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ABSTRAK
PERAN KOMUNITAS ONE DAY ONE JUZ DALAM PEMBENTUKAN
TRADISI TILAWATUL QUR’AN
(STUDI KOMUNIKASI SOSIAL DI BANDAR LAMPUNG)

Oleh
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Pada hakikatnya manusia selalu hidup berkelompok dalam menjalakan
kehidupan sosial di masyarakat. Karena manusia tidak akan bisa melakukan segala
sesuatu tanpa bantuan dari orang lain, karena Allah SWT telah menciptakan manusia
untuk saling berpasang-pasangan dan saling membantu satu sama lainnya. Dalam
melaksanakan aktifitas kehidupan sosial dengan orang lain manusia memerlukan
komunikasi, karena komunikasi adalah faktor terpenting dalam interaksi antara
manusia (individu) maupun antara individu dengan kelompok (organisasi/komunitas).
Tanpa komunikasi, fungsi organisasi tidak akan mungkin berjalan. Jadi komunikasi
adalah jantung sebuah organisasi. Kemudian yang menjadi pokok permasalahanya
adalah bagaimana peran komunitas one day one juz dalam gerakan komunikasi sosial
melalui pembentukan tradisi tilawatul qur’an serta kendala-kendala dalam
pelaksanaan komunikasi sosial.
Penelitian ini mengambil lokasi di Komunitas One Day One Juz Bandar
Lampung. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk melakukan
analisis dengan menggunakan teori kelasik, teori ini berasal dari dua teori yaitu teori
saintifik dan teori birokrasi.
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
metode interview sebagai metode pokok, sedangakan metode lain yang menunjang
untuk melengkapi dalam penelitian ini digunakan metode observasi dan dokumentasi
serta menggunakan cara berfikir induktif.
Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya
masyarakat yang mayoritas sudah mempunyai smartphon, serta komunikasi antara
anggota dengan pengurus yang selalu dilakukan, sedangkan faktor penghambatnya
adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui one day one juz, serta
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banyaknya pengurus yang sibuk dengan pekerjaan. Dari hasil penelitian menunjukan
tema dilapangan adalah peran komunitas one day one juz.
Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Komunitas One Day One juz
Bandar Lampung, berpengaruh terhadap terhadap pembentukan tradisi tilawatul
qur’an dan juga menjadikan masyarakat untuk lebih mencintai Al-Qur’an serta sesuai
dengan ajaran Allah SWT, bahwa sebagai umat Nabi Muhammad kita harus selalu
membaca Al-Qur’an dan mencintai serta menjaganya.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk menghindari kesalah pahaman di dalam persepsi dan interprestasi yang
berbeda-beda dalam penulisan karnya ilmiah ini, maka penulis perlu memberikan
penegasan terhadap istilah-istilah yang di maksud dalam judul “PERAN
KOMUNITAS ONE DAY ONE JUZ DALAM PEMBENTUKAN TRADISI
TILAWATUL QUR’AN (Studi Komunikasi Sosial Di Bandar Lampung)”. berikut ini
istilah-istilah yang terkandung dalam kalimat judul tersebut, sebagai berikut:
Peran adalah sebagai penggerak atau suatu konsep fungsional yang
menjelaskan fungsi dan tugas seseorang dan dibuat atas dasar tugas yang nyata yang
dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.1
Komunitas di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kelompok
organisasi yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat,
paguyuban.2 Sedangkan, menurut kamus Pocket Oxford Dictioary, komunitas adalah
masyarakat yang hidup dalam satu tempat, daerah, atau negara; masyarakat agama
atau suatu profesi; masyarakat dengan kepentingan sama; dan masyarakat yang saling
memiliki.3

1

Hendro Puspito, sosiologi Sistematika (Jogjakarta: Kanisius, 1989), h.182.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2007), Cet ke-3. h.586.
3
Jamal Ma’mur Asmani, Tips Membangun Komunitas Belajar di Sekolah, (Jogjakarta: Diva
Press, 2014)h. 44.
2

1

2

One Day One Juz atau sering di singkat (ODOJ) adalah merupakan sebuah
komunitas yang dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mempermudah umat
Islam

agar

dapat

membiasakan

tilawah

Al-Qur’an

1

juz

sehari.Dalam

pelaksananaannya, anggota komunitas ini dinamakan ODOJer. ODOJer dibagi dalam
grup-grup yang terdiri atas 30 orang. Selama di dalam grup, ODOJer dapat saling
membantu menyemangati rekan-rekannya, mengingatkan dalam kebaikan, sekaligus
memperluas tali silahturahim. Grup ODOJ merupakan penghubung antara ODOJer
dengan Komunitas ODOJ.
Komunitas ODOJ mempunyai program-program kegiatan diataranya adalah
pertama One Day One Juz yaitu satu hari satu juz, yang kedua One Day Half Juz
(ODALF) yaitu program dalam satu hari membaca setengah juz, ketiga adalah
Program one day one lembar (ODOL) dalam satu hari hanya tilawah satu lembar, ini
untuk yang belum terbiasa mengaji atau pemula, keempat Program ODOJ KIT yaitu
program untuk anak-anak kecil, Kelima Program membaca Qur’an Untuk Lansia,
keenam Program ODOJ STAR yaitu program memba al-qur’an di mulai dari
berapapun dia mengaji, bisa satu ayat dua ayat atau berapapun, ini adalah program
terbaru, yang ke tujuh yaitu program kajian-kajian,4
Maka yang dimaksud dengan peran komunitas one day one juz dalam
penelitian ini adalah fungsi dan tugas seseorang dan dibuat atas dasar tugas yang
nyata dan hidup saling berintraksi di dalam masyarakat dengan kepentingan yang

4

Ibu Ani, Pengurus ODOJ Bandar Lampung, Wawancara Pra-Survai, Jum’at28 Oktober 2016

3

sama serta agar masyarakat mengikuti komunitas ini dan melaksanakan one day one
juz.
Pembentukan berarti “proses, cara, perbuatan membentuk”.5 Pembentukan
yang dimaksud di sini adalah “proses atau cara” yang dilakukan oleh Komunitas One
Day One Juz secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan tradisi
tilawahtul qur’an di masyarakat Bandar Lampung
Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari
masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang
atau dilupakan. Tradisi disini hanya berarti warisan apa yang benar-benar tersisa dari
masa lalu.6 Menurut kamus besar bahasa Indonesia tradisi dapat di artikan adat
kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih di jalankan di masyarakat.7
pembentukan tradisi yang dimaksud adalah yaitu proses atau cara yang
dilakukan oleh komu one day one juz secara sistematis dan berkelanjutan sebagai
warisan tradisi atau adat kebiasaan turun temurun dari nenekmoyang dan masih
dijalankan di masyarakat.
Tilawatil Qur’an secara etimologi adalah membaca Qur’an dengan suara
indah. Sedangkan secara terminology tilawah adalahmemperbagus suara saat
membaca al-Qur’an. Penulis disini menggunakan kata tilawatul qur’an dikarenakan

5

Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit. h.136.
Piotr sztompk, Sosiologi Prubahan Sosial, (Jakarta: Prenada, 2011),cet ke-6, h.69.
7
Departemen pendidikan nasional, Op.Cit.h.1208.
6
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objek yang penulis teliti menggunakan kata tilawatul qur’an dalam penyebutan
membaca Al-Qur’an sehari-hari.8
Komunikasi Sosial adalah salah satu bentuk komunikasi yang lebih intensif,
dimana komunikasi terjadi secara langsung antara komunikator dan komunikan,
sehingga situasi komunikasi berlangsung dua arah dan lebih diarahkan kepada
pencapaian suatu integrasi sosial, melalui kegiatan ini terjadilah aktualisasi dari
berbagai maslah yang dibahas. Komunikasi sosial sekaligus suatu proses sosial dan
untuk pencapaiaan stabilitas sosial, tetib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru
yang diagungkan oleh suatu masyarakat melalui komunikasi sosial kesadaran
masyarakat dipupuk, dibina diperluas. Melalui komunikasi sosial, masalah-masalah
sosial dipecah melalui konsensus.9 Komunikasi sosial dipenelitian ini membahas
tentang bagaimana proses komunikasi yang dilakukan objek penelitian dengan
masyarakat.
Dari penagasan judul di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang membahas tenang fungsi dan
tugas komunitas one day one juz dan dibuat untuk tugas yang nyata serta secara
sistematis dan berkelanjutan sehingga terbentuknya tradisi atau kebiasaan tilawatul
qur’an dalam satu hari satu juz yang dilakukan terus menerus.

8

Masruroh,”Musabaqoh Tilawatil Qur’an Sebagai Media Dakwah Di Lembaga
Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Tegal”. (Sekripsi Jurusan Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negri Wali Songo, Semarang, 2016),h. vii
9
Burhan Bugnis, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2013), h.32.
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B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi Alasan penulis memilih judul sekripsi

ini adalah

sebagai berikut:
1. Karena Al-Qur’an adalah sebagi pedoman utama umat islam, namun sejauh
ini umat islam banyak yang jauh dari Al-Qur’an bahkan ada yang tidak bisa
membacanya apalagi mengamalkannya, karena itu penulis merasa penting
untung mengangkat judul ini.
2. Peneliti adalah mahasiswa yang bertempat tiggal atau kos di Jl.Senoopati 1
gang bima kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar
Lampung selama 3 tahun. Setelah bersosialisasi di lingkungan sekitar dan
bandar lampung ,ternyata komunitas one day one juz berpengaruh terhadap
pembentukan tradisi tilawatul qur’an di bandar lampung.
3. Pengkajian tentang komunitas dan komunikasi sosial erat kaitannya dengan
jurusan yang penulis tekuni yakni Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) atas
dasar ini penulis berkeyakinan ada aspek relevasi mengangkat masalah
komunitas dengan jurusan KPI.

C. Latar Belakang Masalah
Agama merupakan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakantindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam
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menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini
sebagai yang gaib dan suci.10
Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran
tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup
selamat di dunia dan di akhirat. Karena itu pula agama dapat menjadi bagian dan inti
dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang
bersangkutan, dan menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para
anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai
kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.Di Provinsi Lampung sendiri ada sekitar
enam agama yaitu Islam, Katolik, Hindu, Protestan, Konghucu, dan Budhisme.
Kerukunan anatar umat beragama sangatlah diperlukan, terutama di Provinsi
Lampung atara agama satu dengan yang lain saling menghormati dan menghargai,
dikarenakan setiap agama mempunyai buku pedoman atau kitab suci yang
didalamnya terdapat berbagai aturan kehidupan manusia dari bangun tidur hingga
tidur kembali. Penulis mengambil satu buah agama dalam penelitian ini yaitu agam
Islam, agama Islam adalah sebuah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi
Muhammad Salallohu Alaihi Wa Sallam sebagai nabi dan rosul paling akhir untuk
menjadi petunjuk atau pedoman hidup bagi seluruh manusia sampai akhir zaman.
Agama Islam juga adalah agama yang bersih dan suci terhadap jiwa bagi

