisik dan mental yang dimiliki orang untuk melaksanakan 

pekerjaan dan bukan yang ingin dilakukan.29 
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Faktor-faktor yang dapat menghambat kemampuan membaca Al-

Qur‟an. Tidak semua orang Islam dapat membaca Al-Qur‟an dengan 

baik dan benar. Menurut Jalaludin adanya kesulitan dalam 

mempelajari Al-Qur‟an disebabkan beberapa faktor antara lain: 

a. Orientasi berpikir 

Pengaruh modernisasi banyak mempengaruhi arah pemikiran 

orang. Kemajuan teknologi dengan segala hasil yang 

disumbangkannya bagi kehidupan manusia, banyak mengalihkan 

perhatian orang untuk hidup lebih erat dengan kebendaan. 

Pengetahuan tentang membaca Al-Qur‟an dan cara membacanya 

kalah bersaing dalam fikiran kebanyakan kaum muslimin. 

b. Kesempatan dan tenaga 

Arah berpikir yang metarialis telah mendudukkan status wajib 

belajar Al-Qur‟an ke provinsi-provinsi semakin kecil. Akibat 

terjadi kelangkaan penyediaan kesempatan dan kelangkaan 

tenaga pengajar serta waktu yang disediakan untuk belajar Al-

Qur‟an sangat sedikit jika dibandingkan dengan waktu yang 

mereka gunakan untuk menuntut ilmu pengetahuan lain. 

Akibatnya tenaga pengajar yang tersedia tidak berkembang sesuai 

dengan kebutuhan. 

c. Metode  

Perkembangan teknologi telah mengubah kecenderungan 

masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan secara lebih 

mudah dan cepat. Untuk menampung minat ini dalam berbagai 

disiplin ilmu para ahli telah memanfaatkan jasa teknologi dalam 

media pendidikan, baik media visual, audio visual dan komputer 

dengan cara yang tepat guna. Khusus untuk pendidikan Al-

Qur‟an, cara ini masih langka dan mahal. Metode lama dalam 
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beberapa seginya mungkin sudah kurang serasi dengan keinginan 

dan kecenderungan tepat guna ini. Akibat metode demikian, 

berangsur-angsur kurang diminati. 

d. Aksara  

Kitab suci Al-Qur‟an ditulis dengan aksara dan bahasa Arab. 

Faktor ini menyulitkan bagi mereka yang berpendidikan non 

pesantren atau madrasah karena pengetahuan ini tidak 

dikembangkan secara khusus di sekolah umum. Akibatnya pelajar 

yang berpendidikan umum ada yang buta aksara terhadap kitab 

sucinya. 

Faktor-faktor di atas menurut Jalaludin, banyak mempengaruhi 

kecenderungan yang menimbulkan sikap masa bodoh dan anggapan 

bahwa belajar Al-Qur‟an itu sulit.
30

 Faktor-faktor tersebut masih 

dialami beberapa siswa yang belum lancar dalam membaca Al-Qur‟an. 

3. Pengertian Membaca 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “melihat serta 

memahami isi dari apa yang di tulis (dengan melisankan atau hanya 

dihayati).
31

Membaca merupakan perbuatan yang dilakukan 

berdasarkan kerjasama beberapa keterampilan, yakni mengamati, 

memahami dan memikirkan. Di samping itu, membaca adalah laku 

penguraian tulisan, suatu analisis bacaan. Dengan demikian membaca 

merupakan penangkapan dan pemahaman ide, aktivitas pembaca yang 

diiringi curahan jiwa dalam menghayati naskah.32 
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Berikut ini terdapat beberapa pengertian membaca yang 

dikemukakan oleh para ahli: 

a. Depdikbud 

Depdikbud menuliskan, bahwa membaca ialah proses pengolahan 

bacaan secara krisis. Kreatif yang dilakukan dengan tujuan 

memperoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh tentang bacaan 

itu, dan penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak 

bacaan itu. Definisi ini sesuai dengan membaca pada tingkat lanjut, 

yakni membaca kritis dan membaca kreatif. 

b. Thorndike 

Thorndike berpendapat bahwa membaca merupakan proses 

berpikir atau bernalar. 

c. Louise Rosenblatt 

Membaca adalah pengalaman pribadi selama para pembaca 

berhubungan dengan cerita yang sedang mereka baca untuk 

kehidupan mereka sendiri dan pengalaman pengalaman literatur 

sebelumnya.
33

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa membaca 

adalah suatu kegiatan di dalam mengolah bacaan secara kritis dan 

kreatif dari apa yang tertulis agar memperoleh pemahaman yang 

menyeluruh tentang bacaan tersebut. Dalam membaca juga butuh 

penghayatan dalam memahami bacaan. Dalam membaca Al-Qur‟an, 

melafalkan apa yang tertulis adalah melafalkan huruf hijaiyah, 

melafalkan Al-Qur‟an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, menghayati 

dalam membaca Al-Qur‟an, dan semua yang berkaitan dengan 

membaca Al-Qur‟an. 
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Membaca Al-Qur‟an merupakan ibadah dan mempunyai 

keutamaan-keutamaan bagi pembacanya. Diantara keutamaan yang 

diberikan Allah bagi pembacanya adalah: 

a. Mendapat pahala dan memperoleh kebaikan dari Allah SWT. 

          

           

      

“sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah 

dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki 

yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan 

terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang 

tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka 

pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” 

(QS. Fathir: [35] 29-30). 
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang membaca 

Kitab Allah SWT. yaitu Al-Qur‟an memperoleh imbalan. 

Imbalan yang besar tersebut tentu bagi yang membaca Al-Qur‟an 

dengan baik dan benar serta berusaha memahami ayat-ayat yang 

sedang dibaca sehingga mengetahui pesan-pesan yang terkandung 

di dalamnya. 

b. Menjadi keluarga Allah SWT. 

Rasulullah saw bersabda: 
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34
 

“Telah menceritakan kepada kami bahwaBakar bin Khalaf 

Abu Bisy berkata: Telah menceritakan kepada kami bahwa 

Abdurrahman bin Mahdi berkata: Telah menceritakan 

kepada kami Abdurrahman bin Budail, dari Ayahnya, dari 

anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: 

“sesungguhnta Allah SWT. memiliki dari kalangan 

manusia.” Para sahabatnya bertanya, “siapakah mereka 

ya Rasulullah saw?” Beliau menjawab, “ Ahlul Qur‟an, 

mereka adalah keluarga Allah SWT. dan orang-orang 

istimewa-Nya,”(HR. Ibnu Majah) 
 

c. Bersama para malaikat 

 

35

“Telah menceritakan kepada kami Quthaibah bin Sa‟id, dan 

Muhammad bin „Ubaid al-Ghubary, dari Abu „Awanah, berkata 

Ibnu „Ubaid: Telah menceritakan kepada kami Abu „Awanah, 

dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa‟ide bin Hisyam, 

dari Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw bersabda. 

“ orang yang ahli dalam Al-Qur‟an akan berada bersama para 

malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan orang terbata-bata 

membaca Al-Qur‟an sedang ia bersusah payah (mempelajarinya), 

Maka baginya pahala dua kali.”(HR. Muslim)  
 

Orang yang membaca Al-Qur‟an dengan benar sederajat 

dengan para malaikat. Artinya, derajat orang tersebut sangat 
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dekat kepada Allah SWT. seperti malaikat. Sedangkan orang 

yang masih terbata-bata atau susah dan berat tetapi tetap 

bersungguh-sungguh dalam balajar mendapat dua pahala. 

d. Kedua orang tuanya mendapatkan kedudukan yang istimewa 

36
 

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin „Amr bin Sarh, 

telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahab, telah mengabarkan 

kepadaku Yahya bin Ayyub, dari Zabban bin Faid, dari Sahal bin 

Mu‟adz Al-Juhan, dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah saw 

bersabda, “ barang siapa membaca Al-Qur‟an dan mengamalkan 

apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya 

akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya 

lebih terang dari pada cahaya matahari seandainya berada di 

rumah-rumah kalian di dunia ini. Maka bagaimana menurut 

perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkanya?. (HR. 

Abu Dawud)  

e. Mendapatkan kedudukan istimewah dihadapan Allah SWT. 
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 37 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail 

berkata bahwa: Telah menceritakan kepada kami Syihab bin 

„Abbad Al-„Abdi, berkata bahwa: Telah menceritakan kepada 

kami Muhammad bin Hasan bin Abi Sa‟ide berkata bahwa: 

Rasulullah saw bersabda, “Allah SWT berfirman “barang siapa 

yang disinukkan oleh Al-Qur‟an daripada berzikir kepada-Ku 

dan memohon kepada-Ku, maka aku berikan kepadanya sesuatu 

yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-

orang yang memohon kepada-Ku dan keutamaan kalam Allah 

SWT. di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan 

Allah SWT. atas makhluk-Nya.” (HR. At –Tirmizi) 
 

Seseorang yang akan membaca Al-Qur‟an hendaklah 

memperhatikan hal-hal berikut ini: 

a. Al-Qur‟an adalah Kalamullah yang berbahasa Arab. Maka cara 

membacanya harus seperti orang Arab ketika membaca huruf-

huruf dan kata-kata Arabiyah. Khusus dalam pembacaan Al-

Qur‟an, cara membacanya harus berdasarkan pada bacaan dari 

guru yang mumpuni, tahu tentang kaidah Ilmu Tajwid secara teori 

maupun praktik atau talaqqi syafahi (dari mulut seorang guru ke 

mulut seorang murid; artinya guru membaca murid menirukan.
38

 

b. Membaca Al-Qur‟an dengan tartil, yaitu dengan tempo yang pelan 

sehingga huruf-hurufnya jelas, fasih, baik dari segi makhraj 

(tempat keluarnya huruf dari mulut), atau sifatnya (karakteristik 

setiap huruf ketika diucapkan) atau hukum-hukumnya seperti 

bacaan  mad (panjang- pendek) ghunnah, tebal-tipis, dan lain-lain. 
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c. Tadabbur atau menghayati isi kandungan ayat yang sedang dibaca. 

Dengan tadabbur, seorang akan tahu unsur-unsur hidayah pada 

suatu ayat. 

d. Tajawub ma‟al-Qur‟an atau berinteraksi dengan Al-Qur‟an. yaitu 

ketika membaca ayat tentang surga, berhentilah sejenak untuk 

berdoa meminta anugerah dari Allah SWT. untuk bisa masuk ke 

dalamnya. Begitu juga kalau membaca ayat tentang neraka. Jika 

ada ayat yang memerintahkan bersujud, bersujudlah
.39 

Allah SWT. memberikan pahala bagi pembacanya bukan dengan 

hitungan per ayat atau perkalimat, tapi dengan hitungan perhuruf. Satu 

huruf yang dibaca akan diberi pahala oleh Allah SWT. dengan satu 

kebaikan dan dilipatgandakan secara otomatis menjadi sepuluh 

kebaikan dan bisa lebih dari itu. Bisa dibayangkan jika Al-Qur‟an 

mengandung 323.671 (tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh 

puluh satu huruf) maka pembaca Al-Qur‟an sampai khatam akan 

mendapat pahala yang fantastis. Jika dibacanya dengan tartil dan 

tadabbur, pahalanya sangat berkualitas.
40

 

Adab membaca Al-Qur‟an dianjurkan bagi orang yang membaca 

Al-Qur‟an memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
41

 

a. Membaca Al-Qur‟an sesudah berwudhu karena ia termasuk dzikir 

yang paling utama, meskipun boleh membacanya bagi yang 

berhadas kecil.
 

b. Membacanya di tempat yang bersih dan suci, untuk menjaga 

keagungan membaca Al-Qur‟an.
 

c. Membacanya dengan khusyuk, tenang dan penuh hormat.
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d. Besiwak sebelum mulai membaca.
 

e. Membaca ta‟awudz pada permulaanya, berdasarkan firman Allah 

SWT.
 

           

“Apabila kamu hendak membaca Al-Qur‟an, maka mintalah 

perlindungan kepada Allah SWT. dari setan yang terkutuk.” (QS. 

An-Nahl:98) 
 

f. Membaca basmalah pada permulaan setiap surat, kecuali surat 

Bara‟ah (At-Taubah), sebab basmalah termasuk salah satu ayat Al-

Qur‟an menurut pendapat yang kuat. 

g. Membacanya dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan 

dan jelas serta memberikan hak setiap huruf, seperti membaca mad 

dan idgham. Allah SWT. berfirman: 

       

“Atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Al-Qur‟an itu dengan 

perlahan-lahan.” (QS. Al-Muzzammil: 4) 
 

h. Merenungkan ayat-ayat yang dibacanya. Cara pembacanya seperti 

inilah yang sangat dikehendaki dan dianjurkan, yaitu dengan 

mengkonsentrasikan hati untuk memikirkan makna yang 

terkandung dalam ayat-ayat yang dibacanya dan berinteraksi 

kepada setiap ayat dengan segenap perasaan dan kesadarannya baik 

ayat itu berisikan doa, istigfar, rahmat maupun adzab. 

         

“Ini adalah sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh 

dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya.” (QS. 

Shaad: 29) 
 

i. Meresapi makna dan maksud ayat-ayat Qur‟an, yang berhubungan 

dengan janji maupun ancaman, sehingga mereka sedih dan 
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menangis ketika membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan 

ancaman karena takut dan ngeri. Allah SWT. berfieman: 

         

“Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan 

mereka bertambah khusyuk.” (QS. Al-Isra‟ [17]:109) 
 

j. Membaguskan suara dengan membaca Al-Qur‟an, karena Al-

Qur‟an adalah hiasan bagi suara dan suara yang bagus lagi merdu 

akan lebih berpengaruh dan meresap dalam jiwa.  

k. Mengeraskan bacaan Al-Qur‟an karena membacanya dengan suara 

jahar lebi utama. Di samping itu, juga dapat membangkitkan 

semangat dan gelora jiwa untuk lebih banyak beraktivitas. 

l. Para ulama berbeda pendapat tentang membaca Al-Qur‟an dengan 

melihat langsung pada mushaf dan membacanya dengan hafalan. 

