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UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN TAHSIN TAHFIDZ MELALUI 

PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA HURUF AL QUR’AN  

DI KOMUNITAS EXS PREMAN SOLO TAHUN 2020 

Abstrak 

Komunitas Exs Preman Solo memiliki program pemberantasan buta huruf Al 

Qur’an. Program tersebut diselenggarakan sejak 2017, dengan nama Majmu Al 

Kalam atau Majelis Ilmu Al Qur’an kamis malam merupakan fasilitas yang 

disediakan komunitas untuk belajar membaca dan menghafal sehingga diharapkan 

tidak salah langkah dalam mempelajari, mengamalkan Al Qur’an yang menjadi 

pedoman hidup umat Islam. Oleh karena itu, program ini memiliki peranan 

penting dalam mengupayakan peningkatan kemampuan tahsin tahfidz terkhusus 

untuk para anggota.  Rumusan masalah dari penelitian ini: Bagaimana upaya 

peningkatan kemampuan tahsin tahfidz melalui program pemberantasan buta 

huruf al-Qur’an di komunitas Exs Preman Solo tahun 2020 dan apa kendala serta 

solusi dalam upaya peningkatan kemampuan tahsin tahfidz tersebut?. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya peningkatan kemampuan tahsin 

tahfidz melalui program pemberantasan buta huruf al-Qur’an di komunitas Exs 

Preman Solo dan mengidentifikasi kendala dan solusi upaya peningkatan 

kemampuan tahsin tahfidz. Jenis penelitian yang digunakan, penelitian lapangan 

dan pendekatan fenomenologis. Menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dalam pengumpulan data kemudian dianalisis secara induktif dari 

khusus ke teori yang umum.  Diperoleh simpulan dari penelitian ini: upaya 

peningkatan kemampuan tahsin tahfidz di Komunitas Exs Preman Solo dilakukan 

melalui program pemberantasan buta huruf al Qur’an yang diberi nama Majmu Al 

Kalam. Program ini meliputi kelas awal (iqra’, staqifa) dan lanjutan (tahsin, 

tahfidz) dengan upaya yang dilakukan yaitu menanamkan kecintaan dan 

kerinduan kepada Qur’an, memupuk ikhlas, tawakal, dan doa dan melalui 

penyampaian kultum sebelum, sesudah kelas, menciptakan suasana belajar ideal 

dan murajaah. Kendala yang dihadapi ialah kesulitan pengucapan huruf al Qur’an 

atau makhraj, motivasi dalam belajar yang dipengaruhi rendahnya sumber daya 

manusia, kesehatan dan lingkungan. Solusi yang dilaksanakan oleh komunitas 

untuk mengatasi kendala, dengan penguatan motivasi melalui kultum sesudah dan 

setelah kelas ngaji, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Untuk 

mengatasi faktor lingkungan, pengurus membuat team exspreso dengan tujuan 

memfilter, serta menindak lanjuti anggota yang tidak hadir dalam Majmu Al 

Kalam.  

Kata Kunci: tahsin, tahfidz al-qur’an, komunitas exs preman 

Abstract 

The Solo Exs Preman Community has a literacy program for the Al-Qur'an 

literacy. The program has been held since 2017, under the name Majmu Al Kalam 

or the Al-Qur'an Science Council Thursday night is a facility provided by the 

community to learn to read and memorize so that it is hoped that there will be no 
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wrong steps in studying, practicing the Al-Qur'an which is the guide for the life of 

Muslims. Therefore, this program has an important role in seeking to increase the 

ability of tahsin and tahfidz especially for members. The formulation of the 

problem of this research: How are the efforts to increase the ability of tahsin and 

tahfidz through the Al-Quran literacy program in the Exs Preman Solo community 

in 2020 and what are the obstacles and solutions in the effort to increase the 

ability of the tahsin and tahfidz? The purpose of this study is to describe the 

efforts to improve the ability of tahsin and tahfidz through the Al-Qur'an literacy 

program in the Exs Preman Solo community and to identify obstacles and 

solutions to efforts to increase the tahsin and tahfidz abilities. The type of research 

used, field research and phenomenological approach. Using observation, 

interview, and documentation techniques in data collection then analyzed 

inductively from specific to general theory. The conclusion of this research is that 