10

Abuddin nata, Al-Qur’an dan Hadis dirasah Islamiayah I (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996),

h.2.
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pemeluknya, selain itu juga akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki,
baik kebahagian di dunia maupun di akhirat.
Agama islam merupakan salah satu contoh yang mempunyai kitab suci atau
yang di sebut sebagai Al – Qur’an, di dalamnya terdapat berbagai aturan untuk orangorang yang bergama Islam untuk menjalankan kehidupan di dunia, dan juga didalam
Al-Qur’an terdapat pentujuk dikehidupan yang akan datang atau di akhirat.
Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT. Tuhan semesta
alam, kepada rasul dan nabi-Nya yang terakhir Muhammad SAW. Melalui malaikat
Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sampai akhir Zaman.11 AlQur’an selain sebagi petunjuk kita juga harus terus-menerus membacannya, karana
membaca Al-Qur’an merupakan sebagain ibah kita kepada Allah SWT.
Seiring perkembangan jaman di mana kehidupan manusia terlalu banyak
berubah sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sehingga sebagai umat Islam terkadang
lupa untuk membaca pedoman hidup mereka sendiri yaitu Al-Qur’an, banyak umat
Islam dikehipan sekarang ini jarang sekali membaca Al-Qur’an, padahal ia adalah
seorang muslim. Di daerah Bandar Lampung sendiri bannyak anak muda yang lupa
akan dengan membaca Al-Qur’an, bahkan kerap kali banayk anak muda yang
beragama islam tidak bisa membaca Al-Qur’an, bahkan anak-anak muda dan juga
orang tua banyak menghabiskan waktu dengan pekerjaan atau hanya dengan bermain.
Sering kali ditemui bannyak yang beragama Islam tetapi ia tidak dapat membaca AlQur’an baik anak muda dan juga yang tua.
11

Inu Kencana Syafile, Alquran dan Ilmu Adminitrasi, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), h.1.
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Sebagai kitab suci terakhir, Al-Qur’an bagaikan miniatur alam raya yang
memuat segala disiplin ilmu pengetahuan, serta merupakan sarana penyelesaian
segala permasalahan sepanjang hidup manusia. Al-Qur’an merupakan wahyu Allah
yang Maha Agung dan “Bacaan Mulia” serta dapat dituntut kebenarannya oleh siapa
saja, sekalipun akan menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan yang
semakin canggih dan rumit (shophisticated).12
Melihat dari antusias masyarakat tentang membaca Al-Qur’an masih minim
terutama di pemuda dan pemudinya, banyak aktifis-aktifis pencinta Al-Qur’an gencar
mengajak masyarakat untuk kembali cinta dengan Al-Qur’an dan suka untuk
membacanya. Di tahun 2007 mulailah muncul gerakan baru yang di dalamnya
terdapat para pemuda yang gemar membaca Al-Quran yaitu yang di namakan ODOJ
(One Day One Juz) yang didirikan oleh Ricky Andrinaldi.
Hasil Wawancara dengan Ketua Umum ODOJ “Berawal mbak nur kholifah
beliau alumni Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) beliau membuat grup
Whatapp one day one juz yang isinya dalam satu grup 30 orang, target satu jus per
hari jadi bisa katam selama satu bulan, awalnya di buat hanya mbak efa dengan
teman-temannya saja tidak ada rencan untuk disebarkan keseluruh Indonesia hanya
untuk harian mbak efa dan teman-temannya, kemudian beberapa membernya mbak
efa meperkenalkan metodenya kawan kami di Depok karena kebetulan saya di
Depok, saya pikir cukup menarik saya peraktekkan kepada teman-teman disaat
kajian, dan alhamdulilah mereka termotifasi dan mereka tidak menyangka dalam
satu hari bisa satu juz tilawanya, lalu kita kemudian membuat grup lagi dan kita
rapihkan setrukturnya, grupnya semakin banyak dan kita beri nomor, lalu kita
lakukan soft loncing. Awalnya grup satu terbentuk pada 15 oktober 2013, kemudian
soft louncing pada 11 november 2013 alhamdulilah yang hadir banyak kemudian,
yang hadir sebenarnya saat soft loncing cuma 6 orang, kemudian dibantu dengan
teman-teman wartawan dan mereka pres rilis ke Islampos.com itu yang daftar
melihat dari benernya Islampost.com ada odoj kan penasaran fisistarnya islam post
daftar, bahkan perbulan itu yang daftar 20 ribu, bulan desember 2013 januari 2014
12

Ibid. h. 1
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februari 2014 dan seterusnya itu 20 ribu orang. Harapannya ingin terbentuknya
komunitas one day one juz sebagai organisasi yang resmi di indonesia”13
..Seiring berjalannya waktu program ODOJ mulai berkembang dan terus
meluas, hingga akhirnya untuk mempermudah masyarakat mengikuti progam ini
maka pada tahun 2013 ada yang namanya WA ODOJ yaitu whatsapp one day one
juz, melalu aplikasi diandroid agar masyarakat mudah untuk mengaksesnya.
Di Bandar Lampung sendiri awalnya adanya Komunitas ODOJ yaitu pada
tahun 2014 yang di bawa oleh dewan pengurus Lampung yaitu bapak ardian dan
mbak kori. awalnya ODOJ hanya diikuti 30 orang dalam satu grup whatsapp, dan satu
orang membaca satu juz sehingga dalam satu haru bisa menghatamkan 30 juz. Tetapi
kini anggotanya sudah mencapai ratusan terutama yang di Bandar Lampung. Teknik
mudah baca Al Quran harian sehingga dalam satu hari bisa satu juz yaitu dengan
menggunakan rumus 2×5, membaca 2 lembar setelah sholat fardhu (5 waktu)
makaInsya Allahakan khatam 1 juz dalam 1 hari.14
Tujuan diadakannya Komunitas ODOJ adalah untuk mengajak dan memberi
motivasi kepada masyarakat untuk gemar membaca Al-Qur’an dan dalam satu haru
satu juz, karna membaca Al-Qur’an adalah salah satu ibadah kita kepada Allah SWT.
Komunitas ODOJ juga mempunyai beberapa progam yang di antaranya seperti ODOJ
sendiri yaitu One Day One Juz, ODALF yaitu One Day Half Juz dan juga ODOL
yaitu One Day One Lembar. Untuk anak-anak sendiri yaitu ODOJ KIDS, dan ada
13

Ricky Adrinaldi, Wawancara Ketua Pusat ODOJ, tugu Siger Bakahueni, Lampung Selatan
19 Mart 2017
14
Ibu Ani, Pengurus ODOJ Bandar Lampung, Wawancara Pra-Survai, Jum’at28 Oktober
2016
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program yang terbaru adalah ODOJ START yaitu program membaca Al-Qur’an
dimulai dari berapun dia mulai mengaji, setra untuk aksi sosial atau kemasyarakatan
adalah ODOJ Peduli gunanya untuk membantu sodara-sodara muslim yang terkena
musibah.
Dengan adanya Komunitas ODOJ masyarakat terutama yang mengikuti
program one day one juz mempunyai keuntungan tersendiri yaitu menjadi lebih
gemar memba Al-Qur’an, mendekatkan diri kepada Allah SWT, mempunyai sodarasodara baru yang tergabung di dalam ODOJ, bisa ikutserta membantu masyrakat yang
terkena musibah, bisa mengfal Al-Qur’an dan yang terutama dengan membaca AlQur’an adalah satu bentuk ibadah bagi umat Islam kepada Allah SWT.
Kondisi masyarakat yang berada di Bandar Lampung semakin lama semakin
maju maka penulis mengira sangat perlunya program one day one juz ini disebar
luaskan kepada dan dipublkasikan agar masyarakat bisa mengerti dan mengikuti
progam tersebut, sehinnga masyarakat walapun sesibuk apapun pekerjaannya tetaap
bisa membaca Al-Qur’an, karena membaca Al-Qur’an tidak harus selalu di masjid
dan di rumah tetapi dimana saja.
Penelitian tentang peran komunitas one day one juz dalam pembentukan
tradisi tilawatul qur’an studi komunikasi sosial di Bandar Lampung merupakan
penelitian pertama kalinya.Bedasarkan pengamatan penulis terhadapa peran
komunitas one day one juz terhadapa pembentukan tradisi tilawatul quran di bandar
lampung dari tahun 2014 sampai tahun 2016, komunitas ini mendapatkan dampak
sosial. Dampak sosial dengan adanya komunitas one day one juz masyarakat lebih
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mencintai Al-Qur’an, saling mengenal antara umat muslim daerah satu dengan yang
lain. Keikutsertaan sekolah-sekolah dalam menerapkan program one day one juz .
Setiap kegiatan yang mempunyai tujuan, dalam proses pencapaiannya selalu
menghadapi bebagai macam hambatan, demikian pula peran komunitas one day one
juz dalam pembentukan tradisi tilawatul qur’an di bandar lampung, terkadang tidak
mencapai sasaran seperti yang diharapkan, tiada lain dikarenakan oleh berbagai
situasi dan kondisi serta hambatan-hambatan dalam proses penyebaran progam
ODOJ. Adapun yang menjadi sasaran penelitian ini adalah komunitas one day one juz
yang berada di Bandar Lampung.
Dari uraian yang telah dipaparkan diatas penulis bermaksud untuk melakuan
penelitian guna memperoleh data-data, keterangan atau informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu
memberikan solusi kepada Komunitas ODOJ terhadap permasalahan-permasalahan
yang dihadapi dalam proses pembentukan tradisi tilawatul qur’an di Bandar
Lampung.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas , maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran Komunitas One Day Juz dalam gerakan Komunikasi sosial
melalui pembentukan tradisi tradisi tilawatul qur’an?
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2. Adakah kendala-kendala dalam pelaksaan komunikasi sosial komunitas One
Day One Juz?

E. Tujuan dan Kegunaan Pelelitian
1. Tujuan
Pada umumnya setiap penelitian mempunya tujuan tertentu, tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui bagaiman peran komunitas One Day One Juz dalam
gerakan komunikasi sosial dalam pembentukan tradisi tilawatul qur’an.
b. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan komunikasi
sosial komunitas one day one juz.

2. Kegunaan
Kegunaan penelitian ini adalah untuk:
1. Teoritis: Dengan penelitan ini dapat memberikan sumbangan berupa tambahan
khasanah keilmuan dalam kajian masalah khususnya peran komunitas one day one
juz dalam pembentukan tradisi tilawatul qur;an.

2. Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan
tentang bagaimana kehidupan masyarakat setelah hadirnya komunitas one day one
juz yaitu peran komunitas one day one juz dalam pembentukan tradisi tilawtul
qur’an.
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F. Tinjauan Pustaka
Sebelum melakukan penelitian ini peneliti melakuan peninjauan di
Perpustakaan Utama Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta
perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan juga tinjauan di media
internet, peneliti menemukan ada beberapa sekrisi yang membahas tentang
Komunitas One Day One Juz.
Namun yang diteliti mahasiswa sebelumnya berbeda dengan isi atau konten
permasalahan yang peneliti teliti. Oleh karena itu, untuk menghindari dari hal-hal
yang tidak diinginkan seperti mengakui karya orang lain, maka peneliti
mempertegaskan perbedaan antara masing-masing judul masalah yang dibahas pada
sekripsi sebelumnya dengan judul masalah yang akan diteliti. Skripsi sebelumnya
membahas tentang Komunitas One Day One Juz peneliti uraikan sebagai berikut:
1. Setrategi Komunikasi Media Sosial Dalam Program One Day One
Juz,Penelitian yang dilakukan oleh Reza Fahlefi Akbar Jurusan Komunikasi
dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas
Islam Negri Syarif Hidayatullah pada tahun 2016, yang berisi tentang Strategi
komunikasi media sosial ODOJ yang strategis, dimulai dari perencanaan
menetukan platfrom media sosial, perekrutan admin, pelaksanaan job desc
admin, kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman media sosial ODOJ yang
dihadapi, hingga evaluasi yang rutin diadakan oleh pengurus ODOJ.
Persamaannya adalah meneliti tentang peran atau strategi komunitas one day
one juz, sedangkan perbedaannya adalah Reza meneliti tentang Strategi
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komunikasi media sosial ODOJ, sedangkan peneliti meneliti tentang peran
komunitas ODOJ dalam pembentukan tradisi tilawatul qur’an.15
2. Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Melalui MetodeTilawah One Day One
Juz (Studi Kasus di Komunitas ODOJ Kota Ponorogo). Oleh Rotika Hidayatur
Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo tahun 2016. Dapat ditarik
kesimpulan Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa (1) Pelaksanaan metode
ODOJmempunyai batasan waktu yang berbeda akan tetapi mempunyai tujuan
yang sama yaitu membaca Al-Qur’an satu hari satu juz. Media yang
digunakan dalam komunitas ODOJ menggunakan aplikasi WhatssApp
ataupun Blackberry Messanger (BBM). Selanjutnya ada seorang admin/
penanggung jawab yang akan memegang kendali grup. (2) Metode ODOJ
memberikan peran positif yang sangat kuat untuk meningkatkan spiritual
anggotanya. Bukan hanya membiasakan membaca Al-Quran saja tapi setiap
satu bulan sekali ada kegiatan kajian tafsir yang mengkaji seputar Al-Qur’an,
yang menjadikan salah satu perantara untuk meningkatkan spiritual
anggotanya. (3) Metode ODOJ di kota Ponorogo memberikan dampak yang
positif bagi anggota ODOJ dan masyarakat Ponorogo. Persamaannya adalah
tentang pembentukan metode tilawatul qur’an One Day One Juz, perbedaan

15

Reza Fahlefi Akbar, “Setrategi Komunikasi Media Sosial Dalam Program One Day One
Juz”. (skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), www.google.com pada tanggal 24 Maret
2017.
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penelitian penulis dengan Rotika adalah objek tempat penelitian dan juga
tentang materi yang diteliti, penulis menekankan kepada peran komunitas One
Day One Juz dalam pembentukan tradisi tilawatul qur’an, sedangkan Rotika
lebih menekankan kepada meningkatkan kecerdasan sepiritual melalu metode
tilawatul qur’an ODOJ16.