Terdapat tiga pendapat:
42

 

1) membaca langsung dari mushaf adalah lebih utama, sebab 

melihat kepada mushaf pun merupakan ibadah.  

2) Membaca di luar kepala adalah lebih utama, karena hal ini akan 

lebih mendorong kepada perenungan dan pemikiran makna 

dengan baik.  

3) Bergantung pada situasi dan kondisi individu masing-masing. 

Apabila membaca dengan hafalan lebih dapat menimbulkan 

perasaan khusyuk, pemikiran, perenungan dan konsentrasi 

terhadap ayat-ayat yang dibacanya daripada membacanya 

melalui mushaf, maka membacanya dengan hafalan lebih utama. 

Kondisi-kondisi makruh membaca Al-Qur‟an. Ketahuilah bahwa 

membaca Al-Qur‟an merupakan amalan yang disunnahkan secara 

mutlak kecuali di beberapa kondisi yang dilarang oleh syariat yaitu:
43
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1. Ketika rukuk, sujud, tasyahud, dan kondisi shalat lain selain berdiri. 

2. Bagi makmum, selain surah Al-Fatihah pada shalat jahr jika 

makmum dapat mendengar bacaan imam. 

3. Ketika sedang duduk di kakus, ketika mengantuk, serta saat khatib 

sedang khutbah dan ia dapat mendengarnya. 

C. Tahsin dan Tahfizh Al-Qur’an 

1. Pengertian Tahsin 

Para ulama menjelaskan bahwa Abu Muzahim Al-Khaqani 

adalah ulama yang pertama kali menulis kitab tajwid. Nama 

lengkapnya Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan, yang lahir 

tahun 248 H dan wafat tahun 325 H.
44

 

Tulisan Abu Muzahim ini sangat berpengaruh bagi 

perkembangan ilmu tajwid pada masanya dan masa-masa berikutnya. 

Terbukti setelah itu, bermunculanlah para ulama yang menulis kitab-

kitab serupa seperti: 

a. Abul Hasan Ali bin Ja‟far Muhammad As-Sa‟idi Ar-Razi yang 

wafat pada tahun 410 H. Dia menulis kitab At-Tanbih „ala Al-

Lahnil Jaliy wal-Lahnil Khfiy. 

b. Abu Muhammad Makki bin Abu Thalib Al-Qaisi yang wafat 

pada tahun 437 H. Dia menulis kitab Ar-Ri‟ayah li Tajwidil 

Qira‟ah wa Tahqiqi Lafzhit Tilawah. 
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c. Abu Amr Ustsman bin Sa‟ide Ad-Dani yang wafat pada tahun 

444 H. Dia menulis kitab At-Tahdid Itqan wat Tajwid.
45

 

Tiga ulama di atas menulis tentang tajwid setelah Abu Muzahim 

Musa Al-Khaqani dan mereka rahimahumullah merupakan generasi 

pertama ulama tajwid. Tiga ulama inilah yang mempopulerkan istilah 

tajwid  dalam kitab-kitabnya. Secara khusus, mulai zaman Ad-Dani, 

istilah tajwid telah ditetapkan dan menjadi nama yang dikenal bagi 

ilmu yang berhubungan dengan makharijul huruf (tempat-tempat 

keluarnya huruf) dan sifat-sifatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Dr. 

Ghanim Qadduri Al-Hamad.
46

 

Dalam kitabnya, Dr. Ghanim mengatakan bahwa tidak diragukan 

lagi bahwa ilmu tajwid telah menjadi ilmu mustaqil (yang berdiri 

sendiri dan dikenal umat) aejak awal abad ke 5 H. Ketika muncul 

tulisan Abul Hasan As-Sa‟idi, Abu Muhammad Makki bin Abu 

Thalib Al-Qaisi, dan Abu Amr Usman bin Sa‟ide Ad-Dani. Adapun 

penulis pertamanya Abu Muzahim Musa Al-Khaqani, dengan Kasidah 

ra‟iyahnya (yang bait-baitnya diakhiri dengan huruf ra) tentang cara 

membaca Al-Qur‟an yang baik semoga Allah SWT. merahmati dan 

meridhai mereka.
47

 

Menurut bahasa, tajwid berarti tahsin (memperbaiki). Sedangkan 

menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari cara mengucapkan 

huruf-huruf Al-Qur‟an meliputi sifat, makhraj, ahkamul huruf, dan 

lain-lain.
48
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Secara bahasa, istilah tajwid yang disamakan dengan tahsin ini 

memiliki arti yang sama, yaitu membaguskan. Para ulama 

memberikan batasan mengenai istilah ini, yaitu mengeluarkan huruf-

huruf Al-Qur‟an dari tempat-tempat keluarnya (makhraj huruf) 

dengan memberikan hak dan mustahaknya.49 

Tajwid secara bahasa berarti memperbaiki, seperti perkataan 

“seseorang memperbaiki sesuatu jika dia datang bersamanya dengan 

baik”. Adapun secara istilah tajwid berarti mengeluarkan atau 

melafalkan setiap huruf dari makhraj-Nya dengan memenuhi sifat-

sifatnya dari haqqul huruf dan mutahaqqul huruf, 50 

Allah SWT. yang menurunkan Al-Qur‟an sebagai “Bacaan mulia” 

agar dapat menjadi petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang 

benar dan batil, sangat peduli dan tidak segan-segan memberi warning 

untuk tidak membacanya dengan “asal membaca”. Ini dapat dilihat 

pada pesan serius-Nya pada surah al-Muzzammil/73: 4: 

   

“Bacalah Al-Qur‟an dengan tartil yang optimal” 
 

Artinya perintah membaca Al-Qur‟an adalah bukan hanya 

sekedar “Tartil”, akan tetapi dengan “tartil yang benar-benar 

berkualitas”. Maksud berkualitas dan tartil yang optimal adalah 

melafazhkan Ayat-ayat al-Qur‟an dengan baik dan semaksimal 

mungkin. 

Membaca al-Qur‟an, meski tanpa memahami artinya, sudah 

termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapat pahala yang 

berlipat ganda sebab yang dibaca adalah kitab suci Allah SWT. Al-
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Qur‟an adalah sebaik-baik bacaan orang mukmin, entah dibaca di kala 

senang atau di kala susah.51 

Menurut Ahmad Muzzammil ada dua yang menjadi target dalam 

program tahsin: 

a. Kemampuan membaca dengan lancar 

b. Kemampuan membaca dengan benar.
52

 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tahsin 

adalah membaca Al-Qur‟an dengan benar dengan cara mengeluarkan 

huruf dari makhrajnya, memenuhi sifatnya dan memperhatikan 

hukum bacaan. Agar kita bisa menghayati ayat-ayat al-Qur‟an dan 

memahami dan tidak salah dalam menafsirkan Al-Qur‟an. 

Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardhi 

kifayah. Sedangkan hukum membaca Al-Qur‟an sesuai dengan kaidah 

ilmu tajwid adalah fardu „ain.
53

 Dari Al-Qur‟an, Firman Allah SWT.: 

             

            

“orang-orang yang telah kami berikan Al kitab kepadanya, 

mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka 

itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar 

kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.” (QS. 

Al-Baqarah [2]: 121) 
 

selain itu ada pula dam firman Allah SWT. surat Al-Furqn: 
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“Berkatalah orang-orang yang kafir: “mengapa Al-Qur‟an itu 

tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?”; demikianlah 

supaya kami perkuat hatimu denganya dan kami membacanya 

secara tartil (teratur dan benar).” (QS. Al-Furqaan [25]: 32) 

Dalam ayat-ayat yang telah disebutkan di atas tercantum bahwa 

Al-Qur‟an harus dibaca secara tartil yaitu bacaan yang teratur dan 

benar. Ini adalah sifat kalamullah, maka wajib bagi kita untuk 

membacanya dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT.
54

 

2. Pengertian Tahfizh 

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian menghafal adalah 

“berusaha meresapkan kedalam fikiran agar selalu ingat”.
55

Tahfizh al-

Qur‟an adalah kegiatan menghafalkan al-Qur‟an yang dilakukan oleh 

seseorang dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Adapun orang yang hafal al-Qur‟an biasanya disebut al-hafizh dalam 

bentuk tunggalnya dan huffazh dalam bentuk jamaknya. Begitulah 

yang lazim dipakai di Indonesia sekarang.
56

 

Secara etimologi, tahfizh al-Qur‟an terdiri dari dua suku kata, 

yaitu tahfiz dan al-Qur‟an, yang maka keduanya mempunyai arti yang 

berbeda. Pertama, tahfizh berasal dari bahasa Arab hafizha-yahfahzu-

hifzan yang berarti menghafal. Kedua, Al-Qur‟an berasal dari bahasa 

Arab qara-a, yaqra-u‟, yang artinya membaca.57 
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Hifzhul Qur‟an adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan 

tujuan menghafal ayat-ayat suci Al-Qur‟an sehingga bisa 

membacanya di luar kepala. Seorang al-Hafizh adalah orang yang 

sudah hafal keseluruhan ayat Al-Qur‟an di luar kepala.
58

 

Setiap orang yang ingin menghafal Al-Qur‟an harus mempunyai 

persiapan yang matang agar proses hafalan dapat berjalan dengan baik 

dan benar. Selain itu persiapan ini merupakan syarat yang harus 

dipenuhi supaya hafalan yang dilaksanakan bisa memperoleh hasil 

yang maksimal dan memuaskan.
59

 Beberapa persiapan atau syarat-

syarat yang harus dilakukan antara lain ialah sebagai berikut: 

a. Niat yang Ikhlas karena Allah SWT. 

Niat yang ikhlas yang tertanam dalam sanubari penghafal Al-

Qur‟an akan mengantarkanya ke tempat tujuan yang diinginkan 

dan akan menjadi benteng atau tameng terhadap kendala-kendala 

yang mungkin akan dilaluinya.
60

 Allah SWT. berfirman: 

       

“katakanlah “sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah 

Allah SWT dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 

(menjalankan) agama. (QS. Az-Zumar [39]: 11) 

b. Meminta izin kepada orangtua 

Semua yang hendak mencari ilmu atau menghafalkan Al-Qur‟an, 

sebaiknya terlebih dahulu meminta izin kepada kedua orangtua, 

sebab itu akan menentukan dan membantu keberhasilan dalam 

meraih cita-cita untuk menghafal Al-Qur‟an. maka akan 
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mendapat motivasi dan doa dari mereka. Doa tersebut sangat 

berperan untuk kelanjutan dan kelancaran dalam proses 

menghafal.
61

 

c. Mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar 

Sebelum penghafal Al-Qur‟an memulai hafalanya, hendaknya 

penghafal mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar, 

baik dalam tajwid maupun makhrijul hurufnya, karena hal ini 

akan mempermudah penghafal untuk menghafal.
62

  

d. Memiliki tekat yang kuat 

Menghafal Al-Qur‟an merupakan tugas yang sangat agung dan 

besar. Tidak ada yang sanggup melakukan kecuali orang yang 

memiliki semangat dan tekat yang kuat serta keinginan yang 

membaja. Mereka juga mempunyai sebuah sifat yang sangat 

penting dan jelas, sederhananya mereka memiliki tekat yang jujur. 

Selain itu, pemilik tekad yang kuat merupakan orang yang 

senantiasa antusias dan berobsesi merealisasikan apa saja yang 

telah ia niatkan dan menyelenggarakannya sekuat tenaga.
63

 

e. Sabar  

Keteguhan dan kesabaran merupakan faktor-faktor yang sangat 

penting bagi orang yang sedang dalam proses menghafal Al-

Qur‟an. hal ini disebabkan karena dalam proses menghafal Al-

Qur‟an akan banyak sekali ditemui berbagai macam kendala. 

Kualitas hafalan dan kemampuan bertahan kita ternyata porosnya 
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berada di zona proses, bukan dihasil. Oleh karena itu, sabar dan 

menikmati proses menghafal adalah suatu keharusan
64

 

f. Disiplin dan Istiqamah 

Istiqamah adalah konsisten, yaitu tetap menjaga keajegan dalam 

menghafal Al-Qur‟an. seorang penghafal Al-Qur‟an harus 

disiplin dan istiqamah. Harus gigih memanfaatkan waktu 

senggang, cekatan, kuat fisik, bersemangat tinggi, mengurangi 

kesibukan yang tidak ada gunanya.
65

 

g. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan tercela 

Perbuatan maksiat dan perbuatan tercela merupakan sesuatu 

perbuatan yang harus dijauhi, bukan saja oleh orang yang sedang 

menghafal Al-Qur‟an, tetapi semua kaum muslim umumnya. 

Karena keduanya mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa 

dan mengusik ketenangan hati , sehingga akan menghancurkan 

istiqamah dan konsentrasi yang telah terbina dan terlatih 

sedemikian bagus.
66

 

h. Percaya diri dan berdoa 

Ada orang mengeluh, “aku tidak mampu” aku pun berkata, 

“cobalah” orang lain berkilah, “aku tidak tahu” aku pun berkata, 

“belajarlah” seseorang berputus asa, “impossible!” aku pun 

berkata “majulah” 

Begitulah seharusnya para calon hufazh menguatkan tekat. Ia 

tidak mudah menyerah dan berani berkata, “saya yakin, saya 

mampu menghafalkan Al-Qur‟an.” perkataan ini harus dihadirkan 

setiap hari sehingga akan menjadi sebuah keyakinan karena 
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keyakinan adalah modal penting untuk mencapai sukses. 

Kesuksesan seseorang bergantung pada keyakinanya. Jika tidak 

yakin, ia tidak akan mendapatkan apapun dari usahanya alias 

gagal. 