efforts to improve the ability of tahsin and tahfidz in the Solo Exs Preman 

Community are carried out through the al-Qur'an literacy program called Majmu 

Al Kalam. This program includes initial (iqra ', staqifa) and advanced (tahsin, 

tahfidz) classes with efforts made to instill love and longing for the Qur'an, 

cultivate sincerity, tawakal, and prayer and through the delivery of cult before, 

after class, creating an atmosphere. learn ideal and cheap. The obstacles faced are 

factors that come from within the individual such as difficulty pronouncing the 

letters of the Qur'an or makhraj, and motivation in learning. While external factors 

are health and the environment. Solutions implemented by the community to 

overcome obstacles, by strengthening motivation through cult after and after the 

Koran class, create a pleasant learning atmosphere. To overcome environmental 

factors, the committee created an express team with the aim of filtering and 

following up on members who were not present at Majmu Al Kalam. 

Keywords: tahsin, tahfidz al-qur'an, exs preman community 

1. PENDAHULUAN 

Al Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang utama, kaum muslim memiliki 

tanggungjawab untuk dapat membaca, menghafal, memahami sekaligus mengamalkan isi 

kadungannya. Al Qur’an merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi umat oleh karena 

itu fardhu kifayah hukumnya untuk belajar ilmu tajwid, sedangkan membaca Al Qur’an 

dengan baik dan benar sesuai tajwid hukumya fardhu ‘ain. Dalam hal ini diperlukan 

kemampuan dari segi pelafalan, perbaikan bacaannya atau tahsin serta tahfidz atau hafalan, 

agar hukum dan ajaran yang ada dapat disebarluaskan kepada masyarakat pada umunya. 

Tahsin berasal dari akar kata hassana yuhassinu tahsiinan (َحسََّن يَُحِسُّن تَْحِسْينًا) yang memiliki 
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persamaan makna dengan jawwada yujawwidu tajwidan (دَ تَجِوْيدًا دَ يَُجِوّ  yaitu (َجوَّ

memperbagus dan memperindah. Sedangkan tahsin atau tajwid menurut istilah ialah 

memperbagus bacaan al-Quran agar sesuai dengan yang dicontohkan oleh 

Rasulullah shallahualaihi wa sallam. Kemampuan tahsin diperlukan dalam membaca Al 

Qur’an agar terhindar dari kemungkinan kesalahan, seperti yang terdapat pada Q.S Shad: 

29 

 

بِ  تِهِۦ َوِليَتَذَمََّر أُ۟ولُو۟ا ٱْْلَْلبََٰ َرٌك لِّيَدَّبَُّرٓو۟ا َءايََٰ هُ إِلَْيَل ُمبََٰ ٌب أَنَزْلنََٰ  ِمتََٰ

"ini adalah sebuah kitab yang Kami turubkan kepadamu penuh dengan berkah 

supaya mereka memperhatikan ayat-ayat Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-

orang yang mempunyai pikiran" 

Al Qur’an adalah sebaik-baik bacaan dan menjadi ladang pahala bagi yang 

membacanya,  adapun dalam membacanya perlu memperhatikan kaidah-kaidah 

hukum bacaan agar terhindar dari kesalahan. Kesalahan dalam membaca Al Qur’an 

terbagi menjadi dua macam yaitu Lahnu Jali atau kesalahan yang jelas dan Lahnu 

Kahfi atau kesalahan samar, Lahnu Jali ialah kesalahan dalam pelafalan yang 

menyalahi kaidah bahasa arab sehingga merubah makna seperti kesalahan saat 

melafadzkan huruf atau mengubah harakat, sedangkan Lahnu Kahfi ialah kesalahan 

dalam membaca yang menyalahi hukum bacaannya, seperti kesalahan dalam 

penerapan hukum ghunnah, mad. 