G. Metode Penelitian
Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangakan penelitian
adalah “pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang
pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.17
Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalm metode penelitian, anatara
lain:
1.

Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat pelaksanannya penelitian ini masuk kedalam penelitian
lapangan (Fild Reseacrh). Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi penelitian
lapangan (Fild Reseacrh), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara

16

Rotika Hidayatur, “Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Melalui Metode Tilawah One Day
One Juz Studi Kasus di Komunitas ODOJ Kota Ponorogo. (Skripsi Program Studi Pendidikan Agama
Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2016), www.google.com di
akses pada tanggal 24 Maret 2017.
17
Cholid Norobuko dan Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1997), h.1
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inisiatif tentang latar belakang kaadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu
kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat.18
Dalam melakukan pendekatan penelitian, penulis melihat hal-hal yang
berkaitan dengan masalh yang diteliti agar bisa menganalisis peran komunitas ODOJ
dalam Pembentukan Tradisi Tilawahtul Qur’an di Bandar lampung. Kemudian agar
penelitian ini lebih sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti berusaha
mengumpukan sebnayak mungkin refrensi ataupun data yang kaitannya dalam
penelitian ini untuk di jadikan bahan, seperti koran, buku, majalah, dan internet.
b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis,
faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena
yang diselidiki.19 Jadi penelitian ini menggambarkan sifat-sifat suatu individu, gejalagejala, keadaan dan situasi kelompok tertentu secara tepat. Menurut Sumadi
Suryabrata penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk pencadraan
(deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kedian tertentu.20
Menurut Koentjaranigrat penelitian yang bersifat deskriptif menggambarkan secara
tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan dan gejala-gejala kelompok tertentu untuk
menetapkan frekuensi adanya dalam masyarakat.21Sedangkan menurut Suharsimi Arikuto

apabila penelitian bermaksud untuk mengetahui keadaan suatu mengenai apa dan
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Muhammad Musa, Metedologi Penelitian,(Jakarta: Fajar Agung, 1998), hal.8
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Surnadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), h.76
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Koentjaraningrat,Metodelogi Penelitian Masyarakat,(Jakarta; Gramedia,1985), hal.32.
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bagaimana, berapa banyak dan sejauh mana dan sebagainya, maka penelitiannya
bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu pristiwa.22
Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dan data yang diperoleh langsung
dari objek penelitian yaitu tentang peran komunitas one day one juz dalam
pembentukan tradisi tilawahtul qur’an di Bandar Lampung.

2.

Populasi dan Sample
a. Populasi

Pengertian populasi menurut sugiyono dalam buku “Statistika Untuk
Penelitian” adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari; objek atau subjek yang
mempunyai kuntitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.23 Menurut Suharsimi Arikunto
populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.24
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota
komunitas one day one juz yang berada di Bandar Lampung 200 orang dan pengurus
20 orang yang terdata pada tahun 2015. Jadi keseluruhan populasi pada penelitian ini
berjumlah 220 orang.

22

Suharsami Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h.117
Rosady Ruslan, Metodologi Penetian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2010), h.133.
24
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif, (Jakarta: Rineka Cipta,
1998), Cet, Ke-4, Edisi revisi III, h.62.
23
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b. Sampel
Sample menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagian atau wakil dari populasi
yang akan diteliti. Dinamakan penelitian sample apabila kita bermaksud untuk
menggeneralisasikan hasil penelitian sample.

25

maka dapat dipahami bahwa sample

adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi. Sample merupakan cermin
dari populasi guna menggambarkan dalam melaksanakan penelitian.
Teknik sampling yang penulis gunakan yaitu teknik non random. Dalam
sampling ini setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih
menjadi anggota sampling26Sampel juga dapat diartikan sebagai sebagian populasi
yang karakteristiknya hendak diteliti.27

mengingat populasi yang begitu banyak,

maka dari itu penulis berkeyakinan bahwa tidak semua populasi menjadi sampel,
dalam jenis sampel penulis menggunakan purposive sampling yaitu memilih
sekelompok subyek yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang
mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah
diketahui sebelumnya.28
Metode yang digunakan dalam sample ini adalah purposive sampling yaitu
penentuan sampel yang dilakukan dengan menggambil sampel yang memiliki ciri-ciri

25

Suharsimi Arikunto, Prodesur Penelitian, Op. Cit, h. 117.
H. Ardial, Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi, (Jakarta: Bumi Aksara,2014), h.342.
27
Victorianus Aries Siswanto, Strategi dan Langkah-langkah Penelitian , (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2012), Cet. Pertama, Hal 81.
28
Ibid, hal. 113.
26
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sehubungan dengan masalah penelitian.29 Berdasarkan penjelasan diatas, maka
ditetapkan kriteria atau ciri–ciri dari populasi yang di jadikan sampel sebagai berikut :
1. Pengurus:
Pengurus komunitas one day one juz di Bandar Lampung yang aktif dalam
kuru waktu 2 tahun terakhir.
2. Anggota:
Anggota komunitas one day one juz dan telah bergabung di grup whatapp
ODOJ Bandar Lampung dan yang telah aktif selama 2 bulan dan menyelesaikan one
day one juz setiap hari.
Jadi berdasarkan Kriteria dan ciri –ciri yang telah ditentukan diatas, maka
sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, yang terdiri dari 5 orang pengurus dan
3 orang anggota yang aktif.
Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif ini dilakukan saat peneliti
memasuki lapangan dan selama peneliti berlangsung (emergent sampling design)
caranya yaitu setelah peneliti memilih orang yang akan memberikan data yang
diperlukan berikutnya, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari sampel
sebelumnya, peneliti dapat menentukan sampel selanjutnya yang dipertimbangkan
akan memberikan data lebih lengkap hal ini disebut juga dengan snowball sampling
technique, unit sampel yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan makin
terarahnya fokus penelitian.
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3.

Metode Pengumpulan Data
Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang obyektif, maka

penulis menggunakan metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi.
a. Metode Observasi
Muhdi Metode observasi adalah proses pengumpulan informasi dengan cara
mengamati orang atau tempat di lokasi riset, observasi dilakukan dengan cara
mengumpulkan data-data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada
pengamatan saja melainkan juga pencatatan guna memperoeh data-data yang lebih
konkret dan jelas.30 Observasi juga merupakan alat pengumpulan data dengan
menggunakan pengamatan atau mengindrakan langsung terhadap suatu benda,
kondisi, situasi, proses atau prilaku.31
Alasan penulis menggunakan metode ini adalah dapat mengingat-ingat lebih
banyak dengan fenomena yang perlu dicatat atas kondisi yang ada pada tempat
penelitian. Yang di amati disini adalah peran komunitas ODOJ dalam pembentukan
tradisi tiliwahtul qur’an di Bandar Lampung.

30

Ahsannudin Mudi, Profesional Sosiologi, (Jakarta: Mendiatama, 2004), hal. 44.
Sunapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta; PT Raja Grafindo
Persada,2003), hal. 52
31
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b. Metode Interview
Menurut mardalis, metode interview adalah tehnik pengumpulan ata yang digunakan
peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan
berhadapan muka dengan orang yang dapat memberi keterangan kepada peneliti.32

Adapun jenis interview yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan
interview

bebas

terpimpin.

Selanjutnya

dalam

proses

wawancara

berlangsungmengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang di
wawancarai apabila ternyata ia menyimpang. 33
Metode interview ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang
pembentukan tradisi tilawahtul qur’an oleh komunitas one day one juz.

c. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui
dokumen-dokumen tertulis, laporan dan surat-surat resmi.34 Penulis menggunakan
metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis.
Dokemuntasi bentuk teks terdiri dari catatan pribadi maupun publik. Dokumen publik
dapat mencakup memo resmi, catatan dalam wilayah publik dan arsip dalam
perpustakaan, majalah, koran, dokumen projek. dan lain-lain. Dokumen pribadi dapat
32

Mardalis, Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),

h.64.
33

Cholid Narbuko dan Abu Achmandi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,1997),

h.85.
34

Husaini Ustman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2001), hal.73.
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mencakup diaries, surat, catatan pribadi, jurnal personal, foto keadaan objek yang
diteliti, email dan lain-lain. Peneliti juga harus hati-hati dalam memilih dokumen
yang hendak dijadikan sumber penelitian karena tulisan serinngkali tidak sistematis
(dokumen pribadi), tidak akurat, ditulis dalam masa dan untuk tujuan tertentu
sehingga perlu rekonstruksi. dokumentasi juga berarti keterampilan dalam
menemukan, menangani dan merinci bibliografi (sumber-sumber) dan merawat
catatan-catatan yang mengklarifikasinya.35
Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto dan surat
atau bukti suatu pristiwa. Dokumentasi ini digunakan untuk mempermudah dalam
mengecek kebenaran suatu pristiwa, sehingga penelitian menjadi valid adannya.

4. Metode Analisa Data
Setelah data terkumpul sesuai kebutuhan baik data dari interview,observasi
dan dokumentasi, kemudian data-data tersebut diolah sebagai laporan. Setelah data
yang diperlukan terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisa menguraikan hasil
penelitian secara rinci apa adanya. Dengan demikian akan terlihat kesesuaian ideal
dalam teori dan kenyataan di lapangan (penelitian) selanjutnya dengan diketahui
adanya perbedaan-perbedaan tersebut dijadikan landasan dalam melakukan analisa.
metode aanalisa data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif.
Data kulitatiff adalah data yang berbentuk data, kalimat, sekema dan gambar.

35

Basri Ms, Metodologi Penelitian Sejarah ( Pendekatan , Teori Dan Praktik ), ( Jakarta,
Restu Agung, 1997), hal.63.
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Sedangkan data kuntitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif
diangkakan.36
Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif yaitu
suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata,
diteliti dan dipelajari.37
Setelah analisis data selesai maka hasil akan disajikan secara deskriptif, yaitu
dengan menuturkan atau menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan
yang diteliti. Dari hasil tadi maka ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan cara berfikir induktif.
Metode berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus dari
pristiwa-pristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus
ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.38 Metode ini digunakan dengan
berbagai literatur yang berkaitan dengan pola peran komunitas ODOJ dalam
pembentukan

teradisi

tilawahtul

qur’an,

kemudian

dianalisa

dan

ditarik

kesimpulannya sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.