Selain percaya diri, hal yang tidak boleh dilupakan adalah 

menyertakan harapan dalam setiap do‟a. Harapan ini harus 

senantiasa dipanjatkan sampai Allah SWT. memberi pertolongan-

Nya dan menjadikan calon Hufazd termasuk golongan kelompok 

hufazh Al-Qur‟an.
67

 

i. Mencari komunitas atau lingkungan yang mendukung 

Sebuah komunitas atau bi‟ah sangat berperan penting bagi 

sebuah keberhasilan seseorang menghafal Al-Qur‟an mengigat 

frekuensi semangat setiap orang itu berbeda-beda antara yang 

satu dengan yang lainya, maka ia membutuhkan penyemangat 

yang setia waktu bisa memotivasi dan mengigatkan. 

Ketika seorang penghafal Al-Qur‟an memutuskan untuk 

menghafal maka komunitaslah yang pertama kali harus ia cari. 

Kemudian bergabung dalam komunitas itu. Bisa dibayangkan, 

ketika seorang penghafal tidak rajin-rajin berkumpul dengan 

teman seperjuangannya, bagaimana mungkin semagat dan 

motivasi menghafal dapat terjaga dan terpelihara. Setidaknya, 

ketika semangatnya sedang menurun, temanya lah yang bisa jadi 

penghibur dan penyemangat untuk bangkit kembali. Begitu pula 

sebaliknya. 
68
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j. Menggunakan satu mushaf Al-Qur‟an Saja 

Untuk memudahkan menghafal Al-Qur‟an maka hendaklah 

dipakai satu mushaf Al-Qur‟an saja, bentuk dan letak ayat-ayat 

dalam mushaf itu akan terpatri dalam hati jika sering membaca 

dan melihat dalam satu mushaf.
69

 

Keutamaan para penghafal Al-Qur‟an yang tidak terhingga 

sehingga bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, di 

antara keutamaan itu ialah sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an memberi syafa‟at bagi  penjaganya 

b. Dibolehkan iri kepada para penghafal Al-Qu‟an 

c. Mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah 

d. Penghafal Al-Qur‟an akan mendapatkan pahala yang berlipat 

ganda.
70

 

e. Penghafal Al-Qur‟an yang menjunjung nilai-nilai Al-Qur‟an 

dijuluki dengan “Ahlullah” atau keluarga Allah atau yang dekat 

dengan Allah. 

f. Nabi Muhammad Saw. pernah menyegerakan penguburan sahabat 

yang meninggal dalam perang Uhud, yang hafal Al-Qur‟annya 

lebih banyak daripada lainnya. Ini penghargaan bagi mereka yang 

hafal Al-Qur‟an. 

g. Nabi saw. memerintahkan para sahabat agar yang menjadi imam 

shalat adalah mereka yang paling bagus bacaan Al-Qur‟annya, 

yang sekaligus juga hafal. Nabi telah menghantarkan para 

penghafal Al-Qur‟an dalam jabatan yang mulia yaitu menjadi 

pemimpin umat saat shalat. 
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h. Nabi menjanjikan bahwa orang tua penghafal Al-Qur‟an akan 

diberi mahkota oleh Allah pada hari kiamat nanti. 

i. Penghafal Al-Qur‟an telah mengaktifkan sel sel otaknya yang 

berjumlah miliaran melalui kegiatan menghafal. Kegiatan ini 

potensi untuk menjadikan otaknya menjadi semakin kuat dan 

cerdas. 

j. Penghafal Al-Qur‟an termasuk orang-orang terdepan dalam 

menjaga keaslian, kemurnian, kelestarian kitab suci Al-Qur‟an. 

kegiatan mereka sehari-hari adalah membaca teks Al-Qur‟an sesuai 

dengan apa yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. 

k. Seorang penghafal Al-Qur‟an yang selalu membaca ayat-ayat suci 

Al-Qur‟an akan menciptakan dirinya menjadi manusia saleh.  

l. Penghafal Al-Qur‟an akan mendapatkan syafaat Al-Qur‟an pada 

hari kiamat. Al-Qur‟an akan terus mengawal shahibnya semenjak 

dari kubur sampai masuk surga. 

m.  Penghafal Al-Qur‟an yang selalu muraja‟ah (mengulang 

hafalanya) ia sebenarnya tengah melakukan olahraga otak dan 

lidah.  

n. Karena Al-Qur‟an adalah kitab Mubarak yang penuh berkah atau 

tempat menumpuknya kebaikan.
71

 

Hukum menghafal al-Qur‟an adalah Fardu Kifayah atau 

kewajiban bersama atau kewajiban kolektif umat Islam. Sebab jika 

tidak ada yang hafal al-Qur‟an, dikhawatirkan akan terjadi perubahan 

terhadap teks-teks al-Qur‟an. Oleh karena itu, harus selalu ada 

kelompok penghafal al-Qur‟an dalam bilangan yang sudah dianggap 
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mutawatir, satu jumlah yang bisa yakin seratus persen (100%) akan 

kebenaran al-Qur‟an.72 

Selanjutnya, Al-Qur‟an berpindah dari satu orang ke orang lain, 

dari satu generasi ke generasi lain hingga hari ini. Al-Qur‟an telah 

menyebar ke seluruh penjuru bumi, baik melalui pembelajaran 

maupun penghafal. Allah SWT. menjamin keberadaanya dan akan 

senantiasa menjaganya hingga hari kiamat.73 

D. Kelebihan dan Kekurangan Qur’an Call. 

Kelebihan Qur‟an Call  yaitu Meningkatnya jumlah masyarakat 

sibuk (pekerja) yang dapat menghafal Al-Qur‟an melalui Program 

Qur‟an Call.Setiap pengguna layanan dapat memperbaiki bacaan (tahsin) 

AlQur‟an dengan baik dan tercatat setiap menggunakan layanan 

QC.Semakin banyak masyarakat terbantu untuk belajar membaca 

AlQur‟an. 

Dalam membandingkan minat baca di Indonesia yang dibandingkan 

dengan jumlah populasi muslim di Indonesia memang terlihat sangat 

kecil tetapi jika dilihat dari banyaknya orang yang minat yang jumlah 

50.000. lebih banyaknya, itu termasuk minat yang sangat banyak. Qur‟an 

Call bukan ingin memecahkan semua masalah Al-Qur‟an di Indonesia, 

tapi Qur‟an Call mengambil peran untuk membantu apa yang hari ini 

tidak tersentuh kita, akan sentuh, sehingga dalam keseharian kita tak 

meninggalkan kewajiban kita untuk belajar Al-Qur‟an. 

Saat penulis mewawancarai dan menanyakan kekurangan Qur‟an 

Call yaitu tergantung pengajar dan yang diajar. Pengajar (operator) ada 

yang cara meresponnya dengan cuek ada juga yang meresponnya dengan 
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baik dan memberikan perhatian ke jamaah (murid). Dalam proses 

mengajar jamaahnya berbeda-beda dalam memberikan respon ada yang 

tidak mau dikoreksi, cuek, susah dalam menerima ilmu yang di 

ajarkan.
74

 

E. Faktor Penghambat dan Pendukung Qur’an Call 

1. Faktor Penghambat 

Pimpinan Qur‟an Call Hakam El Farizi mengutarakan bahwa, 

seperti halnya pemula-pemula yang lain saat ini PPPA Darul Qur‟an 

sedang menciptakan ekosistem yang baik agar Qur‟an Call bisa 

tumbuh. Tumbuhnya pemula tidak bisa dipungkiri karena harus 

memiliki ekosistem yang memang mendukung juga.
75

 

Penghambat dari program Qur‟an Call, sebetulnya bukan 

penghambat tapi memang belum terbiasa belajar melalui online, 

masyarakat masih sangat awam karena belajar Al-Qur‟an yaitu harus 

bertatapan dengan guru. Ketika kita belajar Al-Qur‟an seperti di 

mushollah. Program Qur‟an Call tidak bermaksud mengambil peran-

peran misalkan majlis-majlis, mushollah-mushollah, surau-surau, 

dalam mengajarkan Al-Qur‟an. 

Dalam program Qur‟an Call mempunyai segmen sendiri yaitu: 

1. Orang-orang yang sibuk tidak mempunyai waktu untuk belajar. 

2. Orang-orang yang dari sisi akses jauh dari sumber belajar, seperti 

yang ada di pedalaman Kalimantan, di Hongkong, Australia, yang 

masyarakatnya mayoritas bukan muslim. 

3. Seorang muallaf yang baru menjadi muslim, yang malu akan 

belajar karna ada cucu dan anak yang belajar di mushollah. 
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Gangguan teknis, Qur‟an Call sebagai lembaga yang berbasis 

teknologi kadang mempunyai kendala teknis yang tidak bisa dihindari. 

Karena menggunakan telepon sebagai komponen utama dalam 

pembelajarannya. Kendala yang ada biasanya gangguan pada sinyal 

telpon. Jika terjadi hal demikian maka Qur‟an Call menghubungi 

Telkom Indonesia selaku penyedia akses layanan dan menunggu 

perbaikan dari pihak Telkom. Selain gangguan sinyal, kendala teknis 

yang dihadapi adalah jika listrik padam, mau tidak mau Qur‟an Call 

harus menunggu hingga listrik itu hidup kembali
76

 

2. Faktor Pendukung 

a. Qur‟an Call merupakan sebuah lembaga pembelajaran Al-Qur‟an 

yang berbasis teknologi, dalam hal ini yang digunakan adalah 

telepon dan vidio call. Dengan pembelajaran yang digunakan 

telepon maka Qur‟an Call dapat menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia. Bahkan sampai daerah terpencil sekalipun. 

b. Gratis, walaupun program pembelajaran yang digunakan Qur‟an 

Call berbasis teknologi, yaitu menggunakan telepon, tapi member 

yang melakukan bimbingan tidak dikenakan biaya sepeserpun alias 

gratis. Hal ini terjadi karena pihak Qur‟an Call telah bekerja sama 

dengan Telkom Indonesia selaku operator telepon seluler. 

c. Dalam proses bimbingan terdapat ujian. Ujian disini dimaksudkan 

untuk memperlancar bacaan Al-Qur‟an dan membantu member 

untuk tetap hafal ayat-ayat yang sudah dihafal sebelumnya. Banyak 

member yang terbantu dengan adanya ujian ini karena member 

dapat mengingat-ingat lagi ayat-ayat yang sudahdihafal 

sebelumnya. 
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d. Setelah member mengikuti ujian, nantinya member akan mendapat 

sertifikat tanda kelulusan. Sertifikat bertujuan agar masyarakat 

lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Qur‟an. 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Qur’an Call yang terletak di 

Graha Daarul Qur’an Kawasam Bisnis CBD Cileduk Blok A3 No.21 Jl. 

Hos Cakroaminato, Karang Tengah, Tangerang. 

Adapun waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih selama 3 

bulan, dimulai dari bulan Mei sampai bulan Juli. 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian 

ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa 

kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta 

peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasikan data 

kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis 

angka-angka.
1
 

Kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menekankan analisis 

proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan 

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa 

menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa 

menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan 

pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab 

permasalahan yang dihadapi.
2
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Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara 

premier menggunakan paradigma pengetahuan dari pengalaman 

berdasarkan pandangan kontruktivis (seperti makna jamak dari 

pengalaman individu, makna yang secara sosial dan historis dibangun 

dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola) atau pandangan 

advokasi atau partisipatori (seperti, orientasi politik, isu, kolaboratif atau 

juga orientasi perubahan). Pendekatan ini menggunakan strategi, 

penelitian naratif, fenomenologis, etnografis, studi grounded theory, 

atau studi kasus peneliti mengumpulkan data penting secara terbuka 

terutama dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari data.
3
 

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian 

naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.
4
 

Yaitu berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang 

dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Penelitian 

kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan 

empiris, yaitu studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat 

hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksi, dan visual. 

Metode kualitatif ini secara garis besar dibedakan dalam dua macam, 

kualitatif interaktif dan non interaktif. Metode kualitatif interaktif 

merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan 

data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya.
5
 Sedangkan 

penelitian non interaktif atau disebut penelitian analisis, yang 

mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Sumber datanya 
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adalah dokumen-dokumen.
6

 Sehingga penulis menggunakan teknik 

keduanya dalam pengumpulan data nantinya. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan.
7
 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi digunakan sebagai salah satu kegiatan awal dalam 

penelitian. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap obyek penelitian karena adanya suatu gejala atau 

gerakan dari obyek penelitian.  

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh 

perhatian seseorang atau sesuatu, memperhatikan dengan penuh 

perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi.
8
 

Teknik pengumpulan data dengan Observasi digunakan bila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
9
 

Observasi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu: 

a. Participan observer, yaitu suatu bentuk observasi di mana 

pengamat (observer) secara teratur berpartisipasi dan terlibat 

dalam kegiatan yang diamati. Dalam hal ini pengamat 

mempunyai fungsi ganda, sebagai peneliti yang tidak diketahui 
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dan dirasakan oleh anggota yang lain, dan kedua sebagai anggota 

kelompok. Peneliti berperan aktif sesuai dengan tugas yang 

dipercayakan kepadanya. 

b. Non Participation observer, yaitu suatu bentuk observasi di 

mana pengamat (atau peneliti) tidak terlibat langsung dalam 

kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak 

ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.
10

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
11

 

Sedangkan pengertian wawancara adalah merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
12

 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara umumnya 

dilakukan dalam empat model yaitu: 

a. Wawancara terstruktur 

Wawancara jenis ini mengutamakan teknik pengumpulan 

data melalui wawancara yang sudah terorganisasi dan terencana 

dengan baik, dimulai dari: 

1) Pemilihan dan penentuan siapa objek yang akan 

diwawancara. 

2) Waktu dan temat pelaksanaan wawancara. 

3) Tema dan topik inti yang akan ditanyakan. 
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4) Susunan pokok pertanyaan yang akan ditanyakan 

5) Perangkat dan media penyimpanan data yang akan 

digunakan. 

Teknik wawancara jenis ini paling diprioritaskan dalam 

penelitian pendidikan dibandingkan dengan jenis lain. Teknik ini 

juga dapat menghindari peluang terjadinya kesalahan tema dan 

topik inti yang akan diwawancakan. 

b. Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di 

mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman wawancara yang dugunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Kebaikan 

dari teknik ini adalah responden tidak merasa diwawancarai 

sehingga suasana akan lebih santai, terbuka, dan apa adanya. 

