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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al Qur an merupakan sumber hukum Islam yang utama, kaum 

muslim memiliki tanggungjawab untuk dapat membaca, menghafal, 

merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi umat1 oleh karena itu fardhu 

kifayah hukumnya untuk belajar ilmu tajwid, sedangkan membaca Al 

.2 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 ( ) yang memiliki 

persamaan makna dengan jawwada yujawwidu tajwidan ( ) 

yaitu memperbagus dan memperindah.3 Sedangkan tahsin atau tajwid 

menurut istilah ialah memperbagus bacaan al-Quran agar sesuai dengan 

yang dicontohkan oleh Rasulullah shallahualaihi wa sallam. Kemampuan 

tahsin diperlukan d

kemungkinan kesalahan, seperti yang terdapat pada Q.S Shad: 29 

                                                           
1Majdi Ubaid Al Hafizh, , (Solo:Aqwam, 2014) 33. 
2LPPIK Universitas Muhammadiyah Surakarta, Buku Panduan Adik Mentor Tahsin cetakan 

1, (Surakarta: Lembaga Pondok, Al Islam dan Kemuhammadiyahan, 2017) 5.  
3Abdul Aziz Abdur Rauf, 

Aplikatif .  
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"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"4 

Belajar tajwid merupakan salah satu tanggungjawab setiap muslim 

dalam menjadikan Al Quran sebagai pedoman hidup untuk kemudian 

dipelajari dan diamalkan. Hal ini juga berkaitan dengan bacaan yang baik 

dapat mempengaruhi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa 

, dengan mentartilkan bacaan atau memperbagus bacaan yang 

tentunya sesuai kaedah tajwid, diharapkan mampu mentadabburkan5 dan 

meresapi setiap ayat yang dibaca sehingga dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

-baik bacaan dan menjadi ladang pahala bagi 

yang membacanya,6 adapun dalam membacanya perlu memperhatikan 

kaidah-kaidah hukum bacaan agar terhindar dari kesalahan. Kesalahan 

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 

                                                           
4Ibid., 10. 
5Arti kata tadabbur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah merenungkan, 

disamping membaca ayat-ayatnya juga harus merenungkan ayat-ayatnya 
https://kbbi.web.id/vital.html  

6Chusniatun, Nurul Latifatul, Maria Ulfa, Pendidikan Al Quran dan Pendidikan Hadist, 
(Surakarta: Muhammadiyah University Press) 3.  
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membaca yang menyalahi hukum bacaannya, seperti kesalahan dalam 

penerapan hukum ghunnah, mad.7  

Kemampuan tahsin menjadi suatu hal yang mendasar dan penting 

yang diperlukan dalam membaca dan menghafal Al Quran. Kata tahfidz 

berasal dari bahasa Arab  yang artinya memelihara, menjaga 

dan menghafal.8 Tahfidz dapat dikatakan sebagai proses menghafal serta 

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 

 

g 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 

 dan keagungan pahala yang dijanjikan kepada 

kaum muslim bagi siapa saja yang mau berjuang bersama dengan Al 

setiap langkah kehidupan. Janji-janji Allah yang telah disebutkan 

                                                           
7Ahmad Syafiul Anam, Pengantar Ilmu Tahsin Kunci Mudah dan Praktis Membaca Al 
, (Surakarta: Yuma Pustaka) 7. 
8Abdul Aziz Abdur Rauf, Pedoman Dauroh,  9. 
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disebutkan bahwa Nabi Muhammad  bersabda 

sahabatpun 

bersabda:  

dan orang-orang khusus- 9 dari hadits tersebut bisa kita jadikan 

motivasi ketika kita mulai merasa jenuh atau lemah iman dalam 

menghafal. 

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 

dan mahkota kemuliaan10 dan masih banyak keutamaan lainnya.  Dalam 

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

 

Dengan mengetahui keutamaan-keutamaan, serta pahala yang 

dijanjikan oleh Allah , program pemberantasan buta 

huruf A

                                                           
9Majdi Ubaid Al Hafizh, 9 Langkah Mudah, 45. 
10

https://almanhaj.or.id/4540-derajat-hadits-keutamaan-menghafal-alqurn.html Diakses tanggal 9 
September 2020  
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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 2017.11 