Kemampuan tahsin menjadi suatu hal yang mendasar dan penting yang 

diperlukan dalam membaca dan menghafal Al Quran. Kata tahfidz berasal dari bahasa 

Arab حفظ-يحفظ-تحفيظا  yang artinya memelihara, menjaga dan menghafal. Tahfidz dapat 

dikatakan sebagai proses menghafal serta mengingat ayat Al Qur’an dengan sempurna, 

yang dalam prosesnya diiringi dengan metode serta teknik tertentu sehingga proses 

pengingatan terhadap ayat dapat dilakukan dengan baik. Berdasar pengertian 

menghafal diatas dapat disimpulkan bahwa tahfidz merupakan proses yang 

mengupayakan pemeliharaan, menjaga, dan melestariakan kemurnian Al Qur’an.  
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Menghafal Al Qur’an memang bukan pekerjaan yang instan, mengingat 

bahasa yang digunakan di dalam kitabullah ialah bahasa arab, dimana hal itu 

bertolak belakang dengan bahasa yang kita gunakan dalam keseharian di Indonesia. 

Tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan dalam 

menghafalnya, karena begitu banyak janji Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan 

keagungan pahala yang dijanjikan kepada kaum muslim bagi siapa saja yang mau 

berjuang bersama dengan Al Qur’an, menghafal, mempelajari, mengajarkan serta 

mengamalkan dalam setiap langkah kehidupan. Janji-janji Allah yang telah 

disebutkan diantaranya ahlul qur’an merupakan keluarga Allah, didalam sebuah 

hadits disebutkan bahwa Nabi Muhammad Sallalahu ‘Alaihi Wassalam bersabda 

“sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari manusia” dan para sahabatpun 

bertanya “siapakah mereka wahai Rasulullah?” beliau bersabda:  ُه ِ ْم أَْهُل اْلقُْرآِن أَْهُل َّللاَّ

تُهُ   Ahlul Qur’an adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus-Nya” dari“ َوَخاصَّ

hadits tersebut bisa kita jadikan motivasi ketika kita mulai merasa jenuh atau lemah 

iman dalam menghafal. 

Keagungan pahala bagi yang menghafalkan Al Qur’an begitu besar, tidak ada 

amalan yang memiliki pahala besar semisal membaca, mempelajari dan 

menghafalnya. Diantara keagungan tersebut ialah pertama, mendapat derajat tingi 

di surga, diberi pakaian dan mahkota kemuliaan, ketika hari kiamat nanti manusia 

dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki sedangkan bagi penghafal Al 

Qur’an memakai pakaian dan mahkota kemuliaan dan masih banyak keutamaan 

lainnya.  Dalam hal ini, kita telah mengetahui begitu besar pahala bagi penghafal Al 

Qur’an, maka akan memotivasi diri untuk mulai menghafalkannya.   

Dengan mengetahui keutamaan-keutamaan, serta pahala yang dijanjikan oleh 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala, program pemberantasan buta huruf Al Qur’an 

menjadi penting dilakukan sebagai salah satu realisasi tanggungjawab umat muslim 

dalam menjaga Al Qur’an. Program ini juga telah menjadi salah satu program 

utama di Komunitas Exs Preman Solo, yang merupakan komunitas hijrah dari 

beberapa mantan preman, punk, dan anak jalanan yang ada di kota Solo yang 

berdiri sejak tahun 2016. Exspreso didirikan sebagai wadah gerakan perubahan 
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untuk tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang sebelumnya 

mereka berada dalam lingkungan maksiat.  

Komunitas Exs Preman Solo berdiri atas kesadaran dari masing-masing 

individu, yang sudah merasakan gelapnya dunia kriminal untuk berubah dan lebih 

pasrah serta kembali terhadap ketetapan aturan agama Islam. Exspreso 

mengupayakan dengan memfasilitasi setiap anggotanya dalam program 

pemberantasan buta huruf dengan belajar membaca serta menghafal untuk 

meningkatkan kemampuan, sehingga diharapkan tidak salah langkah dalam 

mempelajari serta mengamalkan Al Qur’an yang menjadi pedoman hidup umat 

Islam. Aktifitas tersebut dilakukan melalui majelis ilmu Al Qur’an dengan beberapa 

metode yang digunakan seperti  iqro’, tsaqifa, tahsin dan tahfidz. Aktifitas tersebut 

diharapkan mampu menjadi upaya mempertahankan keistiqomahan anggota dalam 

memberantas buta huruf Al Qur’an.  