Sedangkan kelemahannya adalah wawancara kadang-kadang 

kurang terkendali.
13

 

c. Wawancara terbuka 

Wawancara terbuka adalah teknik pengumpulan data dan 

informasi melalui wawancara yang dilakukan berdasarkan asas 

pengertian kedua belah pihak. Peneliti sudah memberikan 

informasi awal tentang tema dan topik inti yang akan dibicarakan. 

Dengan demikian, narasumber yang akan diwawancarai jauh-

jauh hari bisa mempersiapkan data dan informasi yang 

dibutuhkan peneliti. 
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Teknik ini memiliki banyak kelebihan, di antaranya data dan 

informasi yang dibutuhkan dapat terkumpul lengkap. Namun 

pada sisi lain, teknik ini juga memiliki kelemahan. Terutama jika 

narasumber yang diwawancarai berusaha menutup-nutupi objek 

yang akan diteliti dengan data dan informasi yang tidak benar 

atau ada motif lain dibalik kesediannya diwawancara oleh 

peneliti. 

d. Wawancara terselubung 

Wawancara terselubung atau sering dikenal dengan istilah 

alistati adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui 

wawancara tentang dilakukan secara diam-diam. Nara sumber 

sebagai objek yang diteliti tidak tahu jika ia sedang diwawancara. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara diam-diam 

disela-sela pembicaraan kedua bela pihak. Narasumber sebagai 

objek yang sedang diteliti hanya tahu bahwa ia sedang 

melakukan pembicaraan biasa-biasa saja dan wajar dengan si 

peneliti. 

Alat perekaman data dan informasi peneliti pun diletakkan 

secara tersembunyi dari penglihatan narasumber. Teknik ini 

biasanya digunakan oleh para aparat intelijen Negara. Tujuanya 

adalah untuk memperoleh data dan informasi yang benar dan 

akurat dan dibutuhkan tanpa harus melakukan konfrontasi 

terbuka. Teknik ini juga penting untuk menutupi identitas 

peneliti.
14

 

Dalam mengumpulkan data informasi penelitian, maka 

peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur agar peneliti 

menghindari peluang terjadinya kesalahan tema dan topik inti 

                                                           
14

 Jasa Ungguh Muliawan, Metodelogi Penelitian Pendidikan, ..., hal. 183-184 
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yang akan diwawancakan. Sesuai dengan fokus dan rumusan 

masalah penelitian.  

Wawancara dengan informan sangat diperlukan untuk 

menambah kevalidan data yang berkaitan dengan penelitian. 

informasi tersebut di antaranya: 

a. Ketua yayasan PPPA Darul Qur’an Nusantara. Wawancara untuk 

mengetahui sejarah sebelum berdirinya Qur’an Call. 

b. Manager Qur’an Call untuk mendapatkan informasi tentang 

tujuan adanya program Qur’an Call dalam pembelajaran Al-

Qur’an.  

c. Guru atau Operator dalam Qur’an Call untuk mendapatkan 

informasi tentang kemampuan peserta didik, dan  kendala yang 

dialami dalam mengajar peserta didik melalui program Qur’an 

Call. Peneliti mewawancarai 4 orang guru atau operator Qur’an 

Call. 

Berikut ini adalah kisi-kisi wawancara yang penulis pakai saat 

melakukan wawancara kepada informan yang telah disebutkan. 

No Variabel Indidkator 

1 Qur’an Call Program pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan telepon atau HP, cara 

komunikasi dan belajar melalui: 

a. Voice 

b. Vidio Call 

c. Youtube 

Fungsi atau tujuan: 

a. Mempermudah masyarakat untuk 

belajar Al-Qur’an 
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b. Memanfaatkan HP ke tujuan yang 

positif. 

c. Mengurangi jumlah masyarakat 

yang butah huruf karena malu 

untuk belajar karna usia. 

2 Meningkatkan 

kemampuan membaca 

Al-Qur’an. 

a. Kwalitas para santri semakin 

membaik. 

b. Hasil belajar santri sama seperti 

belajar di tempat umumnya 

seperti TPA dll. 

c. Mendapat wawasan yang lebih 

luas. 

d. Memahami hukum-hukum bacaan 

Al-Qur’an dan bisa konsisten 

dalam membaca. 

 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang 

sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok 

orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan 

terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat 

berguna dalam penelitian kualitatif.
15

 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
16

 

                                                           
15

 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan, ..., hal. 

391 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, ..., hal. 240. 
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Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

informasi berupa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti foto, 

struktur Organisasi, daftar karyawan, dan sejarah Qur’an Call. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
17

 Seluruh data-data dari informasi 

baik itu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dicatat secermat 

mungkin dan dikumpulkan menjadi satu catatan lapangan dan semua itu 

dianalisis secara kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai macam sumber yaitu, 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 

dokumen pribadi dan dokumen resmi.
18

 

Adapun proses analisis data yang dilakukan peneliti melalui tahap-

tahap sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila 

jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaanya lagi, 

sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap 

kredibel.
19

 

 

                                                           
17

 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ..., hal. 233. 
18

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ..., hal. 180 
19

 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ..., hal. 246 
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2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Data penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. Namun, yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif.
20

 

3. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Juga perlu segera 

dilakukan analisis  memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
21

 

E. Keabsahan Data 

Sala satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang valid 

dan reliable. Untuk itu, dalam kegiatan penelitian kualitatif pun 

dilakukan upaya validasi data. Objektifitas dan keabsahan data 

penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang 

diperoleh.
22

 Uji kredibilitas data diperiksa dengan teknik-teknik sebagai 

berikut: 

 

 

                                                           
20

 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ..., hal. 249 
21

 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ..., hal. 247 
22

 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 

145 
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1. Perpanjangan pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan akan banyak kebudayaan, juga 

dapat menguji tidak benarnya informasi. Membangun kepercayaan 

dengan narasumber sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan lagi. Dalam perpanjang pengamatan untuk menguji 

kredibilitas data penelitian, sebaiknya difokuskan pada pengujian 

terhadap data yang telah diperoleh. Bila setelah dicek kembali ke 

lapangan data sudah benar, berarti kredibel dan waktu perpanjangan 

bisa diakhiri. 

2. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali terhadap data yang ditemukan itu salah atau 

tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka 

peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 

tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat 

meningkatkan kredibilitas data. 

3. Triagulasi 

Triagulasi adalah pengecekan data dengan cara pengecekan data 

atau pemeriksaan ulang. Dalam bahasa sehari-hari triangulasi ini 

sama dengan cek dan ricek. Tekniknya adalah pemeriksaan kembali 

data dengan tiga cara yaitu triangulasi sumber, metode dan waktu.
23

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi atau 

pengecekan dengan cara pengumpulan data yang berbeda-beda yaitu, 

observasi non parsipatif, wawancara terstruktur, dan dokumen untuk 

                                                           
23

 Ninin Dwi Lestari, Penelitian Kualitatif : Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: 

Indo Persada, 2010), hal. 89. 
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menciptakan data dari sumber data yang sama secara serempak. Dengan 

demikian peneliti menerapkan teknik triangulasi. 

F. Sumber Data 

Pada penelitian kualitatif pencatatan sumber data melalui 

wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari hasil 

melihat, mendengar dan bertanya. Kegiatan penelitian ini dilakukan 

dengan secara sadar dan terarah yang senantiasa memperoleh suatu 

informasi yang diperlukan peneliti. 

Selain itu juga terdapat triangulasi data. Triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. 

Dalam penelitian sangat membutuhkan data-data yang dijadikan 

acuan, dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber, di antaranya: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-

sumber pertama baik dari individu maupun dari kelompok atau 

sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan 

data. Sumber data primer di kantor Qur’an Call meliputi:  

a. Informasi dari manejer Qur’an Call. 

b. Informasi dari kurikulum Qur’an Call 

c. Informasi dari ustadz atau ustadzah Qur’an Call. 

d. Informasi dari santri Qur’an Call 

2. Data Skunder 

Data penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara 

langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data skunder yang 
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dipakai adalah buku-buku, dokumen-dokumen dan pihak-pihak 

yang terkait. 

G. Fokus Penelitian 

Salah satu asumsi tentang gejala alam dalam penelitian kualitatif 

adalah gejala itu bersifat holistic (menyeluruh, tidak dapat dipisah-

pisahkan), sehingga peneliti kualitatif  tidak akan menetapkan 

penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan 

situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, perilaku, dan 

aktivitas, yang berinteraksi secara sinergi.
24

 Penulis memfokuskan untuk 

meneliti Implementasi Qur’an Call dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an. Adapun subjek penelitianya yaitu: Manejer Qur’an 

Call, Kurikulum Qur’an Call, Operator Qur’an Call, dan Santri Qur’an 

Call.  

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan adalah berkas pedoman atau petunjuk 

yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada manejer 

Qur’an Call, Kurikulum Qur’an Call, dan Operator Qur’an Call. Agar 

wawancara tersebut terarah dan mencapai tujuan penelitian. 

Tabel 3.1 Instrumen wawancara Manejer Qur’an Call  

No Pertanyaan 

1 Bagaimana sejarah sebelum didirikanya Qur’an Call 

2 Apa Visi dan Misi Qur’an Call 

3 Apa itu Qur’an Call 

4 Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Qur’an 

Call 

5 Apa solusinya penghambat dan pendukung Qur’an Call 

                                                           
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ..., hal. 207. 
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6 Apa yang menjadi tujuan Qur’an Call 

7 Apa indikator keberhasilan Qur’an Call 

8 Bagaimana respon masyarakat terhadap Qur’an Call 

9 Apa target kedepan yang ingin dicapai Qur’an Call 

 

       Tabel 3.2 Instrumen wawancara Kurikulum Qur’an Call 

No Pertanyaan 

1 Program apa saja yang ada di Qur’an Call 

2 Apa saja syarat-syarat menjadi santri atau member 

3 Apa saja syarat-syarat menjadi ustadz atau operator 

4 Berapa jumlah pengajar dalam Qur’an Call 

5 Berapa jumlah keseluruhan murid dalam Qur’an Call 

6 Bagaimana kurikulum dalam Qur’an Call 

 

        Tabel 3.3 Instrumen wawancara operator Qur’an Call 

No. Pertanyaan 

1 Bagaimana upaya guru dalam pengajaran melalui Qur’an Call 

2 Bagaimana implementasi Qur’an Call dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an 

3 Apa saja penghambat dan pendukung dalam pembelajaran Al-

Qur’an melalui Qur’an Call 

4 Bagaimana evaluasi program setiap santri dalam Qur’an Call 

5 Apa kelebihan dan kekurangan dalam Qur’an Call 
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       Tabel 3.4 Instrumen wawancara santri Qur’an Call 

No.  Pertanyaan 

1 Siapakah nama lengkap Anda? 

2 Berapa umur Anda? 

3 Program apa yang Anda dapat di Qur’an Call? 

4 Apa alasan anda memilih belajar di Qur’an Call? 

5 Bagaimana bacaan Al-Qur’an Anda sebelum belajar di Qur’an 

Call? 

6 Apakah ada Anda perkembangan semenjak belajar di Qur’an Call?  

7 Perkembangan apa yang Anda dapat selama belajar di Qur’an 

Call? 

8 Sudah berapa lama Anda belajar di Qur’an Call? 

9 Apakah ada kendala selama belajar di Qur’an Call? 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskrpsi Data 

1. Sejarah Qur’an Call 

Pada awalnya PPPA Darul Qur’an hanya untuk mencetak 

generasi-generasi para penghafal Al-Qur’an dengan membangun 

pondok pesantren lalu membiayai para asatidz. Kami merasa bahwa 

penerima manfaat sedikit lalu pada tahun ke tiga PPPA Daarul Qur’an 

berpikir bagaimana agar penerima manfaat bisa lebih banyak? 

Akhirnya dibuatlah Qur’an Call. Qur’an Call merupakan program 

cetusan karena kegelisahan Darul Qur’an terhadap masyarakat 

Indonesia yang perlu diajarkan untuk bisa mengaji. 

Qur’an Call merupakan program yang paling memberikan banyak 

manfaat bagi banyak orang, Insya Allah jika kita mendirikan rumah 

tahfidz dalam satu tahun dapat menghasilkan santri tiga ribu orang, 

perlu adanya bangunan untuk tempat tinggal dan pemenuhan 

kebutuhan lainnya, tapi dengan adanya teknologi yang dimanfaatkan, 

kemudian SDM terbatas, sarananya sangat sederhana, hanya 

menyediakan alat dan sistem saja santrinya sudah sampai lima puluh 

dua ribu orang.
1
 Inilah keunggulan Qur’an Call, dapat memberikan 

manfaat lebih dengan memanfaatkan teknologi. 

Qur’an Call adalah salah satu program dari PPPA Dârul Qur’an. 

PPPA Darul Qur’an adalah lembaga pengelola sedekah yang 

berkhidmat pada pembangunan masyarakat berbasis tahfizdul Qur’an 

yang dikelola secara profesional dan akuntabel di dalam dan di luar 

                                                             
1
 Wawancara pribadi dengan manejer Qur’an Call, Hakam El Farizi, 19 Juni 

2019. 
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negeri. Bermula pada tahun 2017 dan dikukuhkan melalui akte notaris 

tertanggal 11 Mei 2007 dan berjalan hingga saat ini. 

Qur’an Call bekerja sama dengan PT. TELKOM dan merupakan 

program belajar Al-Qur’an via telepon yang tidak berbayar saat 

dihubungi dari semua jenis provider. Bertujuan memudahkan para 

pembelajar dan penghafal Qur’an untuk menambah hafalannya. Qur’an 

Call sudah berjalan selama 3 tahun dan kembali tampil dengan edisi 

terbaru. Para pengajar yang berkualitas, teknologi yang semakin 

memadai dan jumlah peserta yang semakin bertambah dari hari ke hari. 