36

Sugiono, Metode penelitian Adminitrasi, (Bandung: Alfabeta, 2001),h.57.
Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:
RajaGrafindo, 1998), h.12.
38
Kartini kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandra Maju,1990), h.29.
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BAB II
KOMUNITAS ONE DAY ONE JUZ DAN
TRADISI TILAWAHTUL QUR’AN

A. KOMUNITAS
1. Pengertian Komunitas
Dalam sosiologi, pengertian komunitas selalu digunakan silih berganti dengan
kelompok, meski komunitas itu sendiri merupakan salah satu bentuk kelompok dalam
masyarakat. Pengertian komunitas dianggap selalu dihubungkan dengan konsep
sosial, karena komunitas dianggap salah satu tipe karakteristik khusus dari interaksi
sosial yang akan membentuk sistem sosial dalam masyarakat.1
Komunitas di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kelompok
organisasi yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat,
paguyuban.2 Sedangkan, menurut kamus Pocket Oxford Dictioary, komunitas adalah
masyarakat yang hidup dalam satu tempat, daerah, atau negara; masyarakat agama
atau suatu profesi; masyarakat dengan kepentingan sama; dan masyarakat yang saling
memiliki.3
Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa Komunitas berasal dari bahasa latin
communis yang berasal dari kata dasar comunis, artinya adalah masyarakat
atau public atau orang banyak. Dalam ilmu sosial, komunitas adalah
kelompok orang yang saling berinteraksi dalam tempat tertentu. Komunitas
adalah suatu perkumpulan orang yang terdiri dari beberapa manusia, yang
dibuat oleh manusia dan memiliki nilai-nilai atau aturan-aturanyang akan
1

Alo Liliweri, Sosiologi dan Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.17.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2007), Cet ke-3, h. 586.
3
Jamal Ma‟mur Asmani, Tips Membangun Komunitas Belajar di Sekolah, (Jogjakarta: Diva
Press, 2014), h. 44
2
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kembali kepada anggota anggota komunitas tersebut. Para komunity biasanya
erat dengan kekerabatan, persaudaraan, brotherhood ( solidarisme ).4
Komunitas merupakan kelompok sosial terdiri atas beberapa orang yang
menyatukan diri karena mempunyai kesamaan dalam banyak hal. Misalnya,
kebutuhan, kepercayaan, maksud, minat, bakat, hobi, tilawah dan kesamaan lain,
sehingga mereka merasa nyaman ketika menyatukan diri karena merasa ada teman
dalam hal yang sama. Sekalipun hal itu dianggap unik bahkan, ganjil oleh orang lain.
Sedangkan secara terminologi pengertian komunitas dari beberapa pakar
diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Menurut Kertajaya HermawanKomunitas adalah sekelompok orang yang
saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam
sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota
komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values5
b. Menurut Soenarno, 2002Komunitas adalah sebuah identifikasi dan
interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan
fungsional. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa
organismeyang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan
habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di
dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi,
kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas
berasal dari bahasa latin communitas yang berarti "kesamaan",
c. Menurut Prof.Dr. Soerjono soekanto,Komunitas yaitu yang menunjuk
pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah
(geografis) dengan batas-batas tertentu dan faktor utama yang menjadi
dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara anggotanya, dibanding
dengan penduduk di luar batas wilayahnya.
Community dapat di terjemahkan sebagai “masyarakat setempat”, istilah
lain menunjukkan pada warga-warga sebuah kota, suku, atau suatu
bangsa.6

4

Saifullah Ismail, “Komunitas Vespa Di Kota Makasar Studi Tentang Gaya Hidup”. (Sekripsi
Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasnuddin, Makasar,2014),
h.7.
5
Saifullah Ismail, Op.Cit. h. 25.
6
Saifullah Ismail, Op.Cit. h. 25.

26

Merujuk dari pendapat para ahli di atas, dapat disimulkan bahwa masyarakat
setempat (community) adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh
suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Sebuah identifikasi dan interaksi sosial
yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Komunitas adalah
sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya
memiliki ketertarikan dan habitat yang sama.
Penulis menyimpulkan bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang
saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dan dibangun atas kebutuhan
serta tujuan yang sama.
Selanjutnya, komunitas dibagi menjadi dua yaitu, komunitas offline dan
komunitas online.7 Komunitas offline adalah merupakan komunitas yang disatukan
oleh kesamaan pekerjaan, kesamaan hoby, kesamaan factor penyatu lainnya yang
terdapa, sedangkan komunitas online adalah komunitas yang terdapat pada media
sosial atau dunia maya, komunitas online mempunyai keunikan tersendiri, karena
anggota didalam sebuah komunitas bisa secara bersama-sama melakukan suatu aksi
tanpa harus berkumpul disuatu tempat.
Menurut Montagu dan Matson terdapat sembilan konsep komunitas yang baik
dan empat kompetensimasyarakat, yakni:
a) Setiap anggota komunitas berinteraksi berdasarhubungan pribadi dan hubungan
kelompok
b) Komunitas memilikikewenangan dan kemampuan mengelola kepentingannya
secara bertanggung jawab
c) Memiliki vialibitas, yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri
d) Pemerataan distribusi kekuasaan

7

Jamal Ma‟mur Asmin, Op.Cit.h.45
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e) Setiap anggotamemiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi demi
kepentingan bersama
f) Komunitas memberi makna pada anggota
g) Adanya heterogenitas dan beda pendapat
h) Pelayanan masyarakat ditempatkansedekat dan secepat kepada yang
berkepentingan
i) Adanya konflik danmanaging conflict.8

2. Tujuan Dibentuk Komunitas
Komunitas dibentuk bukan tanpa tujuan. Bisa tujuan jangka pendek,
menengah, atau jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah sesutu yang
ditargetkan harus di dapat dalam jangka waktu satu hari atau satu minggu bahkan satu
bulan. Kemudian untuk tujuan jangka menengah adalah dimana seseorang
menargetkan waktu untuk yang ingin didaptkan antara setengah tahun hingga satu
tahun. Dan untuk jangka panjang adalah dimana target yang ingin dicapai yaitu jarak
satu tahun lebih dan kedepannya.
Beberapa tujuan dibentuknya komunitas yang layak diketahui adalah a.
Menetapkan tujuan, b. Menciptakan tempat berkumpul yang nyaman, c. Menyalurkan
hobi, d. Menciptakan keluarga yang baru, e. Media ekspreasi jati diri,9 dari beberapa
tujuan dibentuknya komunitas dapat di uraikan sebagai berikut:

8

Ambar Kusumastuti, ”Peran Komunitas Dalam Interaksi Sosial Remaja Di Komunitas
Angklung Yogyakarta”, (Sekripsi Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negri Yogyakarta, 2014), h. 8.
9

Ibid, h. 21.
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a. Menetapkan tujuan
Komunitas muncul ketika manusia itu membutuhkan kehidupan yang layak,
untuk menciptakan suatu komunitas yang baik, mereka harus mengetahui untuk apa
komunitas tersebut didirikan, dan untuk siapa komunitas itu didirikan.
b. Menciptakan tempat berkumpul yang nyaman
Dimana setiap individu saling bertemu, bertukar pendapat, saling bercerita
tentang masalah masalah yang mereka alami, dengan adanya saling rasa kepercayaan
tersebut akan menimbulkan suatu rasa kekeluargaan yang hinggap di setiap individu.
c. Menyalurkan hobi
Kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya hobi atau biasa disebut
dengan kesukaan masing masing person. Disinilah funsi diciptakannya suatu
komunitas, dimana tempat mereka yang mempunyai hoby yang sama berkumpul,
membicarakan sesuai hoby hoby mereka.
d. Menciptakan keluarga yang baru
Manusia tidak dapat berdiri sendiri, dalam artian manusia tidak bisa hidup
tanpa orang lain, manusia membutuhkan orang lain dalam pengaplikasiannya
terhadap kehidupan. Dalam hal ini, komunitas bertujuan agar setiap individu
memiliki rasa kepemilikan bersama dengan cara kekeluargaan, sehingga secara tidak
disadari kelompok tersebut memiliki keluarga yang berbeda dari keluarga kandung.
e. Media Ekspresi Jati Diri
Komunitas sebagai tempat berkumpul juga bisa dijadikan salah satu media
untuk menunjukan jati diri. Secara psikologi, perilaku pencarian jati diri mayoritas
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dilakukan oleh remaja. Tak heran jika mereka lebih sering bergabung dengan
komunitas atau teman-teman yang mempunyai kesamaan, baik bentuk komunitasnya
legal, ilegal, baik, dan buruk.
Dalam membangun sebuah komunitas dibutuhkan beberapa syarat. Di anatara
addalah sebagai berikut :
Syarat Prtama, Konsistensi. Konsistensi dalam sebuah komunitas
membutuhkan figur. Karena itu, hadirnya figur atau tokoh di tengah-tengah
massa, sehingga nantinya mampu membawa pengaruh positif bagi komunitas.
Syarat kedua, Ketulusan. Ketulusan adalah hal mutlak yang harus
ditonjolkan dalam komunitas. Jangan sekali-kali menganggap komunitas
sebagai sebuah kumpulan “pengikut” yang siap dijejali iklan dan promosi
anda. Sebaliknya, berikanlah pengetahuan tentang segala hal, baik yang
menyangkut produk maupun tidak. Tunjukan bahwa produk tidak hanya untuk
iklan semata, namun juga bermanfaat bagi anggota komunitasnya. Jadikanlah
komunitas sebagai patner, sehingga ikatan emosional tetap terjaga.
Syarat ketiga, temu offline atau kopi darat. Adakanlah kegiatan offline
alias kopi darat komunitas secara rutin. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk
menambah kekuatan emosional antar masing-masing anggota, antara tokoh
dan anggota, serta brand dengan komunitas secara keseluruhan.10

3. Ciri-ciri Komunitas
Komunitas dimengerti sebagai suatu bentuk organisasi sosial dengan lima ciriciri yaitu pertama sekala manusia, kedua identitas dan kepemilikan, ketiga kewajibankewajiban, keempat gemeischaft dan yang kelima adalah kebudayaan. 11 Dapat di
jelaskan sebagai berikut:

10

Jamal Ma‟mur Asmani, Op.Cit. h.47.

11

Jim Ife, Frank Tesoriero, Community Development,(Yokgyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
edisi ke-3,h.191.
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a. Sekala Manusia
Sebagai lawan dari struktur-struktur yang besar, tidak bersifat peribadi dan
terpusat, komunitas melibatkan interaksi-interaksi pada skala yang mudah
dikendalikan dan digunakan oleh individu. Jadi, sekalanya terbatas pada orang yang
akan saling mengenal atau dapat dengan mudah untuk salaing berkenalan apabila
diperlukan, dan dimana interaksi-interaksi sedemikian rupa sehingga mudah diakses
oleh semua.
b.

Identitas dan Kepemilikan

Suatu komunitas pasti mempunyai anggota komunitas, konsep keanggotaan
memiliki arti memiliki, penerimaan oleh yang lain dan kesetiaan kepada tujuan-tujuan
kelompok. Komunitas adalah bukan sekedar dari suatu kelmpok yang dibentuk untuk
kemudahan administratif (misalnya wilayah pemilihan umum, sebuah kelas di di
sekolah atau sebuah kelompok di tempat kerja), tetapi memiliki beberapa ciri dari
sebuah perkumpulan atau perhimpunan, kedalam di mana orang termasuk sebagai
anggota dan di mana perasaan memiliki ini penting dan dengan jelas diakui.
c. Kewajiban-kewajiban
Keanggotaan dari sebuah organisasi membawa baik hak maupun tanggung
jawab, dan sebuah komunitas juga menuntut kewajiban tertentu dari para anggotanya.
Terhadap harapan bahwa orang yang berada didalam komunitas akan berkontribusi
kepada kehidupan komunitas, karena semua kelompok membutuhkan pemeliharaan
jika ingin tetap hidup dan tanggung jawab dari semua fungsi-fungsi suatu komunitas
terletak pada sebagian besar anggotannya.
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d. Gemeischaft
Sebuah komunitas akan memunginkan orang berinteraksi dengan sesamanya
dalam keragaman peran yang lebih besar, yang peran-peran tersebut kurang dibedabedakan dan bukan bedasarkan kontrak, dan yang akan mendorong interaksi-interaksi
dengan yang lain sebagai‟seluruh warga‟ ketimbang sebagai peran atau kategori yang
terbatas dan tetap.
e. Kebudayaan
Suatu komunitas menyediakan sebuah kesempatan bagi suatu penangkal
terhadap fenomena „kultur masal‟. Kebudayaan masyarakat modern diproduksi dan di
konsumsi pada tingkat masal, yang terlalu sering mengakibatkan keseragaman yang
steril dan pemindahan kultur dari pengalaman lokal dai orang-orang biasa.