Komunitas exspreso juga berharap anggotanya masih akan terus bertambah, 

dan setiap harinya mereka mengupayakan dengan mengajak masyarakat yang 

masih mejadi pelaku kriminalitas agar mampu kembali mendekatkan diri kepada 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala, mengingat angka kriminalitas di Indonesia yang 

semakin meningkat seperti pencurian, perjudian dan perampokan.  Mereka tidak 

lagi berfikir akan akibat dari melakukan aksinya maupun efek yang ditimbulkan 

dari adanya korban, akan tetapi yang ada dalam fikiran mereka yang terpenting 

mendapat apa yang menjadi tujuan mereka. Perbuatan kriminal yang mereka 

lakukan ialah atas kemauan dan kesadaran pribadi, yang apabila dibiarkan hal ini 

dapat menimbulkan permasalahan yang merugikan masyarakat.  Oleh karena itu 

perlu adanya penanganan dan kesadaran dari semua pihak terutama kesadaran 

individu itu sendiri. Tentu hal ini tidak mudah, melainkan perlu dorongan dan 

motivasi besar untuk menuju ke jalan yang lebih baik. Dengan adanya komunitas 

exspreso ini diharapkan mampu memberi contoh dan menjadi teladan terhadap 

seluruh masyarakat bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat dan kembali 

pada ajaran agama Islam.  
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Berdasar latar belakang diatas, diperoleh rumusan masalah dari penelitian sebagai 

berikut 1.) Bagaimana upaya peningkatan kemampuan tahsin tahfidz melalui program 

pemberantasan buta huruf al-Qur’an di komunitas Exs Preman Solo tahun 2020? 2.) 

Apa kendala dan solusi dalam upaya peningkatan kemampuan tahsin tahfidz melalui 

program pemberantasan buta huruf al-Qur’an di komunitas Exs Preman Solo tahun 

2020? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya peningkatan 

kemampuan tahsin tahfidz melalui program pemberantasan buta huruf al-Qur’an di 

komunitas Exs Preman Solo serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam upaya 

peningkatan kemampuan tahsin tahfidz.  

Manfaat Penelitian terbagi menjadi 3 ranah, pertama bagi penulis mampu 

menambah wawasan mengenai upaya peningkatan kemampuan tahsin tahfidz dalam 

program pemberantasan buta huruf al-Qur’an. Kedua, bagi komunitas mampu menjadi 

sumber informasi dan bahan evaluasi dalam mengembangkan upaya peningkatan 

kemampuan tahsin tahfidz di komunitas Exs Preman Solo. Ketiga, bagi masyarakat 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat program-program yang 

terkait dengan pemberantasan buta huruf al Qur’an sesuai kebutuhan masyarakat. 

2. METODE  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung 

sehingga didapatkan data yang akurat. Data lapangan diambil dari tempat pelaksanaan 

penelitian yaitu di kedai exspreso, Jl. Surya No.145, Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota 

Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu pendekatan 

mengacu pada fenomena  yang tampak dengan melakukan pengamatan secara langsung 

di lapangan. Sedangkan apabila dilihat dari data dan tujuan penelitian, maka pendekatan 

yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan 

pendekatan yang ditekankan pada kualitas dari hasil penelitian yang diperoleh seperti 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi, sekaligus mampu menguraikan 

data secara deskriptif dengan kata-kata yang nyata, kemudian disajikan dalam bentuk 

makna, serta bukan serangkaian angka. 
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Subjek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini ialah Penggagas berdirinya Komunitas 

Exs Preman Solo dan guru dalam programpemberantasan buta huruf al Qur’an, Anggota 

Komunitas Exs Preman Solo. 

Teknik Pengumpulan Data penelitian ini observasi untuk mengamati pelaksanaan upaya 

peningkatan kemampuan tahsin tahfidz melalui program pemberantasan buta huruf al 

Qur’an yang diterapkan di Komunitas Exs Preman Solo, wawancara untuk menggali 

informasi secara langsung kepada narasumber terkait data penerapan program 

pemberantasan buta huruf, pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan tahsin tahfidz secara 

keseluruhan, kondisi lingkungan didalam komunitas, fasilitas yang disediakan, dan data lain 

yang mendukung penelitian ini, Dokumentasi untuk suasana pembelajaran dalam program 

pemberantasan buta huruf, lingkungan yang terdapat di komunitas, subjek penelitian serta 

data pendukung lainnya.  