Hingga saat ini member Qur’an Call sudah berjumlah lebih dari 52.000 

orang dari seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri seperti 

Malaysia, Hongkong dan negara lainya yang fasilitas belajar Al-Qur’an 

sangat minim.
2
 

Inovasi pada program harus terus ditingkatkan, agar 

keistiqomahan member tetap terjaga. Seperti saat ini sudah berjalan 

dengan pilihan paket. Harapannya pada akhirnya pada kelas-kelas 

tersebut akan diwisuda apabila mereka telah menyelesaikan hafalannya. 

Dengan adanya program Qur’an Call Insya Allah Indonesia tidak 

buta huruf  Al-Qur’an dan menjadi penjaga Al-Qur’an. 

2. Latar Belakang Qur’an Call 

Qur’an Call adalah program layanan menghafal dan belajar 

membaca Al-Qur’an menggunakan fasilitas telepon dengan layanan 

dari jam 5 pagi sampai dengan 10 malam. Qur’an Call beraktivitas 

sebagai program layanan kepada masyarakat via telepon dengan 

pembimbing tahfidz (operator) yang menguasai metode tahfidz (sima’i) 

dan memahami tahsin Al-Qur’an.  

                                                             
2
 Wawancara pribadi dengan manejer Qur’an Call, Hakam El Farizi, 19 Juni 

2019. 
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Saat ini program Qur’an Call sudah mempunyai data base yang 

memanfaatkan program Qur’an Call ini lebih dari 52.000 lebih orang. 

Jadi dengan fasilitas yang tidak terlalu membutuhkan biaya terlalu 

besar tapi bisa melayani banyak orang dan ini menyebar santrinya di 

seluruh warga Indonesia bahkan luar negeri, karna dengan via telepon 

dan vidio Call kita bisa melayani santri-santri dari luar negeri. 

3. Profil Qur’an Call 

Qur’an Call adalah sebuah platform yang mempertemukan ustadz 

atau pengajar Qur’an dengan santri untuk belajar Qur’an secara online, 

dengan kurikulum yang sudah disediakan oleh PPPA Daarul Qur’an. 

 

“Dokumentasi proses pembelajaran” 

Qur’an Call adalah platform pembelajaran Al-Qur’an melalui 

media aplikasi web vidio call dua kali seminggu dengan kurikulum 

yang telah disediakan. Qur’an Call mempertemukan siapapun yang 

ingin belajar Al-Qur’an dengan guru-guru terbaik se-Indonesia. 

Qur’an Call bertujuan untuk membangun komunitas para 

pembelajar dan pencinta Al-Qur’an, serta membentuk pribadi muslim 
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yang memiliki kebiasaan membaca Al-Qur’an dengan makhraj dan 

tajwid yang benar. 

Qur’an Call mempertemukan siapapun yang ingin belajar Al-

Qur’an dengan pengajar-pengajar Al-Qur’an terbaik se-Indonesia. 

4. Visi dan Misi Qur’an Call 

Visi: Membangun masyarakat Indonesia dan dunia Madani berbasis 

Al-Qur’an . 

Misi: 

a. Mengalihkan pusat perhatian Masyarakat Indonesia pada teknologi 

positif. 

b. Menyebar luaskan kebermanfaatan Qur’an Call di seluruh Indonesia 

c. Menjalin kerja sama untuk membangun Qur’an Call di kancah 

internasional. 

5. Syarat dan ketentuan Qur’an Call 

Untuk registrasi menjadi santri dan pengajar Qur’an Call, harus 

mengisi semua kelengkapan biodata tanpa terkecuali dan menyertai 

identitas asli. Jika sudah mendaftar sebagai santri dan pengajar Qur’an 

Call berarti telah memahami dan menyetujui untuk terikat dan tunduk 

dengan semua peraturan yang berlaku di Qur’an Call. 

 

SANTRI 

Syarat dan Ketentuan 

1 Harus mencantumkan nama lengkap (nama asli) 

 

2 

Harus mencantumkan email yang aktif untuk mengaktifkan 

akun reminder schedule belajar, dan untuk berinteraktif di 

Qur’an Call. 

 

3 

Nomor telepon yang dicantumkan adalah nomor yang aktif, 

sehingga Qur’an Call dapat menghubungi sewaktu-waktu 
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apabila diperlukan. 

4 Harus memilih jenis kelamin sesuai dengan kartu tanda 

penduduk (KTP)  

5 Jika tidak mempunya Hp android bisa telpon ke nomor 

08001500311 tidak di pungut biyaya (gratis) 

6 Bisa juga daftar melalui ling www.qurancall.id  

7 Jika mempunyai Hp android bisa voice dan vidio call. Dan 

harus mempunya Whatsapp untuk lebih mudah dalam 

mendapatkan informasi dari Qur’an Call. 

8 Persyaratan menjadi murid di Qur’an Call tidak ada batas 

umur, dan menerima untuk semua jamaah yang ingin belajar 

Al-Qur’an 

9 Mempunyai niat yang baik dan bersungguh-sungguh dalam 

belajar Al-Qur’an. 

 

Ustadzah atau Operator 

Syarat dan Ketentuan 

1 Harus bisa membaca Al-Qur’an dengan lancar dan benar 

2 Mempunyai hafalan minimal 5 juz  

3 Pengajar Qur’an Call ada yang menetap dikantor dan ada yang 

berada di luar daerah. 

4 Berbusana rapih, sabar dan sopan terhadap semua member dan 

teman operator lainya. 

5 Menguasai materi motode DAQU dengan baik 

6 Untuk umur yang diutamakan yang mudah, karena dalam 

mengajar semangat itu penting. 

 

 

 

http://www.qurancall.id/
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6. Guru dan Susunan Organisasi Qur’an Call 

Dalam menjalankan peran membangun masyarakat madani 

berbasis hafizh Qur’an, PPPA Darul Qur’an sebagai lembaga 

professional harus mempunyai struktur organisasi dan para pengajar 

atau operator. Maka untuk menunjang visi, misi dan tujuannya PPPA 

Darul Qur’an perlu menetapkan struktur organisasi dan ustadzah atau 

operator  sebagaimana tercantum di bawah ini: 

Struktur Organisasi Qur’an Call 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATOR ATAU USTADZAH QUR’AN CALL 

No.  Nama 

1 Enceng Nasrudin 

2 Fakhri Fuad Afif 

3 Ahmad Gifari 

Iman 

Fathurrohman 

Manager 

Kurikulum 

Tarmizi Ash Sidiq 

Direktur Utama 

Hakam El Farisi 

Manager Marketing 

dan Operasional 

Martono 

Technology 

Officer 

Lucy  

Staf Marketing 

Zainur Rahman 

Co. Kurikulum 

dan Pengajar 

Dinar Pawitri 

Personalia 

Seno Saputro 

Finance 
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4 Aan Sapaaturridwan 

5 Aji Surya Atmaja 

6 Irfan Faozi 

7 Zaqi Nur Rochman 

8 Dikdik Muhammad Ridho 

9 Abdul Haris 

10 Firda Devia 

11 Tutik Ernawatiningsih 

12 Dzakirina Abdullah 

13 Wulandari 

14 Maya Nuraerni 

15 Inayatul Kirom 

 

7. Tujuan Qur’an Call 

Tujuan program layanan Qur’an Call untuk memberikan 

kemudahan kepada masyarakat yang sibuk tetapi tetap bisa belajar dan 

menghafal Al-Qur’an melalui telepon. Sasaran Qur’an Call adalah 

masyarakat umum di Indonesia ataupun luar negeri. 

 

Dokumentasi: proses belajar Al-Qur’an melalui telepon 
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8. Indikator Keberhasilan Qur’an Call 

Pencapaian indikator keberhasilan program Qur’an Call antara lain: 

“hari ini memang data yang ada santri Qur’an Call ada sekitar 52.000 

sekian yang pernah terdaftar dan pernah belajar di Qur’an Call, maka 

indikator yang harus kita sampaikan adalah bukan hanya seberapa total 

jumlah santrinya tapi seberapa sering mereka mengakses layanan ini, 

seberapa sering mereka memanfaatkan Qur’an Call sebagai salah satu 

tempat pembelajaran Al-Qur’an, sehingga perhatian sangat di 

perhatikan juga oleh kita bukan hanya sekedar jumlah yang tertera dari 

member ship itu tapi attention juga harus besar nah itu indikator yang 

harus kita perhatikan juga, nah sebagai sebuah pemula maka memang 

kita di tuntut untuk tumbuh dengan cepat dengan arti kita harus 

mengakuisisi pengguna, seberapa cepat kita menghimpun jama’ah di 

dalam satu kolam yaitu Qur’an Call nah itu yang kita nilai kita jadikan 

sebuah cara sendiri buat Qur’an Call.” 
 

a. Semakin banyak masyarakat dalam mengakses program Qur’an 

Call untuk belajar Al-Qur’an 

b. Setiap pengguna layanan Qur’an Call dapat memperbaiki bacaan 

tahsin Al-Qur’an, memperlancar hafalan dengan baik dan tercatat 

setiap menggunakan layanan Qur’an Call.  

c. Meningkatkan jumlah masyarakat yang sibuk berja yang dapat 

belajar dan menghafal Al-Qur’an melalui Qur’an Call 

d. Mengurangi jumlah masyarakat yang buta akan huruf Al-Qur’an. 

e. Semakin banyak masyarakat terbantu dalam belajar membaca Al-

Qur’an. 

9. Kurikulum  

“Kurikulum di Qur’an Call pertama kita ada jenjangnya. Ada tahsinya 

kemudian ada tahfidz ada tadabur al-qur’an disitu ada bagian2nya 

terutama di tahsin. Tahsin ada dua ada bagi yang mubtadi ada yang 

tahsin. Mubtadi bagi yang masih pemula bgt dan tahsin bagi yang 

sudah cukup bisa baca tapi tinggal beberapa pengembangan di 

tajwidnya. Nah di pembagian tahsin ini di mubtadi kita metodenya 

menggunakan kaidah daqu namanya ada 6 jilid.” 
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Setiap lembaga pengajaran dan pembelajaran masing-masing 

memiliki sistem kurikulum sama halnya yang dilaksanakan oleh 

program Qur’an Call yang telah dijelaskan CO. Kurikulum di atas. 

Qur’an Call mempunyai sistem kurikulum dengan tahap mulai dari 

tahsin sebelum santri masuk Qur’an Call para santri dimintai untuk 

membaca surat al-Fatihah untuk mengetahui kualitas membaca Al-

Qur’an santri untuk masuk ke tahap tahsin. 

Sebelum masuk dalam program tahfizh santri harus menyeleaikan 

tahsin terlebih dahulu dengan memakai kaidah Daqu yang mempunyai 

6 jilid. Selain itu Qur’an Call juga mempunyai program Tadabur Al-

Qur’an. 

  

Dokumentasi wawancara Co. Kurikulum. 

10. Terget Qur’an Call ke depan 

Targer Qur’an Call ke depanya baik untuk santri maupun guru yaitu: 

1. Memberikan layanan yang lebih luas. 

2. Ustadz atau ustadzah tidak hanya bertempat di kantor saja, di 

luar kantor pun ada. 
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3. Memberikan peluang kepada guru yang mempunyai waktu yang 

banyak dan bertempat di semua daerah. 

4. Guru ada di mana-mana dan begitu pun dengan santri ada di 

mana-mana. Tidak menempat di satu tempat. 

B. Analisis Implementasi Qur’an Call 

1. Implementasi Qur’an Call dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an 

Implementasi adalah suatu tindakan yang harus dilaksanakan 

oleh individu maupun sekelompok orang untuk menyelesaikan tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga Implementasi jika di 

sangkut pautkan dalam implementasi Program Qur’an Call yaitu 

Qur’an Call mempunyai tujuan untuk memfasilitasi, memudahkan 

siswa atau santri dalam belajar Al-Qur’an. Kemudian Qur’an Call 

juga ingin mempercepat penciptaan sebuah dampak positif yang 

menyentuh kepada pembelajaran Al-Qur’an. Qur’an Call 

memanfaatkan teknologi informasi untuk menjadi media 

pembelajaran Al-Qur’an yang sangat mudah dan tidak pandang usia 

dan jabatan. 

Qur’an Call merupakan tempat belajar Al-Qur’an melalui telepon 

genggam. Waktu yang diberikan Qur’an Call kepada para santri dari 

jam 5 pagi sampai dengan 10 malam. Para santri membutuhkan 

waktu untuk belajar Al-Qur’an kurang lebih 30 menit sehingga waktu 

itu bisa digunakan untuk para santri yang mempunyai kesibukan dan 

waktu yang padat, seperti halnya para pekerja, para pengusaha dan 

lain sebagainya. 

Berawal dari menyikapi perkembangan teknologi Informasi 

PPPA Dârul Qur’an membuat sebuah program yang bernama Qur’an 

Call. Qur’an Call adalah layanan belajar dan menghafal Al-Qur’an 
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melalui telepon bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini 

merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin belajar dan menghafal 

Al-Qur’an, tetapi terhalang kesibukan pekerjaan, tidak ada waktu, 

atau sulit menemukan pengajar yang cocok. 

Sebagai lembaga yang senantiasa melayani umat, PPPA Darul 

Qur’an tahu betul bagaimana keutamaan yang didapat dari belajar Al-

Qur’an dan menghafal Al-Qur’an. Darul Qur’an sendiri sudah 

mempunyai pesantren tahfizh yang sederajat dengan tingkat SMP dan 

SMA. Akan tetapi walaupun sudah mendirikan pesantren tahfizh, 

salah satu direktur Daarul Qur’an menginginkan agar membaca dan 

menghafal Al-Qur’an tidak hanya di pesantren atau di majelis-majelis 

dan di TPA saja, melainkan bisa menjangkau seluruh pelosok 

Indonesia dan luar negeri yang susah untuk mencari tempat belajar 

Al-Qur’an.  