Exspreso didirikan sebagai wadah gerakan perubahan untuk tunduk dan 

patuh terhadap Allah , 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 

as tersebut 

digunakan seperti  , tsaqifa, tahsin dan tahfidz. Aktifitas tersebut 

diharapkan mampu menjadi upaya mempertahankan keistiqomahan 

anggota dalam memberantas buta huruf Al Q  

Komunitas Exspreso juga berharap anggotanya masih akan terus 

bertambah, dan setiap harinya mereka mengupayakan dengan mengajak 

                                                           
11

https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/111043/ketika-exspresso-memilih-jalan-kebaikan  
Diakses tanggal  9 September 2020 
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masyarakat yang masih mejadi pelaku kriminalitas agar mampu kembali 

mendekatkan diri kepada Allah  mengingat angka 

kriminalitas di Indonesia yang semakin meningkat seperti pencurian, 

perjudian dan perampokan.12 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.  

Berdasar latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai  Peningkatan 

Kemampuan Tahsin Tahfidz dalam Program Pemberantasan Buta 

 

 

                                                           
12

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/18151321/polri-sebut-angka-kriminalitas-naik-
3845-persen-dalam-sepekan Diakses tanggal 9 September 2020 
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana upaya peningkatan kemampuan tahsin tahfidz melalui 

program pemberantasan buta huruf al-Q omunitas Exs 

Preman Solo tahun 2020? 

2. Apa kendala dan solusi dalam upaya peningkatan kemampuan tahsin 

tahfidz melalui program pemberantasan buta huruf al-Q

komunitas Exs Preman Solo tahun 2020? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan upaya peningkatan kemampuan tahsin tahfidz 

melalui program pemberantasan buta huruf al-

Exs Preman Solo. 

2. Untuk mengidentifikasi kendala dan solusi upaya peningkatan 

kemampuan tahsin tahfidz melalui program pemberantasan buta huruf 

al- as Exs Preman Solo. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritik  

a. Menambah khazanah keilmuan serta pengembangan teori dalam 

bidang pendidikan agama islam, mengenai upaya peningkatan 

kemampuan tahsin tahfidz dalam program pemberantasan buta 

huruf al- syarakat, khususnya bagi Exs Preman 

Solo.  
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis: mampu menambah wawasan mengenai upaya 

peningkatan kemampuan tahsin tahfidz dalam program 

pemberantasan buta huruf al-  

b. Bagi Komunitas: mampu menjadi sumber informasi dan bahan 

evaluasi dalam mengembangkan upaya peningkatan kemampuan 

tahsin tahfidz di komunitas Exs Preman Solo. 

c. Bagi Masyarakat: dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam membuat program-program yang terkait dengan 

butuhan masyarakat. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

dan mengidentifikasi upaya meningkatkan kemampuan tahsin tahfidz 

Exs Preman Solo, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

lapangan yang dilakukan secara langsung sehingga didapatkan data 

yang akurat.13 Data lapangan diambil dari tempat pelaksanaan 

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

Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. 

 

                                                           
13 Amiruddin D, Pengantar Metode Penelitian hukum (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004), 

30. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu 

pendekatan mengacu pada fenomena  yang tampak dengan melakukan 

pengamatan secara langsung di lapangan.14  

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.15  

3. Penentuan Subjek Penelitian 

Subjek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini ialah orang yang 

menjadi sumber data dan mampu memberikan informasi ataupun hal 

terkait penelitian. Pada penelitian ini subjek dapat memposisikan diri 

sebagai narasumber, informan maupun partisipan yaitu: 

a. Penggagas berdirinya Komunitas Exs Preman Solo dan guru 

dalam program pemberantasan bu

maksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program 

pemberantasan buta huruf serta kendala dalam mengupayakan 

                                                           
14Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta : Erlangga, 2009), 59. 
15Hamid Daradi, Metode Pemelitian Pendidikam danSosial, (Bandung: Alfabeta2013), 30. 
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meningkatnya kemampuan tahsin tahfidz di komunitas 

tersebut. 

b. Anggota Komunitas Exs Preman Solo, yang menjadi objek 

maupun partisipan dari program pemberantasan buta huruf 

yang diterapkan.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini, maka 

cara untuk mengumpulkan data dilakukan menggunakan metode 

berikut, diantaranya : 

a. Observasi 

Observasi merupakan interaksi antara peneliti dengan yang 

diteliti atau narasumber yang terkait, penelitian ini dilakukan 

melalui pengamatan secara langsung ke lapangan dalam rangka 

memperoleh data-data aktual yang dapat membantu dan 

mendukung penelitian terhadap suatu objek, subjek, gelaja, 

maupun fenomena yang ada.16 Dengan menggunakan metode 

observasi ini, peneliti mengamati pelaksanaan upaya 

peningkatan kemampuan tahsin tahfidz melalui program 

 diterapkan di 

Komunitas Exs Preman Solo. 