Analisis data yang dilakukan yaitu data reduction (reduksi data) merangkum, menelaah, 

memilih hal-hal pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, data display 

(penyajian data) menjelaskan dan memaparkan semua data hasil penelitian dengan bentuk 

uraian teks naratif, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, dan 

conclusion/verification (versifikasi atau penarikan kesimpulan) memaparkan kesimpulan 

dari data atau hasil penelitian yang sudah dikumpulkan. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

3.1 Upaya Peningkatan Kemampuan Tahsin Tahfidz melalui Program Pemberantasan 

Buta Huruf Al Qur’an di Komunitas Exs Preman Solo.  

Komunitas Exs Preman Solo menyediakan program pemberantasan buta huruf al Qur’an, 

yang merupakan upaya dalam peningkatan kemampuan tahsin tahfidz. Upaya ialah usaha 

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau mencari jalan keluar atas persoalan 

tertentu, dalam hal ini upaya yang dimaksud ialah mengusahakan memberantas buta huruf al 

Qur’an dengan meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal. Salah satu usaha yang 

dilakukan komunitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah dengan 

memfasilitasi anggota untuk dapat belajar al Qur’an yaitu disediakannya program yang 

diberi nama Majmu Al Kalam. Program ini sudah terlaksana sejak berdirinya komunitas 

pada tahun 2017 silam, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan tahsin tahfidz.  
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Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam program Majmu Al Kalam di Komunitas Exs 

Preman Solo, ialah : kegiatan dimulai pukul 20.00 wib, sebelum dilaksanakan pembelajaran 

sesuai kelas dibuka terlebih dahulu dengan kultum dari asatid, setelah itu anggota 

menempatkan diri di kelas masing – masing sesuai tingkatan kelas awal atau lanjutan, kelas 

berlangsung sampai pukul 22.00 wib, kemudian diakhiri dengan kultum yang disampaikan 

asatid. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan semangat belajar dan 

mengupayakan peningkatan kemampuan tahsin tahfidz. 

Ketika anggota komunitas sudah terbiasa mengikuti kegiatan Majmu Al Kalam dengan baik, 

maka salah satu dampak positifnya ialah dapat membantu meningkatnya kemampuan tahsin 

tahfidz. Majmu Al Kalam menjadi satu penggerak dalam diri anggota dalam belajar 

membaca maupun menghafal  Qur’an.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian dijabarkan pada BAB III 

mengenai upaya peningkatan kemampuan tahsin tahfidz, didapatkan data bahwa upaya yang 

dilakukan seperti :  

3.2 Menanamkan kerinduan, kecintaan, dan keinginan untuk membaca serta 

menghafal al Qur’an. 

Melalui program pemberantasan buta huruf Majmu Al Kalam ini upaya menumbukan 

kecintaan terhadap Qur’an diterapkan, dengan diadakannya kultum yang disampaikan 

guru sebelum dan sesudah kegiatan belajar dikelas masing – masing berlangsung. 

Kecenderungan seseorang terhadap suatu yang disenangi maka akan menjadikan ia 

tidak mudah bosan dengan aktifitas yang disenanginya. Menumbuhkan rasa cinta 

tersebut dapat ditanamkan dengan mengetahui kedudukan al Qur’an serta merasakan 

keagungan pahala bagi yang membaca dan menghafal al Qur’an.  

 

3.2.1 Memupuk Ikhlas, Tawakal, dan Doa. 

Melalui kultum yang selalu disampaikan guru sebelum dan sesudah pembelajaran, 

kajian – kajian yang dilaksanakan dihari lain seperti kajian selasa malam dan jum’at 

malam dilakukan untuk salah satunya menanamkan pada setiap pribadi anggota untuk 

melakukan segala sesuatu dengan ikhlas Lillahi Ta’ala, seperti hal nya dalam belajar 

tahsin dan tahfidz. Kepribadian yang ditanamkan seperti dengan tidak banyak 

mengeluh, membiasakan diri berkata positif, berkata yang baik, berperilaku optimis, 
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belajar dengan sungguh – sungguh dan serius. Setelah melakukan usaha tersebut 

kemudian berserah sepenuhnya terhadap hasil dari usaha yang telah dilakukan, serta 

berdoa agar senantiasa dimudahkan dan diberi ketetapan hati atas apa yang sudah 

diniatkan menjadi pejuang Qur’an. 