 

Dokumentasi: para pengajar di Qur’an Call 

Qur’an Call merupakan program dari PPPA Dârul Qur’an yang 

bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam akses membaca dan 

menghafal Al-Qur’an, serta mengurangi jumlah masyarakat yang 

buta huruf Al-Qur’an. Sehingga masyarakat muslim di Indonesia 

mempunyai pegangan hidup dalam melaksanakan tantangan 
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kehidupan dunia maupun akhirat, karena Al-Qur’an bisa menjadi 

penegur, pengobat, penyejuk, dan menuntun kita agar selamat dunia 

dan akhirat.  

Berdasarkan Implementasi Qur’an Call agar membantu member 

belajar membaca dan menghafal Al-Qur’an yang terdiri dari 

program-program berikut: 

a. Melalui Voice 

Mempunya dua program yaitu tahfizh tan tahsin: 

Sebelum memasuki pembelajaran Tahsin Kaidah Daqu ada 

tahsin mubtadi merupakan program yang paling awal, karena 

untuk bisa menghafal Al-Qur’an member harus terlebih dahulu 

bisa membaca Al-Qur’an. dalam tahsin mubtadi ini member akan 

dites dengan membaca surat Al-Fatihah, nanti bisa dari hasil 

bacaan surat Al-Fatihah tersebut pengajar Qur’an Call akan 

menentukan member yang belum mengerti harakat dan tanda 

baca. Tahsin mubtadi ini jilid kaidah daqu yaitu jilid satu dan dua 

hingga lancar dan lanjut ke jilid selanjutnya. 

 

Dokumentasi proses dalam mengajar 

Tahsin kaidah daqu merupakan program Qur’an Call yang 

ditujukan untuk pembelajaran tajwid menggunakan metode 
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Kaidah DAQU yang mempunyai 6 jilid. Member yang masuk 

kategori program ini adalah member yang sudah bisa membaca 

Al-Qur’an namun masih keliru dalam panjang pendek hurufnya 

dan masih keliru dalam hukum tajwidnya. Member yang masuk 

kategori ini juga diarahkan pada saat tes membaca surat Al-

Fatihah pertama kali. Setelah member menguasai metode tajwid 

dengan benar barulah member boleh lanjut ke program 

selanjutnya yaitu tahfizh. 

 

Tahfizh merupakan program inti dari Qur’an Call. Pada 

kategori tahfizh member diharuskan mampu menguasai hukum 

tajwid dengan baik dan benar. Pada program tahfizh permulaan 

Dalam menghafal Al-Qur’an dari juz 29 dan 30 lanjut juz 1 dan 

seterusnya. Dalam program tahfizh ini terdapat 2 jenis, yaitu 

setoran hafalan dan muraja’ah.  

b. Vidio Call 

Program Vidio Call merupakan program khusus pengajar 

luar kantor Qur’an Call. Pada kategori vidio call ini sama halnya 

dengan program voice ada pembelajaran tahsin, dan tahfizh. 

Kemudia ada juga tadabur, ada premium dan saat ini 
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pembelajaran melalui vidio call yang sangat lengkap untuk lebih 

luas dalam belajar Al-Qur’an. 

2. Teknik Evaluasi dalam program Qur’an Call 

Evaluasi sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap 

pembelajaran karena evaluasi dapat melihat seberapa jauh 

perkambangan atau kemajuan hasil belajar murid. 

Evaluasi yang dilakukan Qur’an Call yaitu dengan mengadakan 

ujian untuk program tahfizh. Ujian diadakan setiap tiga hari di akhir 

bulan. Syarat untuk mengikuti ujian, member sudah mampu 

menghafal satu juz. Jangka waktu untuk menyelesaikan hafalan satu 

juz tidak ada ketentuan waktunya. Jadi tidak terikat waktu untuk 

memperlancarkan hafalan sebelum diujikan. 

 

Dokumentasi wawancara ustadzah atau operator 

Sementara untuk tahsin atau membaca yang melalui telepon atau 

voice tidak ada ujian karena tahsin menggunakan kaidah Daqu yang 

mempunyai enam jilid, jika para member sudah menyelesaikan 

kaidah Daqu, Insya Allah bacaan para member sudah sangat baik. 

Selesainya program tahsin Kaidah Daqu maka member akan dites 
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dengan membaca Al-Qur’an untuk ke tahap selanjutnya yaitu 

program tahfizh. 

 

Qur’an Call yang sekarang merupakan perkembangan dari 

Qur’an Call yang sebelumnya. awalnya proses pembelajaran Al-

Qur’an hanya melalui voice, dan akhirnya Qur’an Call sudah 

mempunyai program pembelajaran melalui Vidio Call bagi yang 

mempunyai HP android. Program Vidio Call ini digunakan oleh 

pengajar yang bertempat di luar kantor Qur’an Call. Dalam 

pembelajaran melalui Vidio Call jika sudah tuntas dalam mempelajari 

Kaidah Daqu. Program Vidio Call mempunyai final test Kaidah Daqu 

untuk tahsinya. 

3. Respon pembelajaran Al-Qur’an melalui program Qur’an Call 

Respon masyarakat terhadap Qur’an Call alhamdulillah sangat 

baik. Saat ini dengan member Qur’an Call sekitar 52.000 walaupun 

tidak semuanya aktif tapi data ini menunjukkan bahwa respon 

masyarakat luar biasa menyebar diseluruh wilaya Indonesia.
3
 

                                                             
3
 Wawancara pribadi dengan manejer Qur’an Call, Hakam El Farizi, 19 Juni 

2019. 
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Program ini tinggal telpon saja maka Qur’an Call akan memberikan 

layanan yang baik. Layanan Qur’an Call dilakukan dari jam 5 pagi 

sampai dengan jam 10 malam. Sehingga banyak juga yang berhasil 

asal ada kemampuan. Sebenarnya program ini kembali lagi kepada 

santri, karena Qur’an Call sudah mempersiapkan guru. Sama halnya 

kita membuka kelas belajar Al-Qur’an gurunya ada tapi santrinya 

malas Karena keberhasilan itu terlihat dari kesunguhan dalam belajar. 

Sehingga dengan fasilitas yang ada dengan kondisi yang ada bisa 

di rumah, bisa waktu istirahat kerja, bisa perjalanan dari kantor ke 

rumah, bisa di saat kemacetan di jalan itu bisa memanfaatkan 

program ini. Maka apabila liburan harusnya bisa apalagi ada waktu 

yang luang hari sabtu, minggu Qur’an Call juga tetap memberikan 

layanan. Insya Allah kalau ada kemauan dan fasilitas yang ada 

seharusnya akan bisa belajar Al-Qur’an dengan baik. 

4. Faktor Penghambat dan pendukung dalam pembelajaran melalui 

Qur’an Call 

a. Faktor Penghambat 

Program Qur’an Call dalam pembelajaran Al-Qur’an yaitu 

melalui telepon, karena telepon sangat membutuhan sinyal, saat 

sinyal mulai tidak bersahabat para ustadz dan ustadzah susah 

dalam berkomukasi dalam mendengar dan membenarkan bacaan 

para santri. 

Sedangkan saat ketika santri salah dalam mengucapkan 

makhroj para ustadz ustadzah susah untuk memberikan contoh 

pengucapan makhrajnya, karena dalam memberikan contoh 

pengucapan makhraj butuh bertatap muka dalam menjelaskan 

lebih jelas dan benar. Pembelajaran Al-Qur’an yang berada di 



83 
 

 

kantor hanya bisa melalui voice jadi di situlah penghambat 

operator dalam Qur’an Call. 

b. Faktor Pendukung 

Dalam pembelajaran Qur’an Call guru tidak perlu bersusah 

paya untuk mengajak murid dalam belajar Al-Qur’an, karena 

Qur’an Call sudah menyediakan tempat belajar Al-Qur’an hanya 

dengan menggunakan Hp atau telepon. Karna adanya Qur’an Call 

santri mau belajar Al-Qur’an dengan hati yang ikhlas tanpa ada 

paksaan.  

Qur’an Call adalah lembaga pengajaran al-Qur’an yang tidak 

memungut biaya apapun, sehingga bagi masyarakat dari semua 

kalangan bisa belajar al-Qur’an dengan mudah dan terjangkau. 

c. Solusi penghambat dan pendukung 

“pertama kita bikin ekosistem yang baik, yang bagus mulai dari 

mana? Ya mulai dari kantor kita sendiri, mulai dari tempat kerja 

kita sendiri kita akan bagun itu semua disini. 

Kedua kelaboratif (semangatnya) karna kita hari ini tidak bisa 

berjalan sendiri-sendiri. Kita harus berkelaorasi dengan banyak 

pihak dengan teman yang hari ini yang baru berhjrah, dengan 

teman-teman perkantoran yang hari ini haus akan sentuhan-

sentuhan islam dengan komunitas.” 
 

Sebagaiman solusi dari penghambat dan pendukung yang 

dipaparkan oleh manejer Qur’an Call yaitu memulai kebaikan dari 

kantor Qur’an Call sendiri. Semangat dalam bekerja sama dengan 

santri-santri atau jama’ah-jama’ah yang saat ini banyak sekali 

yang berhijrah, begitu juga dengan santri perkantoran, yang saat 

ini haus akan sentuhan-sentuhan islam.  
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5. Respon santri selama belajar di Qur’an Call 

a. Ibnu Arrasyid 

Ibnu adalah santri yang mengikuti program tahsin dalam 

Qur’an Call, usia ibnu 24 tahun. Awal mula mengenal Qur’an Call 

hanya penasaran dan ingin coba-coba. Kualitas bacaan Al-Qur’an 

Ibnu masih biasa dan terbata-bata. 

  

“Ada bacaan saya menjadi lebih baik dan bisa teliti lagi dalam 

membaca. Jadi lebih mengerti dan paham sama ilmu tajwid.” 
 

Dari jawaban santri di atas tentang perkembangan membaca 

Al-Qur’an, dari awal belajar di Qur’an Call hingga saat ini selama 

enam bulan. Hasil yang didapat yaitu membaca Al-Qur’an 

menjadi lebih baik, dan bisa teliti dalam membaca Al-Qur’an. jadi 

lebih mengerti dengan ilmu tajwid. 

Selama belajar di Qur’an Call ibnu ingin istiqamah dalam 

belajar Al-Qur’an, akan tetapi kendala yang dirasakan oleh Ibnu 

yaitu Qur’an Call tidak memiliki peraturan yang ketat dalam 

membimbing santri agar santri istiqamah dalam belar 
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b. Muhammad Hasbi Maulana 

Hasbi adalah santri Qur’an Call yang berusia 14 tahun dan 

mendapat program tahsin. Awal mula Hasbi mengenal Qur’an Call 

dengat niat ingin lebih memperbaiki bacaan Al-Qur’an.  

 

Sehingga awal Hasbi masuk Qur’an Call kualitas membaca 

Hasbi masih kurang, akan tetapi hasbi selama belajar di Qur’an 

Call dari tahun 2018 hingga saat ini alhamdulillah hasbih lebih 

mendapat wawasan lebih baik lagi dalam belajar membaca Al-

Qur’an dengan benar. 

Hasbi sudah merasa sangat nyaman belajar di Qur’an Call 

sehingga dia tidak pernah mendapat kendala-kendala apapun yang 

iya rasakan selama belajar melalui telepon. 

c. Dini Nurfauziah 

Dini adalah santri tahfidz dari program Qur’an Call yang 

berusia 26 tahun, dia adalah seorang pekerja alasan dini masuk 

Qur’an Call yaitu. 
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“Ada beberapa alasan yang pertama, karna saya sudah bekerja 

dan pekerjaanya sangat full dari senen sampai dengan sabtu, maka 

dari itu tidak ada waktu untuk bisa bimbingan langsung dengan 

mentor ataupun ustadzah, yang ke dua karna Qur’an Call itu 

waktunya bisa kapan saja yang penting kita tahu jadwalnya untuk 

bimbingan. Kemudian waktunya itu kita bisa bimbingan saat jam-

jam istirahat kantor ataupun saat pulang kantor begitu ya. Dan 

selain itu di Qur’an Call itu pembimbinya isnya Allah sudah 

terpilih orang-orangnya dan sudah kopoten dalam bidangnya 

begitu, baik dari menguasai materi tajwid, bacaanya sudah bagus, 

dan hafalanya insya Allah sudah bagus semua dan sudah mahir.” 
  

Sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh salah satu santri 

Qur’an Call yaitu padatnya waktu karna pekerjaan yang membuat 

dia susah mengatur waktu untuk membaca Al-Qur’an, semenjak 

belajar di Qur’an Call waktu istirahat kantor dia bisa setoran 

hafalannya dan selalu ada waktu untuk membaca Al-Qur’an. 

Kualitas membaca Dini sebelum belajar di Qur’an call 

alhamdulillah suda baik karena sebelum lulus kuliyah pernah 

mengikuti bimbingan membaca Al-Qur’an, jadi di Qur’an Call 

tinggal melanjutkan hafalan dan masih sedikit-sedikit dibenarkan 

tahsinya. 

“Perkembanganya Alhamdulillah bisa lebih konsisten dalam 

pengucapan huruf, pancang pendeknya, meskipun klau 

pengucapan huruf  lebih rada susah ya klau menurut saya, karena 

klau harus sesuai banget dengan makhrajnya itu ya benar-benar 

ilmu tingkat tinggi, belajarnya yang bener-bener sampai mahir 
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banget. Selain itu tingkat konsistensi panjang pendek dan 

gunnahnya itu kita sudah sesuai begitu.” 
 

Dari paparan di atas perkembangan Dini selama belajar di 

Qur’an Call dari tahun 2017 hingga saat ini yaitu konsisten dalam 

pengucapan huruf,  hukum tajwidnya, karna Dini walaupun sudah 

pernah belajar di luar akan tetapi masih butuh belajar untuk 

menjadi yang terbaik dan benar. 