 

 

                                                           
16 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung : CV. Alfabeta ,2002), 50. 
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b. Wawancara 

Untuk mendapatkan data yang akurat, salah satu alat yang 

digunakan ialah wawancara, yang pada penerapannya 

dilakukan dengan berdialog antara pewawancara dengan 

narasumber.17 Sebelumnya ditentukan terlebih dahulu pihak 

yang akan diwawancarai, dalam hal ini pewawancara 

memberikan  beberapa pertanyaan yang sudah disusun secara 

sistematis sebelum melakukan interview kepada narasumber, 

dan bersifat terstruktur. Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan, peneliti menuliskan hasil wawancara dan 

mengidentifikasi tindak lanjut dari hasil wawancaa tersebut.18 

Adapun tujuan dilakukan wawancara ini, 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. 

Dalam hal ini narasumber diminta untuk mengutarakan 

pendapat, ide atau pengalaman yang dialami dalam proses 

pelaksanaan program. 

 

                                                           
17Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kuantitatif 

dan R&D, cet ke-8 (Bandung: Alfabeta), 334. 
18Umar Sidiq dan Mohammad Miftachul, Metode Kualitatif di Bidang Pendidikan, 

(Ponorgo: CV. Nata Karya, 2019), 62.  
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode yang dipakai untuk 

mencari data dan mengumpulkan data atau tulisan berupa 

catatan, arsip, buku, foto, dan bahan lainnya berkaitan dengan 

kepentingan penelitian yang dilakukan.  

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitia ini meliputi: 

suasana pembelajaran dalam program pemberantasan buta 

huruf, lingkungan yang terdapat di komunitas, subjek penelitian 

serta data pendukung lainnya. Diperlukan pula dokumen berupa 

struktur kepengurusan komunitas, jumlah anggota, jumlah 

guru, serta lembar hasil wawancara.  

5. Metode Analisis Data  

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data-

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan temuan data dapat 

menjadi bahan informasi. Setelah melalui proses pengumpulan data, 

dikutip oleh Sugiyono, Miles dan Huberman menyatakan terdapat tiga 

tahapan kegiatan analisis data yang dilakukan yaitu data reduction 

(reduksi data), data display (penyajian data), dan 

conclusion/verification (versifikasi atau penarikan kesimpulan)19.  

 

                                                           
19Sugiyono, uantitatif, Kualitatif, dan R&D  (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 309. 
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Analisis data yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut : 

a. Data Reduction (Reduksi data). Mereduksi data berarti 

merangkum, menelaah, memilih hal-hal pokok, serta 

memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga data diperoleh 

dan telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya 

atau mengumpulkan data berikutnya dengan dipandu oleh tujuan 

yang akan dicapai. 

b. Data Display (Penyajian data). Penyajian data yaitu menjelaskan 

dan memaparkan semua data hasil penelitian dengan bentuk 

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

Data disusun secara sistematis, sehingga mudah dipahami.. Hasil 

dari reduksi data akan peneliti paparkan secara keseluruhan 

dengan jelas, lengkap dan apa adanya. 

c. Conclusing Drawing (Penarikan kesimpulan dan verifikasi). 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu memaparkan 

kesimpulan dari data atau hasil penelitian yang sudah 

dikumpulkan. Analisa yang digunakan dalam peneletian yaitu 

menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari data atau 

hasil penelitian rill yang ada dilapangan, kemudian dikaitkan 

dengan teori-teori yang sudah dibuat sebagai landasan berfikir, 

selanjutnya dikorelasikan untuk ditarik kesimpulan. 
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6. Uji Keabsahan Data  

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan suatu hal 

penting untuk membuktikan hasil penelitian dengan kenyataan yang 

ada di lapangan.20 Teknik yang digunakan untuk pengujian keabsahan 

data ialah menggunakan triangulasi, teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.21 

Macam-macam teknik tersebut meliputi: 

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan triangulasi teknik, dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik 

berarti dalam pemerolehan data yang sama, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan yang berbeda-beda yakni observasi, wawancara 

terstruktur dan dokumentasi.  Sedangkan triangulasi sumber berarti 

pemerolehan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama. Peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari 

masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding 

untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.  

                                                           
20Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2007), 326-332. 
21Sugiyono,  (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 330. 
 