3.2.2 Menciptakan suasana belajar ideal 

Pembelajaran di program Majmu Al Kalam ini dilaksanakan dengan beberapa hal sesuai 

dengan ciri – ciri sitem pembelajaran non formal seperti materi yang mudah dipahami, 

pelaksanaan programnya terencana tetapi penerapannya lebih fleksibel, dan para 

anggota juga memposisikan diri sebagai saling belajar dan membelajarkan, sehingga 

mencipatakan suasana belajar yang lebih santai dan menjadikan anggota tidak merasa 

minde. 

3.2.3 Murajaah (pengulangan) 

Majmu Al Kalam dibagi menjadi 2 kelas, kelas awal dengan metode iqro’ dan staqifa, 

serta kelas lanjutan dengan metode tahsin dan tahfidz. Melalui 2 kelas tersebut 

memudahkan untuk proses murajaah atau pengulangan, dengan mengulang kembali 

proses belajar tahsin dan tahfidz. Setiap para pembelajar tau betul bahwa kebiasaan 

mengulang sesuatu menjadikan seseorang tersebut paham betul dengan apa yang telah 

dipelajari sebelumnya. Dan bagi penghafal al Qur’an sebenarnya juga tahu betul bahwa 

jika tidak memurajaah hafalan secara terus menerus kemungkinan hafalannya akan 

mulai terlupa.  

3.3 Kendala dan solusi dalam Upaya Peningkatan Kemampuan Tahsin Tahfidz 

melalui Program Pemberantasan Buta Huruf Al Qur’an 

Berdasarkan hasil penjabaran pada BAB III, terdapat faktor yang berpengaruh dalam upaya 

peningkatan kemampuan tahsin tahfidz  yang pada faktor tersebut muncul kendala yang 

dihadapi anggota komunitas. Adapun kendala dan solusi yang berpengaruh pada upaya 

peningkatan kemampuan tahsin tahfidz  berdasar teori BAB II diantaranya motivasi, faktor 

kesehatan, dan faktor lingkungan :  

3.3.1 Motivasi  

Motivasi merupakan hal penting yang harus ada dalam usaha mencapai sesuatu. Setiap 

individu akan mencapai titik jenuh dalam melakukan suatu hal, maka pemberian 

motivasi menjadi hal penting untuk mencegah kejenuhan dalam belajar. Berdasarkan 
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hasil wawancara dengan salah satu anggota komunitas, titik jenuh biasanya datang 

ketika merasa lelah setelah bekerja seharian dengan pekerjaan yang menumpuk pada 

hari itu, sehingga timbul rasa malas untuk belajar.  

Solusi yang dilaksanakan komunitas dan guru program Majmu Al Kalam untuk 

mengatasi kendala tersebut ialah adanya penguatan motivasi yang disampaikan melalui 

kultum sebelum dan sesudah kelas ngaji berlangsung, seperti memberikan pemahaman 

tentang keutamaan belajar al Qur’an, manfaat mempelajarinya. Dan antar anggota 

komunitas juga selalu menjaga ukhuwah, merapatkan barisan untuk melaksanakan 

sesuatu yang bermanfaat, saling memberi semangat, saling mengingatkan ketika ada 

anggota lain yang menyimpang.  

3.3.2 Faktor Kesehatan 

Kebiasaan perilaku atau rutinitas keseharian dapat berdampak pada tingkat kecerdasan 

dan kemampuan otak yang juga berpengaruh pada daya ingat. Faktor kesehatan ini 

berkaitan dengan pola tidur, pola makan dan olah raga. Berdasarkan wawancara yang 

telah dijabarkan pada BAB III, anggota mengalami kesulitan dalam pengucapan 

makhraj atau huruf al Qur’an dan menghafal per ayat al Qur’an yang dipengaruhi oleh 

ketepatan dalam penangkapan materi serta daya ingat yang berbeda – beda. Hal itu juga 

berkaitan dengan pola tidur, mengingat anggota komunitas yang merupakan orang tua 

yang memiliki kesibukan bekerja dalam kesehariannya, mereka bekerja dari siang 

sampai sore kemudian malam harinya mengikuti kegiatan Majmu Al Kalam, sehingga 

pola tidur, pola istirahat berpengaruh pada menurunnya konsentrasi anggota ketika 

mengikuti kelas.    