Kendala Dini selama belajar di Qur’an Call yaitu kadang saat 

ingin belajar dan setoran hafalan Qur’an Call selalu antri atau 

sibuk panggilanya. Hanya itu kendala selama belajar di Qur’an 

Call. 

d. Dewi Ulfah 

Ulfah adalah santri yang berasal dari Sukabumi, yang berusia 

23 tahun. Program ulfah dalam Qur’an Call yaitu Tahfidz, bermula 

dari tahun 2016 hingga saat ini. 

Awal mula ulfah belajar di Qur’an Call yaitu dengan niat 

ingin mencari tempat setoran ataupun murajaah. Karena seusai 

ulfah menghafal kurang murajaah karena terpotong-potong oleh 

waktu. Selama ulfah belajar di Qur’an Call perkembangan dalam 

menghafal Alhamdulillah lebih membaik, apalagi dengan ustadz 

ustadzah yang begitu sabar dalam menerima setoran hafalan. 

Semangat ustadz ustadzah di Qur’an Call membuat ulfah semakin 

semangat untuk selalu setoran. 

Ulfah belajar di Qur’an Call sangatlah lama, kendala yang di 

alami oleh ulfah hanya akhir tahun ini dikarenakan program 

belajarnya mulai berunbah ubah untuk bisa tersambung lagi 

dengan Qur’an Call. 
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  Jadi dari hasil wawancara yang peneliti lakukan melalui 

media pada tanggal 3 agustus sampai dengan 6 agustus 2019. 

Penulis telah melakukan wawancara pada beberapa santri Qur’an 

Call tentang respon mereka selama belajar di Qur’an Call bahwa 

para santri Qur’an Call sangat mendukung adanya pembelajaran 

melalui telepon, karena mereka tidak susah paya untuk mengatur 

waktu dan menentukan guru untuk belajar. 

Sebelum santri Qur’an Call kualitas membaca Al-Qur’an 

mereka masih terbata-bata. Kemudian saat mereka masuk dan 

belajar di Qur’an Call, santri mendapat hasil yang sama seperti di 

tempat-tempat belajar di luar. Hasil yang santri dapat selama 

belajar di Qur’an Call yaitu  Kualitas membaca Al-Qur’an mereka 

menjadi lebih baik, mendapat wawasan yang lebih luas, paham 

dengan hukum-hukum bacaan Al-Qur’an dan sudah teliti dalam 

membaca Al-Qur’an. 

6. Upaya Ustadz atau Operator dalam pengajaran melalui Qur’an Call 

“Teknisnya. Karna jamaah kan banyak usianya macam2 dari 

anak2, remaja, dewasa, usia lanjut juga ada, jadi menyesuaikan 

dengan cara berkomunikasi, menyesuaikan dengan kondisi 

mereka. Klau anak-anak berarti gk terlalu formal, mengikuti 

gaya anak2, klau oraang2 yang tua dan dewasa gk terlalu 

formal juga. Klau dalam pembelajaranya ada tahsin tahfidz ya, 

klau tahsin di tasmi’ di koreksi, kadang2 menjelaskan hukum2 

bacaanya. Tahfiz: seperti pembelajaran biasa, setoran di 

koreksi.” 

Santri Qur’an Call berasal dari berbagai kalangan usia, 

diantaranya kalangan anak-anak, remaja, bahkan yang sudah lanjut 

usia. Maka dari itu upayah Ustadz atau ustadzah dalam cara 

berkomunikanya berbeda-beda agar santri dalam belajar bisa santai 

dan paham dalam belajar. 
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Berkomunikasi dalam membenarkan bacaan Al-Qur’an santri 

yang usia anak-anak tidak menggunakan bahasa yang formal. 

Misalkan membenarkan bacaan mereka dengan lembut seperti 

mengikuti gaya anak-anak, agar mereka selalu bersemangat dalam 

belajar. Untuk anak remaja atau lebih tua ketika dalam 

berkomunikasi untuk membenarkan tahsin dan tahfidznya juga tidak 

terlalu formal, seperti kita berkomunikasi dengan teman.  

  



 

89 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Faktor penghambat dan Pendukung 

Penghambat dalam proses pembelajaran melalui Qur’an Call 

yaitu gangguan teknis. Qur’an Call adalah lembaga yang berbasis 

teknologi yaitu telepon atau HP, karena penggunaan telepon sangat 

membutuhkan sinyal jadi Qur’an Call ketika sinyal kurang normal 

para operator tidak bisa mengajar dengan baik. Selain gangguan 

sinyal kendala teknis dihadapi yaitu jika listrik padam. 

Sedangkan penghambat yang dialami oleh beberapa santri yaitu 

kurang adanya peraturan yang ketat agar santri bisa istiqamah dalam 

belajar Al-Qur’an. selain itu kurangnya ustadzah atau operator 

sehingga santri yang ingin belajar terhalang dengan sibuknya 

panggilan operator. 

Saat adanya penghambat pasti ada namanya pendukung. 

Pendukung di Qur’an Call dengan pembelajaran yang menggunakan 

telepon atau Hp sehingga menjangkau seluruh lapisan Indonesia dan 

luar negeri. Masyarakat sangat mendukung dengan adanya Qur’an 

Call karena memberi mereka kesempatan untuk belajar Al-Qur’an 

walaupun umur mereka sudah tua, tidak malu lagi untuk belajar Al-

Qur’an dan memberikan peluang kepada pekerja yang waktunya 

sangat padat. 

2. Implementasi Qur’an Call dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an. 

Implementasi Qur’an Call yaitu pembelajaran Al-Qur’an yang 

melalui telepon gratis, sehingga santri-santri Qur’an Call ada di 
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berbagai macam daerah. Karna adanya Qur’an Call minat baca Al-

Qur’an di Indonesia semakin banyak, dan hasil santri selama belajar 

di Qur’an Call alhamdulillah kemampuan membaca Al-Qur’an 

mereka lebih baik, santri juga jadi mengerti hukum-hukum tajwid  

dan mereka jadi lebih berhati-hati dalam membaca Al-Qur’an. 

B. Saran  

1. Qur’an Call memberikan peraturan ketat kepada santri agar santri 

lebih istiqamah. 

2. Untuk ustadzah atau operator lebih diperbanyak agar santri lebih 

gampang untuk menghubungi ketika hendak belajar. 
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Hasil Wawancara 

Nama: Bpk. Hakam El Farizi 

Jabatan: Manajer Qur’an Call 

1. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dari Qur’an 

Call? 

Jawaban: seperti start up-start up yang lain hari ini kami PPPDQ 

sedang menciptakan ekosistem yang baik agar start up ini QC ini bisa 

tumbuh ya karna tumbuhnya start up tidak bisa dipungkiri harus 

memiliki ekosistem yang memang mendukung juga begitu kan. Sebuah 

start up untuk tumbuh hari ini kita menciptakan itu. Apa yang menjadi 

penghambat dari program Qur’an Call sebetulnya bukan penghambat ya 

tapi memang tantangan juga buar kita bahwa hari ini masyarakat sangat 

awam baru untuk belajar via online. Hari ini yang ada di mindset kita 

ngaji yaitu harus ada guru dan ketika kita belajar iqro’ ya di musholah 

gitukan, ya tapi menurut kami kita bukan hari ini kita bukan sedang 

ingin mengeliminir peran-peran misalkan majlis-majlis, musholah-

mushola, surau-surau, dalam mengajarkan pengajian gk tapi kita punya 

sekmen sendiri, sekmen kita ada yang jelas. 1) orang-orang yang sibuk 

tidak punya waktu untuk belajar. 2) orang-orang yang dari sisi akses 

jauh dari sumber belajar, yang ada di pedalaman, Kalimantan, di 

hongkong kan yang memang mayoritas warganya yang bukan muslim 

yang ada di australi atau mereka yang hari ini misalkan sudah tua tapi 

belom bisa mengaji dan malu untuk belajar bersama cucunya di mushola 

ya sehingga dalam memaknai misalkan member kita 50.000 an apakah 

itu besar atau kecil kita harus didulukan apakah suatu hal yang tepat 

contoh yang dibandingkan dengan jumlah populasi muslim di Indonesia 

katakanya hari ini 170 jt dari 200jt penduduk indo maka 50rb itu tidak 



berarti klau kita bandingkan dengan sekmen kita yang kecil sekmen kita 

yang terbatas yaitu tadi orang-orang yang memang kita ingin bantu ya 

maka 50rb itu menjadi sesuatu yang besar pada prinsipnya QC bukan 

ingin memecahkan semua masalah Al-Qur’an di Indonesia? Gk begitu 

kan tapi kita berkontribusi peran kita kecil ingin berkontribusi untuk 

sesuatu yang besar, mengajarkan apa yang hari ini tidak tersentu kita 

akan sentuh, klau kita kan sering kali mengibaratkan kaya begitu, kita 

akan menyentuh sekmen-sekmen yang hari ini belom tersentuh oleh 

dakwa-dakwah yang ada di luar.  

yang pendukung adalah antusiasme masyarakat Indonesia yang 

luar biasa kita punya populasi muslim terbesar didunia kita gk sesulit 

untuk masuk kedalam kelompok komunitas-komunitas. Penerimaan kita 

dengan membawa Al-Qur’an itu universal menghalangi semua sekat-

sekat pandangan politik, sekat strata ekonomi, itu bisa hilang karna 

memang yang kita bawa adalah sifatnya ya universal jeneral, mau tua 

mau muda, mau miskin mau kaya, mau yang dipedalaman mau yang 

dikota, punya jabatan atau tidak semua ingin belajar Qur’an itu yang 

menjadi motivasi kita pendorong kita untuk bisa terus berkembang 

Qur’an Call. 

2. Solusinya penghambat dan pendukung 

Jawaban: pertama kita bikin ekosistem yang baik, yang bagus mulai 

dari mana? Ya mulai dari kantor kita sendiri, mulai dari tempat kerja 

kita sendiri kita akan bagun itu semua disini. 

Kedua kelaboratif (semangatnya) karna kita hari ini tidak bisa berjalan 

sendiri-sendiri. Kita harus berkelaorasi dengan banyak pihak dengan 

teman yang hari ini yang baru berhjrah, dengan teman-teman 

perkantoran yang hari ini haus akan sentuhan-sentuhan islam dengan 

komunitas. 



3. Tujuan Qur’an Call 

Jawaban: Qur’an Call ini dibangun dibentuk untuk mengfasilitasi 

memudahkan siswa atau santri dalam belajar Al-Qur’an. kemudian kami 

juga ingin mempercepat penciptaan sebuah impek positif di sektor yang 

menyentuh kepada pembelajaran Al-Qur’an, yang memanfaatkan 

teknologi informasi. Perlu dipahami selain santri kita berharap ada 

dampak sosial atau impek sosial untuk masyarakat bukan hanya santri 

tapi juga pengajar, ya kita tidak ingin katakanlah orang yang hari ini 

hafiz hafizho atau punya hafalan 5juz ya harus meninggalkan jamaahnya 

ya karna ada kebutuhan yang harus dibutuhkan di keluarga, makanya 

QC bertujuan untuk mengfasilitasi itu, kami memberdayakan 

masyarakat para hafizh-hafizh dimanapun mereka berda menggunakan 

pendekatan teknologi. 

4. Apa indikator keberhasilan program Qur’an Call? 

Hari ini memang kami menghitung metriks dari Qur’an Call berdasarkan, 

yang pertama berapa cepat mengakui adanya santri atau jama’ah kita 

untuk bisa belajar di Qur’an Call, hari ini memang data yang ada santri 

Qur’an Call ada sekitar 52.000 sekian yang pernah terdaftar dan pernah 

belajar di Qur’an Call, maka indikator yang harus kita sampaikan adalah 

bukan hanya seberapa total jumlah santrinya tapi seberapa sering mereka 

mengakses layanan ini, seberapa sering mereka memanfaatkan Qur’an 

Call sebagai salah satu tempat pembelajaran Al-Qur’an, sehingga 

perhatian sangat di perhatikan juga oleh kita bukan hanya sekedar 

jumlah yang tertera dari member ship itu tapi attention juga harus besar 

nah itu indikator yang harus kita perhatikan juga, nah sebagai sebuah 

pemula maka memang kita di tuntut untuk tumbuh dengan cepat dengan 

arti kita harus mengakuisisi pengguna, seberapa cepat kita menghimpun 



jama’ah di dalam satu kolam yaitu Qur’an Call nah itu yang kita nilai 

kita jadikan sebuah cara sendiri buat Qur’an Call. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama: Ustadz. Anwar Sani 

Jabatan: ketua Yayasan  PPPA Daarul Qur’an Nusantara 

1. Apa pertimbangan membuat Qc? 

Jawaban: kita menyadari bahwa wadah kita sangat terbatas untuk 

mendirikan pesantren-pesantren dan bisa melayani semua orang –

orang yang ingin belajar al-Qur’an, maka kita mendirikan Qur’an 

Call agar bisa melayani lebih luas masyarakat yang ingin belajar Al-

Qur’an. hanya memang ini tidak langsung tatap muka dengan guru 

tapi insya Allah dengan telepon atau dengan vc maka insya Allah 

akan bisa belajar Al-Qur’an, asal ada kemauan insya Allah bisa 

belajar. Terbayang saat kita akan mendirikan pesantren maka 

membutuhkan tanah bangunan  asrama kelas masjid sarana prasarana 

dll. dan ini energinya cukup besar dan darul Qur’an tetap mendirikan 

itu di waktu yang sama kita ingin membagikan layanan yang lebih 

luas. Maka salah satu program yang kita butuhkan adalah Qur’an Call. 

Hari ini program Qur’an Call sudah mempunyai data base yang 

memanfaatkan program Qur’an Call ini lebih dari 50.000 lebih orang 

jadi dengan fasilitas yang tidak terlalu membutuhkan biyaya terlalu 

besar tapi bisa melayani banyak orang dan ini menyebar santrinya di 

seluruh warga Indonesia bahkan luar negeri karna kita dengan vidio 

Call kita bisa melayani santri-santri dari luar negri. 