4. Karakteristik Komunitas
Komunitas

memiliki

beragam

definisi

sesuai

konteks

dan

kondisi

“subjek”,namun secara garis besar komunitas merupakan salah satu tipe khusus
darisistem sosial yang memiliki karakteristik, yakni:
a. Sejumlah orang yang terlibat dalam suatu sistem sosial karena memiliki
perasaan kebersamaan, mengakui relasi sosial yang berbasis emosional
diantara mereka, serta memiliki arena kepedulian terhadap sesuatu hal
yang sama.
b. Sistem sosial yang relatif kecil yang terbentuk oleh ikatan perasaan
bersama dari para anggotanya demi tercapainya suatu cita-cita dan
harapan jangka panjang.
c. Sekumpulan orang-orang yang menjalankan aktivitas kehidupan
kebersamaan mereka berdasarkan asas kerja sama secara sukarela, namun
memiliki tata aturan tentang pemberian ganjaran dan sanksi terhadap
kebersamaan tersebut.
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d. Sekumpulan orang yang terikat karena unsur kesamaan, seperti kesamaan
suku bangsa, ras, agama, golongan, pekerjaan, status sosial, ekonomi,
geografis dan teritorial, kelompok umur dan lain-lain yang akan selalu
“tampil beda” dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai pembatas
antara mereka dengan kelompok-kelompok yang sama atau bahkan
kelompok yang berbeda di masyarakat dimana kelompok tersebut
menjalani kehidupannya sehari hari.12

5. Bentuk-Bentuk Paguyuban atau Komunitas
Dalam kaitan komunitas yang diartikan sebagai paguyuban ataugemeinschaft,
paguyuban dimaknai sebagai suatu bentuk kehidupanbersama dimana anggotanya
diikat oleh hubungan batin yang murni,alamiah, dan kekal, biasanya dijumpai dalam
keluarga, kelompokkekerabatan, rukun tetangga, rukun warga dan lain sebagainya.13
Ciri-ciri gemeinschaft menurut Tonnies yaitu: 1) hubungan yang intim; 2) privat; 3)
eksklusif.Sedang tipe gemeinschaft sendiri ada tiga yaitu:
a) Gemeinschaft by blood, hubungannya didasarkan pada ikatan darahatau
keturunan
b) Gemeinschaft of place, hubungannya didasarkan pada kedekatan tempat
tinggal atau kesamaan lokasi
c) Gemeinschaft of mind, hubungannya didasarkan pada kesamaanideologi
meskipun tidak memiliki ikatan darah maupun tempat tinggalyang
berdekatan.14

12

Alo Liweri, Sosiologi dan Komunikasi Organisasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2014), h. 18.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengatar, (Jakarta : Rajawali Pers, 1983), h.128.
14
Ibid. h. 130.
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Dari uraian diatas yaitu tiga tipe gemeinschaf atau paguyuban penulis dapat
menguraikan bahwa paguyuban dapat terbentuk karena adanya ikatan darah atau
keturunan dan juga kesamaan lokasi serta bisa juga bila memiliki kesamaan ideologi
atau tujuan yang sama.
Menurut Mac Iver keberadaancommunal code (keberagam aturan dalam
kelompok) mengakibatkankomunitas terbagi menjadi dua, yaitu:
a) Primary group, hubungan antar anggota komunitas lebih intim dalamjumlah
anggota terbatas dan berlangsung dalam jangka waktu relatiflamaContoh:
keluarga, suami-istri, pertemanan, guru-murid, dan lain-lain.
b) Secondary group, hubungan antar anggota tidak intim dalam jumlah anggota
yangbanyak dan dalam jangka waktu relatif singkatContoh: perkumpulan
profesi, atasan-bawahan, perkumpulanminat/hobiis, dan lain-lain.15
B. Tilawatul Qur’an
1. Pengertian Tilawatul Qur’an
Tilawatil Qur‟an secara etimologi adalah membaca Qur‟an dengan suara
indah. Sedangkan secara terminology tilawah adalah memperbagus suara saat
membaca al-Qur‟an. Yang dimaksud di sini tilawati qur‟an adalah membaca kitab
suci Al-Qur‟an tidak harus dengan lagu atau suara indah.16

15

Mansyur Cholil, Sosiologi Masyarakat Desa Dan Kota, (Surabaya: Usaha Nasional,1987),

h. 80.
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Masruroh,”Musabaqoh Tilawatil Qur‟an Sebagai Media Dakwah Di Lembaga
Pengembangan Tilawatil Qur‟an (LPTQ) Kabupaten Tegal”. (Sekripsi Jurusan Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negri Wali Songo, Semarang, 2016),h. vii
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Menurut pengertian lain Tilawah Al qur`an adalah pembacaan ayat Al Qur`an
dengan baik dan indah yang merupakan ibadah bagi pembacanya.17 Al-Qur'an
merupakan pedoman hidup bagi umat Islam sehingga sangat dianjurkan untuk
membacanya agar mereka mengetahui apa yang terkandung didalamnya, baik
perintah maupun larangan Allah SWT. Tilawah Al Qur`an harus dilakukan dengan
baik, seperti tartil, sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam firman-Nya.

٤ أَوۡ سِدۡ عَلَيۡهِ َورَّتِلِ ٱلۡ ُقزۡءَانَ ّتَزّۡتِيلًب
Artinya : “…Dan bacalah Al Qur`an itu dengan perlahan-lahan ( tartil).”
(QS; Al Muzammil :4 )
Tartil adalah membaguskan bacaan huruf-huruf Al Qur`an dengan
terang,teratur dan tidak terburu-buru serta mengenal tempat-tempat waqof,
sesuaiaturan-aturan tajwid.18Hakekat tilawah Al Qur`an adalah tilawah yang
sesungguhnya mencakuparti tilawah dan secara keseluruhan yaitu membaca makna
dan lafalnya. Dalamfirman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 121 :

حّقَ ّتِلَبوَ ِّتهِ ٓۦ أُوْلَٰٓ ِئكَ يُؤۡمِنُىنَ ِبهِ ۦۗ َومَن َيكۡ ُفزۡ ِبهِ ۦ
َ ٱلَذِينَ ءَاّتَيۡ َٰنهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَتۡلُى َنهُ ۥ
١٢١ َسزُون
ِ ََٰفأُوْلَٰٓ ِئكَ هُمُ ٱلۡخ
Artinya :“ Orang-orang yang kami berikan kitab, lalu membacanya dengan
sebenarbenarnya, mereka itulah orang-orang yangberiman dengan kitab itu.”
( QS ; AlBaqarah : 121 )

17

WJS Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : PN Balai Pustaka,1984),

h.1191.
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As`ad Humam, Cara Cepat Belajar Tajwid Praktis, (Yogyakarta: Balai Litbang LPTQ
Nasional, 2005),h.4.
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Dengan demikian tilawah Al Qur‟ an merupakan pembacaan ayat-ayatsuci Al
Qur‟ an yang dengan baik dan indah, disertai tartil sehingga bernilaiibadah bagi
pembacanya. Tilawah Al Qur`an juga harus bisa membaca maknanyadan
mengikutinya

dengan

membenarkannya,

menunaikan

perintahnya,

menjauhilarangannya dan patuh kepadanya kemana saja dia menuntun sehingga
kemudiankelak bisa menjadi ahli tilawah dan pengikut Al Qur`an yang
ssesungguhnya.
Tilawah al-Qur‟an atau membaca al-Qur‟an ada dua macam: pertama tilawah
hakimah, yaitu membaca al-Qur‟an dengan membenarkan isinya dan menjalankan
hukumnya, dan kedua tilawah lafzhiyyah, yaitu membaca rangkaian kalimat dalam
al-Qur‟an semata.19 Tilawah memiliki pengertian semakna dengan qiro‟atul Qur‟an
ataupun tadarus al-Qur‟an. Sedangkan yang dimaksud tilawah pada penelitian ini
adalah tilawah lafzhiyyah.

2. Kunci-Kunci Tadabur Al-Qur’an
Ada beberapa kunci untuk tadabur Al-Qur‟an yaitu yang pertama mencintai
Al-Qur‟an dan yang kedua adalah mengetahui tujuan membaca Al-Qur‟an,20 dari dua
kunci tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

19

Irsyad Dudin, “Pengaruh Tilawah Al-Qur‟an Siswa Kelas Viii Mts Negeri Cawas, Klaten
Terhadap Prestasi Belajar Bidang Studi Al-Qur‟an Dan Hadits Tahun Ajaran 2007/2008”,(Sekripsi
Jurusan Tarbiah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiah Surakarta,2008),h.6.
20
Said abdul adhim, Nikmatnya Membaca Al-Qur’an, Manfaat dan cara Menghayati Bacaan
Al-Qur’an Sepenuh Hati,(Solo: Aqwam,2009),h. 54.
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a. Mencitai Al-Qur’an
Abu ubaid menuturkan, “janganlah seseorng menanyakan kepada dirinya
kecuali tentang Al-Qur‟an. Jika ia mencintai Al-qur‟an berarti ia mencintai Allah dan
Rasul-Nya”.
Apabila hati telah mencintai sesuatu, ia pasti akan selalu tertaud padanya,
menyenanginya,

merindukannya,

dan

memutuskan

hubungan

dengan

selainnya.dengan semua itu, ia akan mudah mencintainya dan dapat memahinya
secaara mendalam.
Berikut adalah ciri hati yang mencintai Al-Qur‟an:
Hati yang mencintai Al-Quran mempunyai beberapa ciri diantaranya:
a. Senang bertemu dengannya
b. Selalu duduk dengannya dalam jangka waktu yang lama tanpa
dihinggapi rasa bosan
c. Selalu rindu untuk betemu setiap kali berjauhan dan selalu berusaha
menghilangkan aral melintang yang memisahkannya.
d. Senantiasa berdialog, menerima arahan-arahannya, .serta menaati
perintah dan menjauhi larangannya.21
Dari ciri-ciri tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut yaitu ketika
seorang mencintai Al-Qur‟an maka orang tersebut akan senang melihat Al-Qur‟an
dan ia juga selalu membacanya di setiap saat tanpa di hinggapi rasa bosan, dan selalu
rindu bertemu dengan Al-Qur‟an atau selalu ingin membaca Al-Qur‟an disetiap saat
serta menghilangkan rasa tidak ingin membacanya, dan juga selalu mengalkannya
dan menjauhi segala larangan yang ada di dalam Al-Qur‟an.