Solusi yang diterapkan dalam mengatasi kendala tersebut ialah, menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, santai tetapi tetap serius dalam pelaksanaannya. 

Dan dibaginya Majmu Al Kalam menjadi dua kelas juga memudahkan angota untuk 

fokus pada satu capaian sesuai dengan yang dibutuhkan, guru memberi peluang kepada 

anggota untuk melakukan pengulangan dari setiap materi yang diajarkan sampai benar – 

benar paham, dalam pembelajarannya pun antar anggota juga saling simak, saling 

mengajari sehingga tidak ada rasa minder dan pembelajaran berjalan dengan baik. 

3.3.3 Faktor Lingkungan  
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Lingkungan sekitar memiliki pengaruh bagi para pembelajar Qur’an, hal ini mengapa 

seseorang yang berada dilingkungan para pejuang al Qur’an maka ia akan jauh lebih 

bersemangat dalam belajar, dikarenakan lingkungan dimana dia berada juga sedang 

memperjuangkan hal yang sama. Anggota exspreso yang dapat masih berteman atau 

berada di lingkungan  maksiat, ketika dia belum istiqomah maka akan mudah kembali 

kepada lingkungan tersebut.  

Solusi dari faktor lingkungan ini, pengurus komunitas melalui team exspreso 

melakukan filter, menindak lanjuti terhadap para anggota. Anggota yang tidak  hadir 

lebih dari 3x dalam program Majmu Al Kalam akan dihubungi dan ketika masih bisa 

diberi pemahaman maka akan diusahakan untuk diajak kembali berjuang bersama al 

Qur’an.  

4 PENUTUP  

4.1 Simpulan 

Upaya peningkatan kemampuan tahsin tahfidz di Komunitas Exs Preman solo dilakukan 

melalui program pemberantasan buta huruf al Qur’an yaitu Majmu Al Kalam. Dalam 

program ini terbagi menjadi 2 kelas yaitu kelas awal (iqra’, staqifa) dan lanjutan (tahsin, 

tahfidz) dengan beberapa upaya yaitu menanamkan kecintaan dan kerinduan kepada Qur’an, 

memupuk ikhlas, tawakal, dan doa melalui kultum yang selalu disampaikan guru sebelum 

dan sedudah kelas, menciptakan suasana belajar ideal dan murajaah.  

Kendala yang dialami dalam upaya peningkatan kemampuan tahsin tahfidz  di 

Komunitas Exs Preman Solo ialah faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti 

kesulitan pengucapan huruf al Qur’an atau makhraj, dan motivasi dalam belajar. Sedangkan 

faktor dari luar ialah kesehatan dan lingkungan, solusi yang dilaksanakan oleh komunitas 

untuk mengatasi kendala ialah dengan melakukan penguatan motivasi melalui kultum 

sesudah dan setelah kelas ngaji, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Untuk 

mengatasi faktor lingkungan, pengurus membuat grup team exspreso dengan tujuan 

memfilter, menindak lanjuti anggota yang tidak hadir dalam Majmu Al Kalam.  

4.2 Saran  

a. Kepada pengurus komunitas, mampu mempertahankan pelaksanaan Majmu Al Kalam 

dan mengembangkan sarana prasarana pada program tersebut.  
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b. Kepada guru program Majmu Al Kalam, dalam rangka menunjang pembelajaran 

hendaknya menggunakan media lain yang berkaitan dengan pembelajaran Qur’an seperti 

video, animasi, film untuk meminimalisir rasa bosan.  

c. Kepada anggota komunitas, hendaknya mengikuti program Majmu Al Kalam dengan 

senantiasa semangat dalam setiap pembelajaran, menuntut ilmu dengan ikhlas karena 

Allah dan memiliki kesadaran penuh akan pentingnya belajar al Qur’an untuk bekal dan 

pedoman menjalani kehidupan.    
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