2. Visi misi Qur’an Call? 

Jawaban: kita ingin memberikan layanan kemudahan belajar Qur’an 

kepada semua, jangkau lebih banyak lagi, lebih luas lagi, 

memberikan layanan yang luas kepada masyarakat untuk belajar Al-

Qur’an 

 

 



 

3. Target Qur’an Call kedepan? 

Jawaban: tentu bisa memberikan layanan yang lebih luas lagi maka 

kita membuka program Qur’an Call yang gurunya tidak hanya ada di 

kantor Quran Call, akan tetapi aplikasi di wab QC kita juga membuka 

bukan hanya untuk menjadi santri tetapi juga siapa yang mau menjadi 

guru, nah kita nanti kita uji secara online juga saat dinyatakan oke 

untuk menjadi guru maka kita akan memberikan kesempatan orang-

orang yang mempunyai waktu lebih, mempunyai kesempatan yang 

lebih untuk bisa ngajar, mereka akan bisa ngajar misalnya ada guru di 

madrasah yang dia mempunyai jadwal ngajar dari pagi sampai jam 2 

siang, maka mereka masih punya waktu jam 3 siang sampai malam. 

Silahkan mengambil waktu yang mana yang pas dengan waktunya 

mereka tetap ada istirahatnya, ada waktunya untuk bisa ngajar di 

darul Qur’an maka akan dipertemukan dengan santri-santri yang bisa 

mengajarnya sesuai dengan kemampuan guru untuk bisa mengajar di 

klopin antara guru dengan santri. Insya Allah dengan program ini 

nanti siapapun tidak harus menetap di kantor QC tetapi posisinya 

dimanapun itu akan bisa mengajar suntuk santri-santri QC. Dengan 

demikian maka yang tadinya Qur’an Call ini gurunya ada di kantor, 

santrinya menyebar diseluruh rakyat Indonesia maka akan berubah 

gurunya bisa dimana-mana santrinya juga bisa dimana-mana dan 

bertemu diwaktu yang sama itulah nanti dengan kemudahan dengan 

kecanggihan teknologi maka insya Allah asal ada kemauan mereka 

akan bisa belajar Al-Qur’an  

4. Respon masyarakat terhadap Qur’an Call? 

Jawaban: alhamdulillah luar biasa, hari ini dengan member kita 

sekitar 52rb walaupun tidak semuanya aktif tapi data ini 



menunjukkan  bahwa respon masyarakat luar biasa menyebar 

diseluruh wilayah Indonesia tinggal telpon saja maka kita akan 

memberikan layanan yang baik. Layanan kita lakukan dari jam 5 pagi 

sampai dengan jam 10 malam. Kemudian banyak juga yang berhasil 

asal ada kemampuan, sebenarnya program ini kembali lagi kepada 

santri secara guru kita sudah persiapkan, seperti kita membuka kelas 

ngaji gurunya ada tapi santrinya malas ya gk berhasil. Seandainya 

kita punya guru tetangga jelas-jelas dekat dengan kita tapi kita gk 

mau nyamperin sama juga mereka karena ini kamalasan saja. 

Sebenarnya dengan fasilitas yang ada dengan kondisi yang ada bisa 

di rumah, bisa waktu istirahat kerja, bisa perjalanan dari kantor 

kerumah, bisa di saat kemacetan di jalan itu bisa memanfaatkan 

program ini, maka apalagi liburan harusnya bisa, apalagi ada waktu 

luang hari sabtu, ahad kita juga tetap memberikan layanan insya 

Allah klau ada kemauan dan vasilitas yang ada seharusnya akan bisa 

belajar Al-Qur’an dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nama: Pak zain rahman 

Jabatan: Co. Kurikulum dan pengajar 

1. Bagaimana syarat menjadi murid 

paling penting yaitu mempunyai hp android, klau yang tidak 

mempunyai android bisanya vois saja.  

 Guru yang di utamakan harus bacaanya  

2. Berapa jumlah pengajar? 

pengajar internal sekitar 37-38  mengajarkan melalui vois  

 klau ekternal 1200 lebih. Yang ekternal mengajarkan melalui 

vidio Call  

3.  murid vidio ? 50 rb 

4. Bagaimana Program ada di qc 

Vois: tahsin dan tahfid 

Vidio 5 : tahsin : bagi yang pemula, menggunakan metode kaidah 

Daqu ada 6 jilid. Tahfidz, di mulai dr 2 juz 

Tadabur al-Qur’an ber sama syekh muhamad ali jaber, di surat 

yasin. Program klas premium, bisa bersama syekh bisa bersama 

tokoh figur bersama syek al kanas di surah Al-fatihah. Melalui 

vidio dengan seluruh jamaah yang ada di seluruh rakyat Indonesia 

maupun di luar Indonesia.dan kemudian di adakan talaqi bersama 

syekh yang sudah ada di vidio itu. Di kumpulkan dan akan 

mendapatkan ijazah atau kita sebutkan syahadat membaca surah 

al-Fatihah bahwa dia sudah lulus bacaanya dan dia sudah di 

perbaiki oleh syekh. 

 



5. Bagaimana Kurikulum QC 

Kurikulum di Qur’an Call pertama kita ada jenjangnya. Ada tahsinya 

kemudian ada tahfidz ada tadabur al-qur’an disitu ada bagian2nya 

terutama di tahsin. Tahsin ada dua ada bagi yang mubtadi ada yang 

tahsin. Mubtadi bagi yang masih pemula bgt dan tahsin bagi yang 

sudah cukup bisa baca tapi tinggal beberapa pengembangan di 

tajwidnya. Nah di pembagian tahsin ini di mubtadi kita metodenya 

menggunakan kaidah daqu namanya ada 6 jilid. Bagi yang mubtadi 

ada 1 sama 2 kemudian yang untuk tahsin itu jilid 3 sampai jilid 

6.klau sudah selesai jilid 6 insya Allah sudah bisa baca al-qur’an itu 

targetnya. Kemudian bagi yang sudah bisa baca al-qur’an bagaimana? 

Ya kita arahkan untk mengikuti kelas tahfidz atau di kelompok 

tahfidz itu di mulai dari juz 30 juz 29 kemudian lanjut juz. Kemudian 

kita juga punya kelas tadabur bagi yang sudah menyelesaikan hafalan 

atau dia sudah punya hafalan apalagi yang sudah hatam 30 juz kita 

ada program tadabur al-qur’an, tadabur itu memang kita mengambil 

satu kisah bisa dari kisah atau mengambil dari satu surat itu. Misanya 

kita mengambil dari surat yusuf ya nanti ada yang mentadaburi surat 

yusuf itu. Biasanya dilaksanakan melalui online, bisa juga 

dilaksanakan juga secara langsung dengan orangnya yaitu nara 

sumbernya. Yang terakhir ada program kelas premium kelas 

premium ini di khususkan bagi yang kls VIP. Kls VIP itu bisa 

langsung belajar dengan syekh. Sudah berjalan 4 program 

sebelumnya dengan syek dan syaikho bisa juga.  Bisa juga dengan 

kelas online di lanjutkan dengan kelas of line.karna kls premium ini 

bisa dilaksanakan sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali tergantung dari 

nara sumber atau kesiapan dari nasa sumber. Banyaknaya permintaan 

dari jamaah atau santri. 



6. Vidio 

Program di vidio call sama disitu ada tahsin mubtadi, tahsin kaidah 

daqu, ada tahfidz, kemudian ada tadabur ada premium. Malah 

sekarang yang lebih lengkap ada di vidio. 

7. Santri syarat 

Tidak ada kreteria khusus yang penting dia punya henpone, kemudian 

dia mau punya niat yang baik untuk semangat yang baik untuk 

belajar al-qur’an itu sudah cukup sebenarnya apalagi hpnya android 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama: Tutik Ernawatiningsi 

Jabatan: pengajar 

1. Bagaimana upaya guru? 

Jawaban: teknisnya. Karna jamaah kan banyak usianya macam2 dari 

anak2, remaja, dewasa, usia lanjut juga ada, jadi menyesuaikan 

dengan cara berkomunikasi, menyesuaikan dengan kondisi mereka. 

Klau anak-anak berarti gk terlalu formal, mengikuti gaya anak2, klau 

oraang2 yang tua dan dewasa gk terlalu formal juga. Klau dalam 

pembelajaranya ada tahsin tahfidz ya, klau tahsin di tasmi’ di koreksi, 

kadang2 menjelaskan hukum2 bacaanya. Tahfiz: seperti 

pembelajaran biasa, setoran di koreksi.  

2. Implementasi Qur’an meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’an 

Klau ada santri daftar ada tesnya, jadi kita tahu kemampuan di mn, 

apakah bacaanya bagus atau gk, ya klau bacaanya bagus berarti 

langsung ke tahfizh. Klau masih kurang bagus berarti masuk di tahsin.  

3. Penghambat dan pendukung Qur’an Call? 

Klau telpon kadang2 sinyalnya putus2, karna kita telpon kadang 

makrod begitu kurang mau menjelaskan secara detail itu agak-agak 

susah, klau makhrijul huruf butuh tatap muka,  

Bisa belajar di mn saja, siapapun bisa belajar, gampang dan gratis,  

 

 

 

 

 

 



Nama: Dini Nurfauziah 

Umur: 26 tahun 

Jabatan: santri 

1. Apa alasan Anda memilih belajar di Qur’an Call? 

Ada beberapa alasan yang pertama, karna saya sudah bekerja dan 

pekerjaanya sangat full dari senen sampai dengan sabtu, maka dari itu 

tidak ada waktu untuk bisa bimbingan langsung dengan mentor 

ataupun ustadzah, yang ke dua karna Qur’an Call itu waktunya bisa 

kapan saja yang penting kita tahu jadwalnya untuk bimbingan. 

Kemudian waktunya itu kita bisa bimbingan saat jam-jam istirahat 

kantor ataupun saat pulang kantor begitu ya. Dan selain itu di Qur’an 

Call itu pembimbinya isnya Allah sudah terpilih orang-orangnya dan 

sudah kopoten dalam bidangnya begitu, baik dari menguasai materi 

tajwid, bacaanya sudah bagus, dan hafalanya insya Allah sudah bagus 

semua dan sudah mahir.  

2. Bagaimana bacaan Al-Qur’an Anda sebelum masuk Qur’an Call? 

Bacaan Al-Qur’an saya alhamdulillah sudah baik karna saya dulu 

juga di kampus mengikuti bimbingan membaca Qur’an jadi dari situ 

saya lumayan banyak belajar.  

3. Apakah ada perkembangan semenjak belajar di Qur’an Call? 

Perkembanganya Alhamdulillah bisa lebih konsisten dalam 

pengucapan huruf, pancang pendeknya, meskipun klau pengucapan 

huruf  lebih rada susah ya klau menurut saya, karena klau harus 

sesuai banget dengan makhrajnya itu ya benar-benar ilmu tingkat 

tinggi, belajarnya yang bener-bener sampai mahir banget. Selain itu 

tingkat konsistensi panjang pendek dan gunnahnya itu kita sudah 

sesuai begitu.  

 



4. Sudah berapa lama belajar di Qur’an Call? 

Mulai belajar dari 2017 dan saya di Qur’an Call saya mengambil 

bimbingan tahfidz.. walaupun begitu Qur’an Call juga masih 

mengoreksi bacaan saya yang masih salah-salah. 

5. Apakah ada kendala selama belajar di Qur’an Call? 

Kadang pas di telpon suka ngantri, kadang Qur’an call edang ada 

maintence. 

 

Nama: Ibnu Arrasyid 

Umur: 24 tahun 

Jabatan: santri tahin 

1. Apa alasan Anda memili belajar di Qur’an Call 

Awalnya penasaran terus coba-coba, kedua belajar di Qur’an Call itu 

lebih evektif dan efisien khususnya buat orang yang sibuk sama 

pekerjaanya . 

2. Bagaimana bacaan A-Qur’an Anda sebelum masuk Qur’an Call 

Ya cenderung biasa dan masih terbata-bata 

3. Apakah ada perkembangan semenjak belajar di Qur’an Call 

Ada bacaan saya menjadi lebih baik dan bisa teliti lagi dalam 

membaca. 

4. Perkembangan apa yang Anda dapat di Qur’an Call 

Jadi lebih mengerti dan paham sama ilmu tajwid. 

5. Sudah berapa lama belajar di Qur’an Call 

Sudah cukup lama pastinya saya lupa, tapi saya rasa lebinya sudah 6 

bulan untuk belajarnya 

6. Apakah ada kendala selama belajar di Qur’an Call 

Tidak ada peraturan yang mengikat jadi gk bisa istiqamah. 

 



 Nama: Dewi Ulfah 

Umur: 23 thn 

Program: tahfidz 

Jabatan: santri 

Alamat: sukabumi 

1. . ingin ada tempat untuk setoran atau untuk murajaah soalnya 

kemaren belom sempat murajaah lagi karna terpotong waktu begitu  

2. Alhamdulillah ana dari 2014 menurut ana, ana masih ada yang 

kurang khususnya di konsistensi menyetornya karena pertama awal 

masuk 2014.  Bacaanya insya Allah semakin ada kemajuan 

3. Alhamdulillah karena ana ada mengambil program tahfidz, dan di 

dekat rumah ana ada tempat belajar tahsin . 

4. Sangat banyak khususnya para guru yang menerima setoran ana 

alhamdulillah mereka sabar juga selalu bersemangat menerima 

setoran sehingga saya semangat untuk setoran hafalan selanjutnya . 

5. 2016 

6. Justru awal kemaren itu mau mulai lagi di Qur’an Call itu dan baru 

tahu ternyata ada di wab juga itu tuh ya bagi orang yang, itu yang 

simpel itu telepon yang sangat mudah sekali dan sekarang dan cara 

yang mudah saja ana belum konsisten untuk setiap hari apalagi 

yangsekarang di wab. Jadi agak bagaimana begitu sudah lama apa 

karena sinyal  kurang sekarang masih belum  di Qur’an Call lagi sih 

karna masih bingung begitu gmn caranya begitu  
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Jumlah siswa yang belajar 
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