21

Ibid, h. 56

37

b. Mengetahui Tujuan Membaca Al-Qur’an
Beberapa tujuan membaca Al-Qur‟an adalah bermunajat, memohon pahala
dan esembuhan serta dalam rangka mencari ilmu dan amalan. Masing-masing tujuan
ini tentunya sudah cukup untuk memotivasi seorang muslim untuk segera membaca
Al-Qur‟an dan Menyibukkan diri dengannya.
Menurut Al-Quthubi, apabila seorang hamba mendengarkan Kitabullah dan
sunah Nabi-Nya dengan seksama disertai niatan yang benar seperti yang dikehendaki
Allah, Allah akan memahamkannya dan akan menjadikan cahaya di dalam hatinya.
Dan menurut Ibnu mas‟ud, “Jika kalian ingin mendapatkan ilmu pelajarilah kalimat
bersajak dalam Al-Qur‟an. Sebab. Di dalamnya terdapat ilmu orang terdahulu dan
yang akan datang.22
Menurut Hasan Al-Basri, Allah tidak menurunkan sebuah ayat melainkan
karena Dia hendak memberitahukan kenapa ayat itu diturunkan dan apa yang
dikehendaki-Nya dengannya. Ia membagi pembaca (Penghafal) Al-Qur‟an menjadi
tiga kelompok:
a. Mereka yang menjadikannya sebagai barang dagangan dan mencari
makan darinya.
b. Mereka yang membaca huruf-hurufnya, namun tidak menjalankan hukumhukumnya. Jumlah kelompok ini paling banyak. Mereka memanjagkan
bacaannya dalam shalat dan menjadikannya alat untuk berkeliling
mengunjungi para penguasa.
c. Mereka yang bersandar pada Al-Qur‟an untuk mengobati penyakit hati
mereka. Dengannya, mereka merasa tenang ketika berada di medan perang
dan lebih menyayangi ketika berada dibawah naungannya. Mereka merasa
22
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ketakutan, tapi bisa menolak kesedihan. Karena merekalah Allah
menurunkan hujan dan karena merekalah pula Allah menolong kaum
muslimin dalam mengalahkan musuh-musuh mereka. Demi Allah,
sungguh mereka itu lebih mulia dari pada permata merah. 23
Setiap orang yang mengingikan kebahagiaa, kekuatan, dan kesuksesan
mestinya mencari hal tersebut dalam Al-Quran. Memusatkan perhatiannya utuk
menyatukan manusia dengan Kitabullah (Al-Qur‟an). Seorang akan bisa mengerti
bahwa Al-Qur‟an tidak akan bisa digantikan oleh kitab suci apapun di dunia ini, lagu
humor dan drama. Al-Qur‟an merupakan penghidup hati dan ruh, pondasi yang
melandasi kedamaian dan perdamaian, serta bahan baku kebaikan dan keberkahan
untuk negara dan hamba.
Seorang muslim mempunyai ilmu yang tinggi, tetapi jika dia tidak
mengalkannya atau menyalurakannya ke orang lain tentang ilmu itu, pasti ilmu itu
akan berkurang di dirinya dan akan hilang. Karena dengan mengalkannya pemilik
ilmu itu akan mendapatkan dua keuntungan yaitu mengasah kembali ilmu itu atau
mengingatnya sehingga tidak akan lupa dan hilang serta ia juga akan mendaptkan
pahala atas ilmu yang disampaikan ke orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam hadis
bahwa sampaikanlah walapun hanya satu ayat.
Apabila Rasulullah membacakan sepuluh ayat Al-Qur‟an, Para sahabat belum
mau berpindah kesepuluh ayat lainnya sebelum mereka belajar mengamalkan apa
yang ada di dalamnya.

23
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Dari shahabat „Utsman bin „Affan radhiallahu „anhu berkata, bahwa
Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam bersabda :

))خَيْ ُر ُك ْم َمهْ َتعَّلَ َم الْقُرْآنَ َوعَلَّمَهُ ((رواه البخاري
“Sebaik-baik kalian adalah yang
mengajarkannya.” [Al-Bukhari 5027]

mempelajari

Al-Qur`an

dan

Orang yang terbaik adalah yang terkumpul padanya dua sifat tersebut, yaitu :
mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya. Ia mempelajari Al-Qur`an dari
gurunya, kemudian ia mengajarkan Al-Qur`an tersebut kepada orang lain.
Mempelajari dan mengajarkannya di sini mencakup mempelajari dan mengajarkan
lafazh-lafazh Al-Qur`an dan mencakup juga mempelajari dan mengajarkan maknamakna Al-Qur`an.
Dan apabila bacaan Al-Qur‟an itu dimaksudkan untuk bermunajat, dalam
sebuah hadis disebutkan, “sesungguhnya orang yang shalat itu sedang bermunajat
dengan Rabbnya. Maka hendaknya ia memperhatikan munajatnya (apa yang
dibisikannya) kepada Rabbnya dan hendaklah sebagian kalian tidak saling
meninggikan suara atas sebagian lainnya.24

3. Teknik Merutinkan Tilawah
Agar kita bisa merutinkan tilawah Al-Qur‟an setiap hari membaca satu juz AlQur‟an adalah dengan kiat-kiat sebagai berikut:

24

Said Abdul Adhim, Op.Cit.h. 63.
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a. Memulai dengan doa sebagai berikut: “Ya Allah, mudahkan aku
membaca, memahami mengamalkan Al-Qur‟an. Ya Allah ya Robbi,
mudahkan aku membaca Al-Qur‟an hari ini. Amin”
b. Memilih mushaf Al-Qur‟an yang paling kita sukai atau yang paling cocok.
c. Memulai tilawah 4 lembar bakda solat subuh
d. Tilawah 3 lembar disepanjang waktu siang hari, baik dengan menyediakan
waktu khusus atau disela-sela waktu luang kita.
e. Tilawah 3 lembar di sore hari hingga waktu magrib.
f. Jika karena sebab tertentu target diatas belum terpenuhi maka diselesaikan
di malam hari, sebaiknya sampai waktu isya, atau jika terpaksa
diselesaikan sebelum tidur.
g. Menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat dan memperbanyak istigfar dan
solawat nabi.25
Untuk target tilawah lebih dari satu juz perhari, maka jumlah lembaran yang
harus dibaca di sesuaikan dalam alokasi waktu pagi, siang dan sore atau malam hari,
dengan frekuensi membaca yang lebih banyak.
Kiat dan teknik sebagus apapun tidak akan memberi manfaat apa-apa jika
hanya sebagai teori yang tidak dipraktekkan. Mulailah membaca Al-Qur‟an jangan
ditunda-tunda meskipun diawal-awal ini kita belum bisa ikhlas sepenuhnya dalam
membaca, mungkin karena terpaksa tidak menjadi masalah, mungkin karena malu
tidak ada masalah, mungkin kita ingin pamrih boleh-boleh saja, ketahuilah
sesungguhnya Al-Qur‟an itu banyak keajaiban-keajaiban didalamnya yang akan
diperoleh kepada siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Qur‟an.
Kiat-kiat tilawah :
a. Tilahawa di tempat aktifitas rutin,
b. Tilawah saat berada dalam perjalanan,
25
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c. Tilawah disaat dalam keadaan sakit. 26
Dari tiga kiat-kiat tilawah tersebut maka dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Kiat-Kiat Tilawah di Tempat Aktifitas Rutin
Kita tidak boleh membandingkan anatara kewajiban membaca Al-Qur‟an
dengan kewajiban rutin kita sehari-hari. Pada prinsipnya bila ada dua kewajiban atau
dua hal kebaikan harus dapat dijalankan semuanya tanpa meninggalkan salah satunya
di antara kewajiban tersebut. Membaca Al-Qur‟an tidak akan membuat terbengkalai
aktifitas rutin kita, sebaliknya juga begitu, aktifitas rutin kita tidak boleh menjadi
penghalang membaca Al-Qur‟an, bahkan jika kita sering membaca Al-Qur‟an
InsaAllah semua urusan kita dipermudah oleh Allah subhanahu wata‟ala.
Allah subhanahu wata‟ala berfirman dala surat Toha:

٢ ٰٓ َمبٓ أَنشَلۡنَب عَلَيۡكَ ٱلۡ ُقزۡءَانَ لِتَشۡ َقى١ طه
Artinya:
1. Thaahaa. 2. Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu
menjadi susah; (QS. Toha Ayat 1-2).

Kita harus berkeyakinan jika kita membaca Al-Qur‟an secara rutin, termasuk
jika kita membacanya di tempat kerja kita, akan memberikan dampak positif baik
secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi kadang kita kalah dengan bayangan
kita sendiri, jika membaca Al-Qur‟an di tempat kerja kita merasa sungkan dan yang

26
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lainya. Biasanya hal ini terjadi karena kegiatana membaca Al-Qur‟an di tempat kerja
jarang kita lakukan atau belum pernah, yang jelas ketika kita membaca Al-Qur‟an
jangan sampai kita menggangu aktifitas lain, atau pun sebaliknya. Misalnya bila
dilakukan saat lima menit sebelum kerja atau sepuluh menit sebelum kerja atau di
senggang-senggang waktu kerja kita.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat tilawah ditempat kerja:
1. Datang lebih awal di tempat kerja
2. Menyiapkan pekerjaan sejak dari rumah
3. Pastikan ada mushaf ditempat kerja
4. Sangat cocok menggunakan mushaf kecil yang 1 mushaf 1 juz
5. Tidak mengeraskan bacaan
6. Jika tiba-tiba ada keperluan, selesaikan ayat yang di baca pada wakof.
7. Tandai ayat terakhir yang kita baca, baik dalam bentuk lipatan kecil atau
catatan tilawah dibuku atau di hand phon kita
8. Jika masih belum mencapai target bacaan, buatlah rencana tilawah untuk
menyelesaikannya.27
Membaca Al-Qur‟an juga sangat baik dibudayakan si sekolah-sekolah, baik
sekolah dasar bahkan ke Perguruan Tinggi. Aktifitas membaca Al-Qur‟an dapat
dilakukan di pagi hari lima sampai sepuluh menit sebelum pelajaran di mulai. Hal
seperti ini dapat berdampak positif pada kesiapan anak untuk belajar, begitu juga
untuk mahasiswa. Hal seperti ini akan lebiih mudah jika para pendidik
membudayakan terlebih dahulu membaca Al-Qur‟an di tempat kerja.

b. Kiat-Kiat Tilawah Di Dalam Perjalanan

27
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Suatu dalam perjalanan kita tetap bisa melakukan tilawah, baik saat
mengendarai mobil, maupun naik pesawat terbang, jika kita tidak mabuk kendaraan,
karena tidak semua orang bisa membaca di atas kendaraan. Berikut ini hal-hal yang
perlu diperhatikan saat tilawah diatas kendaraan:
1.
2.
3.
4.

Tidak ada bunyi-bunyian musik yang keras suaranya
Tidak mengeraskan bacaan
Jika tiba-tiba ada keperluan, selesaikan ayat yang dibaca pada wakof.
Mintak izin kepada orang disamping kita, khususnya orang yang kita
kenal.
5. Memperhatikan adab tilawah yang di sesuaikan dengan kondisi kendaraan.
6. Tandai ayat terakhir yang kita baca, baik dengan lipatan kecil atau catatan
di hand pone kita.
7. Jika belum mencapi target bacaan, buatlah rencana tilawah untuk
menyelesaikannya.28
Jika kita dalam perjalanan jauh yang dalam perkiraan kita akan menemui
banyak kendala untuk membaca Al-Qur‟an, maka kita bisa banyak ketika sebelum
berangkat, sehingga di dalam perjalanan, hanya kurang sedikit target tilawah yang
kita baca, selain itu jangan lupa kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan
untuk membaca Al-Qur‟an.

c. Kiat-Kiat Tilawah Disaat Sakit
Dalam kondisi sakit, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak berinteraksi
dengan Al-Qur‟an, karena kita tahu bahwa Al-Qur‟an bukan saja sebagai obat didada
manusia atau penyakit rohani, tetapi dengan izin Allah juga dapat menjadi obat

28
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penyakit jassmani. Keyakinan ini sangat penting karena stabiltas mental orang yang
sedang sakit sangat membantu proses kesembuhan penyakit fisik yang di derita.
Jika memungkinkan untuk membaca Al-Qur‟an dengan lebih santai, dengan
kondisi posisi berbaring, bersandar, atau duduk, jika tidak mungkin tilawah, maka
bisa diganti dengan tasmi Quran, yaitu mendengarkan bacaan Al-Qur‟an, misalnya
melalui MP3 dan sebagainya.29

4. Kendala Dalam Menjaga Konsisten Tilawah dan Solusinya
Ketika membaca Al-Qur‟an telah menjadi rutinitas sehari-hari, bukan berarti
sebagai salah satu cara untuk menghindari godaan-godaan yang ada di sekitar kita.
Ada beberapa hal yang bisa menjadi kendala yang dalam menjaga konsisten
tilawah adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Karena jarang kumpul dengan ahli Qur‟an.
Tidak melibatkan orang-orang disekitar kita seperti istri/suami.
Tidak adanya motivasi dari ustadz atau pembimbing.
Terlena dengan dunia.
Tilawah Al-Qur‟an Tidak diimbangi dengan ibadah lain.
Tidak mau meningkatkan kualitas membaca Al-Qur‟an
Terlalu terburu-buru meningkatkan taget bacaan qur‟an satu juz perhari.30

Dari kendala-kendala yang penulis sebutkan di atas maka penulis dapat
menguraikannya sebagai berikut :
a) Karena jarang berkumpul dengan ahli Qur‟an; orang-orang yang
mendawamkan (rutin) membaca Al-Qur‟an, untuk itu jangan sampai
29
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terlalu lama tidak menghadiri kelompok pembinaan Qur‟an, karena
disitulah antara satu dengan yang lainnya bisa saling menasihati dan
mengingatkan.
b) Tidak melibatkan orang-orang sekitar kita seperti istri/suami, anak-anak,
bapak/ibu kita, saudara-saudara kandung dan sebagainya, mereka adalah
orang-orang yang seharusnya lebih dahulu mendapat perhatian kita untuk
dapat melaksanakan tilawah Al-Qur‟an secara konsisten. Orang terdekat
kita itu merupakan benteng pertahanan, oleh karena itu jika kita harus
melibatkan mereka dengan semaksimal mungkin, agar mereka menjadi
penguat atau penyemangat kita dalam tilawah Al-Qur‟an.
c) Pembimbing atau ustadz dalam kelompok pembinaan tidak lagi memberi
motivasi tentang pentingnya tilawah Al-Qur‟an, apalagi jika lemah dari
sisi keteladanan, untuk itu kita harus bersikap dewasa dan berusaha untuk
mendakwahkan Al-Qur‟an kepada orang lain, karena mendakwahkan AlQur‟an ini akan menguatkan komitmen kita dengan amal tilawah Qur‟an.
d) Terlena dengan dunia dan terjebak dengan kesibukan duniawi yang sangat
padat dan berat. Untuk itu sebbelum terlanjur berat, harus cepat-cepat
mendatangi majelis-majelis Qur‟an atau ahli Qur‟an, melalui muhasabah
diri, serta banyak beristifar.
e) Tilawah Al-Qur‟an tidak diimbangi dengan ibadah atau amal-amal sholeh
lainnya. Kita tidak boleh merasa cukup dengan amalan tilawah Al-Qur‟an
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saja, kita harus meraih ibadah dan amalan soleh lainnya seperti solat
malam, solat berjamaah di masjid, puasa sunah senin kamis dan lain-lain.
f) Tidak mau meningkatkan kuliatas maupun kuantitas bacaan Al-Qur‟an
kita. Oleh sebab itu rihlah Qurani adalah sangat penting, misalnya
mengunjungi pondok pesantren tahfiz Quran, silahturahmi kepada ustadz
atau kiyai yang hafal Al-Qur‟an (Hafiz/hafizoh), mengadakan dauroh
Quran dan sebagainnya.
g) Terlalu terburu-buru menaikan target bacaan Al-Qur‟an dari satu juz
perhari. Menaikan target bacaan Al-Qur‟an adalah hal yanng sangat
positif, akan tetapi harus dilakukan dengan cermat, tidak boleh terburuburu, sebaiknya menaikan target ini dilakukan bertahap, sedikit demi
sedikit dan dapat menselaraskan dengan kesibukan kita sehari-hari.

C. KOMUNIKASI SOSIAL
1. Pengertian Komunikasi Sosial
Komunikasi Sosial adalah salah satu bentuk komunikasi yang lebih intensif,
dimana komunikasi terjadi secara langsung antara komunikator dan komunikan,
sehingga situasi komunikasi berlangsung dua arah dan lebih diarahkan kepada
pencapaian suatu integrasi sosial, melalui kegiatan ini terjadilah aktualisasi dari
berbagai maslah yang dibahas. Komunikasi sosial sekaligus suatu proses sosial dan
untuk pencapaiaan stabilitas sosial, tetib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru
yang diagungkan oleh suatu masyarakat melalui komunikasi sosial kesadaran
masyarakat dipupuk, dibina diperluas. Melalui komunikasi sosial, masalah-masalah
sosial dipecah melalui konsensus.31
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komunikasi sosial merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi
sosial yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling
pengaruh-memengaruhi antara para individu, idividu dengan kelompok maupun
kelompok dengan kelompok.32
Selanjutnya, Astrid mengungkapkan bahwa komunikasi sosial adalah suatu
kegiatan komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian suatu situasi integrasi
sosial. Karena itu kegiatan komunikasi sosial adalah lebih intensif dari pada
komunikasi pada umumnya. Titik pangkal dari suatu komunikasi karenanya adalah
komunikator dan komunikan perlu seia dan sependapat tentang bahan/materi yang
akan dibahas dalam kegiatan komunikasi yang akan dilangsungkan. Suatu
komunikasi sosial akan berhasil bila kedua belah pihak yang terlibat dalam proses
komunikasi ini menganggap ada manfaatnya untuk mengadakan kegiatan komunikasi
tersebut.33
Maka dari itu komunikasi sosial menurut penulis sungguh-sungguh
menginginkan adanya proses pengaruh mempengaruhi, karena pihak-pihak yang
terlibat dalam komunikasi tersebut dinginkan merasa dirinya sebagai bagian dalam
bentuk keterikatan sosial yang di inginkan.
Komunikasi sosial berfungsi untuk mencapai suatu integrasi (pembaruan
hingga menjadi kesatuan yang utuh) bahkan bila mungkin suatu keseragaman berpikir
dan bertindak.34 Penulis melihat bila ini terjadi dalam kelompok kecil maka sangat
mudah untuk tercapai, dalam penelitian ini komunitas one day one juz mencoba untuk
melakukan komunikasi sosial sehingga masyarakat dan anggota berpikir bahwa
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penting sekali untuk membaca Al-Qur‟an karena Al-Qur‟an adalah wahyu Allah
SWT yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalu pelantara maliakat
jibril sebagai petunjuk untuk setiap Muslim di dunia serta komunitas ini mengajak
masyarakat untuk lebih cinta dan terus membaca Al-Qur‟an.
Secara komperhensif Sosiologi Komunikasi mempelajari tentang interaksi sosial
dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut seperti bagaimana
interaksi (komunikasi) itu dilakukan dengan menggunakan media, bagaimana efek
media sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai bagaimana perubahan-perubahan
sosial dimasyarakat yang didukung oleh efek media berkembang serta konsekkuensi
sosial macam apa yang ditanggung masyarakat sebagai akibat dari perubahan yang
didorong oleh media massa.
Komunikasi didalam masyarakat dibagi dalam 5 jenis:
a. Komunikasi individu dengan individu (komunikasi antar peribadi),
Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar-perorangan dan bersifat
peribadi baik yang terjadi secara langsung (tanpa medium) atau tidak
langsung (melalui medium). Contohnya kegiatan percakapan tatap muka,
percakapan melalui telpon, surat-menyurat pribadi. Fokus pengamatannya
adalah sifat-sifat hubungan, percakapan,interaksi dan karakteristik
komunikator.
b. Komunikasi kelompok, memfokuskan pembahasannya kepada interaksi di
antar orang-orang dalam kelompok kecil. Komunikasi kelompok juga
melibatkan komunikasi antar pribadi.
c. Komunikasi organisasi menunjuk pada pola dan bentuk komunikasi yang
terjadi pada konteks dan jaringan organisasi. Komunikasi organisasi
melibatkan komunikasi antar peribadi dan komunikasi kelompok.
Pembahasanya meliputi struktur dan fungsi organisasi, hubungan antaar
manusia, komunikasi dan proses prorganisasian, serta kebudayaan
organisasi.
d. Komunikasi Sosial adalah salah satu bentuk komunikasi yang lebih intensif,
dimana komunikasi terjadi secara langsung antara komunikator dan
komunikan, sehingga situasi komunikasi berlangsung dua arah dan lebih
diarahkan kepada pencapaian suatu integrasi sosial, melalui kegiatan ini
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terjadilah aktualisasi dari berbagai maslah yang dibahas. Komunikasi sosial
sekaligus suatu proses sosial dan untuk pencapaiaan stabilitas sosial, tetib
sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh suatu
masyarakat melalui komunikasi sosial kesadaran masyarakat dipupuk, dibina
diperluas. Melalui komunikasi sosial, masalah-masalah sosial dipecah
melalui konsensus.
e. Komunikasi Massa menurut McQuail (1994: 6) adalah komunikasi yang
berlangsung pada tingkat masyarakat luas. Pada tingkat ini komunikasi
dilakukan dengan dengan menggunakan media massa. Lingkup komunikasi
massa menyangkut sumber pemberitaan, pesan komunikasi, hubungan
komunikan dan komunikator, dan dampak pemberitaan terhadap
masyarakat35
Dalam pelaksanaannya penyampaian komunikasi harus menggunakan bahasa
yang mudah di mengerti dan dengan kata-kata yang tersetruktur sengingga
komunikan akan mengikuti apa yang di inginkan komunikator, maka dari itu bahasa
merupakan bagian dari komunikasi sosial. “Bahasa sendiri merupakan sarana
komunikasi sosial yang berguna untuk penanaman/penyampaian nilai-nilai tertentu,
sehingga tata bahasa diubah sekedar untuk memberi tekanan kepada apa yang ingin
disampaikan.”36
Semakin pandai dan halus tujuan komunikasi terjalin dalam bahasa dan
permainan tata bahasa sebagai tekniknya, makin tinggi nilai budayanya. makin
terjalinnya bahasa dengan tujuan komunikasi, bentuk, isi dan arti dalam
penyampaian, makin singkron unsur-unsur ini satu sama lain, makin terbataslah
kemungkinan pengertiannya. Hal ini disebabkan karena penjalinan dari unsur-unsur
itu sendiri terkait oleh kebudayaan sastrawannya, sehingga hasil karangannya adalah
selalu mencerminkan sifat khas budayanya.37
Didalam bagian komunikasi sosial terdapat banyak teori. Salah satu teori yang
terdapat di dalam komunikasi sosial adalah teori klasik.Terori klasik atau struktural
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berasal dari dua teori. Pertama, teori saintifik manajemen yang dikembangkan oleh
W. Tylor 1911 yang menekankan pada bagian pekerjaan untuk mendapatkan hasil
maksimal dengan biasa seefesien mungkin.
Sejalan dengan prinsip Tylor ini Hendry Fayo (1919) mengembangkan teori
yang agak lebih luas yang menekankan kepada spesialisasi pekerjaan, otoritas,
kontrol, dan pendelegasian tanggung jawab.Kedua adalah berasal dari teori birokrasi
yang dikembangkan oleh Max Weber 1947 yang menekankan pada pentingnya
bentuk struktur hirararki yang efektif bagi organisasi.38 Teori klasik juga terdapat di
sosiologi yang dimaknai sebagai teori yang mengawali munculnya berbagai studi
kemasyarakatan (sosiologi), kemudian teori ini juga menjadi dasar munculnya teoriteori yang lahir sesudahnya termasuk lahirnya teori moderen.39
Dalam teori klasik ada suatu anggapan dasar yaitu, Padangan teori klasik
mengenai organisasi bedasarkan asumsi :
1) Organisasi ada terutama untuk menyelesaikan tujuan-tujuan yang telah
diterapkan.
2) Bagi suatu organisasi, ada struktur yang tepat bagi tujuan, lingkungan,
teknologi dan partisipannya.
3) Pekerjaan organisasi paling efektif bila ada tantangan lingkungan dan
kepentingan peribadi terhalang oleh norma-norma rasional.
4) Spesialisasi akan meningkat taraf keahlian dan performa individu.
5) Kordinasi dan kontrol paling baik melalui praktik otoritas dan aturan-aturan
yang tidak bersifat pribadi.
6) Struktur dapat dirancang secara dan dapat dilaksanakan.
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7) Masalah-masalah organisasi biasanya merefleksikan struktur yang tidak
tepat dan dapat diselesaikan melalui perenancangan dan pengorganisasian
kembali.40
Ahli-ahli teori klasik cendrung melihat organisasi sebagai sistem tertutup
secara relatif, dalam mengejar tujuan-ujuan yang telah dinyatakan. Suatu penelitian
baik yang sudah terdahulu atau sekarang dan yang akan datang pasti menggunakan
teori khusus untuk mentukan tujuan dari penelitian itu.
Selain teori klasik, ada juga teori transisional, teori ini beranggapan bahwa
transisi dari teori-teori klasik mengenai dan manajemen ke teori-teori sistem dan
prilaku yang lebih mutahir. Aspek-aspek terdahulu merupakan landasan bagi
pemikiran futuristik tentang manusia dan objek.

Kosep lama tetap memberikan

pengaruh penting terhadap cara kita memahami organisasi, namun

perbaikan-

perbaikan dalam mulai membawa perubahan praktis dalam cara kita merumuskan
organisasi, teori ini masih bersangkutan dengan teori kelasik.41
Selanjutnya teori yang lain adalah teori mutahir atau teori moderen teori ini
memberikan perhatian penting pada aspek adaptasi terhadap lingkungan atau dunia
luar. Teori ini beranggapan bahwa human relation saja tidak cukup, tapi organisasi
juga harus bersifat adaptif. Organisasi tidak bisa eksis jika tidak memperhatikan
perkembangan dimana organisasi itu tumbuh.42
Dari berbagai macam teori yang telah di sebutkan diatas, peneliti akan
menggunakan teori klasik sebagai alat bantu untuk menganalisis permasalahan di
40
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skripsi ini, yaitu tenntang Peran Komunitas One Day One Juz dalam pembetukan
tradisi tilawatul qur‟an studi komunikasi sosial di Bandar Lampung. Alasannya
adalah teori ini relevan dengan topik kajian.

2. Interaksi Sosial
Bentuk umum dari proses sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat
dinamakan proses sosial) karena interaksi sosial merupakan syarat untuk terjadinya
aktivitas-aktivitas sosial. “Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial
sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan,
antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan
kelompok manusia.”43 Jadi menurut penulis apabila dua orang bertemu, maka
disitulah interaksi sosial dimulai, dari mereka saling menegur, berjabat tangan, saling
berbicara bahkan bisa jadi saling berkelahi.
Jika seseorang bertemu dan saling tatap muka walaupun tidak saling berbicara
atau tidak saling bersalaman, interaksi sosial telah terjadi karena mereka sadar adanya
pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf
orang-orang yang bersangkutan, yang disebkan misalnya karena bau keringat, minyak
wangi, suara berjalan dan sebagainya.
Ada beberapa syarat terjadinya interaaksi sosial, jika tidak adanya syarat ini
maka tidak akan terjadinya interaksi sosial, yaitu adanya kontak sosial (sosial-

43

Soerjono Soekamto, Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers,
2013), Edisi revisi, Cet ke-45, h. 55.

53

contact) dan juga adanya komunikasi.44 Dari dua syarat itu penulis memaparkan
sebagai berikut:

a. Kontak sosial
Kontak sosial secara fisik terjadi apabila terjadi hubungan badania yaitu saling
bersalaman atau menyenggol. Tetapi gejala sosial itu tidak berarti harus adanya
hubungan badaniah, karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain
tanpa menyentuhnya, seperti dengan cara berbicara. Dengan perkembangan teknologi
sekarang ini orang dapat berhubungan dengan satu sama lain melalui telepon,
telegraf, radio, surat, dan yang lainnya tanpa harus menyentuhnya. Kontak sosial juga
dapat bersifat positif dan negatif. Kontak sosial yang bersifat positif dapat berupa
kerjasama dan untuk kontak sosial yang bersifat negatif mengarah pada suatu
pertentangan atau bahkan tidak menghasilkan interaksi sosial.
b. Komunikasi
Pentingnya komunikasi di dalam interaksi sosial adalah bahwa seseorang
memberikan tafsiran pada prilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerakgerak badaniah atau sikap) perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan. Dengan
adanya komunikasi, maka sikap-sikap dan perasaan-perasaan suatu kelompok
manusia atau orang-perseorangan dapat diketahui oleh kelompok-kelompok lain atau
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orang-orang lainnya. hal tersebut merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa
yang akan dilakukan.

3. Pola Komunikasi Antar Kelompok Sosial
Pola komunikasi adalah kecenderungan gejala umum yang mengambarkan
bagaimana caraberkomunikasi dalam yang terjadi dalam kelompok sosial tertentu.
Setiap kelompok dapat menciptakan norma sosial dan juga norma komunikasi.
Misalnya saja ada kelompok yang menerapkan norma bahwa setiap anggota tidak
diperbolehkan menyalakan telepon seluler pada saat pertemuan kelompok. Bahkan
ada kelompok yang menyepakati norma cukup ekstrim, melarang anggotanya
mengikuti siaran televisi maupun mengakses internet.
Pemerintah, melalui peraturan perundang yang ditetapkannya dalam batasbatas tertentu juga membentuk pola komunikasi warganya baik komunikasi langsung
maupun bermedia.
Sebagai anggota kelompok, cara kita berkomunikasi dengan orang lain juga
dipengaruhi oleh norma yang berlaku. Seorang prajurit akan memberikan horat
dengan cara berdiri tegak, pandangan lurus kedepan seraya mengangkat telapak
tangan ke kening kepada komandannya di kelompok kerja mereka, yaitu institusi
militer. Tetapi jika ia berada didalam kelompok masyarakat pedesaan di Jawa, untuk
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memberi hormat kepada orang yang lebih di tuakan dengan cara berbeda, yaitu
dengan membungkukkan badan, dengan pandangan kebawah, nada suara lembut.45

4. Sikap Positif Dalam Kounikasi
Hubungan antara manusia dibina atas dasar hal-hal kecil yang mengakrabkan
pesahabatan, yang terbit dari kata hati yang tulus ikhlas, mengejawabnya sebagi sikap
positiff dalam berkomunikasi. Berikut beberapa sikap positif yang harus dilakukan
dalam berkomunikasi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Membuka pintu komunikasi.
Sopan dan ramah dalam berkomunikasi.
Jangan sungkan meminta maaf pada saat merasa bersalah.
Cepat dan tanggap.
Penuh perhatian.
Bertindak jujur dan adil.46

Dari pemaparan di atas maka penulis dapat di jelaskannya sebagai berikut:
a. Membuka pintu komunikasi. Jangan menjadi orang yang angkuh yang suka
jual mahal, selagi ada kesempatan segera mendahului untuk membuka pintu
komunikasi. Dengan membuka pintu komunikasi, berarti kita memiliki
komitmen untuk membina kerjasama dan hubungan harmonis.
b. Sopan dan ramah dalam berkomunikasi. Penampilan yang sopan dan ramah
akan membuka kita lebih aman dalam memulai berkomunikasi ketimbang
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penuh emosi dan rasa curiga. Komunikan akan lebih senang mendengar
argumentasi yang disampaikan dengan sopan.
c. Jangan sungkan meminta maaf pada saat merasa bersalah. Ketika kita
menyadari bahwa sudah melakukan sebuah kesalahan dalam berkomunikasi,
maka sebaiknya kita minta maaf. Dengan begitu maka sebenarnya kita
menaruh rasa hormat pada orang lain, dan selanjutnya kitapun yang akan
dihormati.
d. Cepat dan tanggap. Tanggung jawab terhaadap pelaksanaan pekerjaan atau
fungsinya artinya keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut
harus baik serta dapat dipertanggung jawabkan, sesui dengan standar profesi,
efesien dan efektif.
e. Penuh perhatian. Sebagai komunikator harus mengerti akan yang dinginkan
oleh komunikan, sehingga komunikasi akan berjalan lebih efektif dan
komunikan akan merasa nyaman.
f. Bertindak jujur dan adil. Kejujuran merupakan prinsip profesional yang
penting. Di tunjukan oleh sifat jujur dan setia serta merasa terhormat pada
profesi yang disandangnya, tidak menyombongkan diri serta berusaha terus
untuk mengembangkan diri dalam peningkatan keahlian dan ketrampilan
profesional. Komunikator juga harus berkata jujur dengan apa yang ingin
dikatan jagan mengada-ada harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

5. Teknik komunikasi sosial dan masalah-masalahnya
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Mengingat bahwa komunikasi sosial lebih intensif daripada komunikasi pada
umumnya, maka perlu dibahas masalah-masalah yang dapat menunjang atau
menghambatnya. Sebagaimana telah dikatakan, komunikasi sosial sekedar merupakan
sarana untuk proses sosialisasi sehingga tercapailah integrasi.
Hambatan utama dari komunikasi sosial yang efektif ada dua yaitu sikap
psikologis manusia dan sikap komunikator itu sendiri bila diperlukan.47 Dari dua
hambatan itu penulis memaparkan sebagai bahwa Sikap Psikologis Manusia terjadi
bila keengganan telah telah ada, praktis kounikasi sosial sukar dilaksanakan,
sedangkan sikap komunikator itu sendiri perlu diperhatikan bila komunikasi
mencapai tahap proses sosialisasi dengan sendirinya pada pihak komunikator maupun
komunikan ada unsur-unsur yang mula-mula berbeda tetapi kemudian dalam proses
komunikasi diserasikan.
Dalam komunikasi sosial perlu sekali sekurang-kurangnya kebutuhan yang
dirasakan dapat dipenuhi/sanggup oleh komunikator. Tanpa adanya pengertian untuk
kebutuhan yang dirasakan, maka komunikasi hanya berbentuk basa basi saja.
Kebutuhan yang dirasakan sering berbeda dengan kebutuhan yang nyata atau obyektif
sebagaimana umpamanya dilihat dan dinilai oleh seorang ahli. Bila demikian
komunikasi akan lebih sukar lagi, yaitu karena penilaian situasi kebutuhan berbeda
menurut penilaian komunikator dan komunikan. Dalam hubungan ini sukarlah untuk
mencapai komunikasi yang serasi, apalagi integrasi (pembaruan hingga menjadi
kesatuan yang utuh).48
Dalam hal ini komunikasi yang menurut penulis paling cocok untuk
komunikasi sosial adalah komunikasi yang santai. Karena komunikasi yang santai
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tidak berarti bahwa masalah-masalah yang resmi tidak dapat dibicarakan, akan tetapi
situasi santai sekurang-kurangnya berusaha untuk meniadakan tembok setatus sosial
dan tembok psikologis untuk memungkinkan komunikasi yang serasi sebagai awal
dari suatu komunikasi sosial.
Karena komunikasi sosial adalah suatu pendekatan yang paling intensif,
kounikasi sosial merupakan kegiatan yang bertujuan mencapai integrasi sosial. Hal
ini terjadi melalui beberapa tahap, yaitu: saling mengerti dan mengetahui tujuan
lambang-lambang yang dipergunakan dalam komunikasi, menerima pengertianpengertian tersebut dan bersedia untuk berpartisipasi dalam usaha mewujudkan tujuan
yang telah menjadi tujuan bersama. Sebagaimana diyatakan oleh Alfred Schutz, maka
komunikasi sosial yang melalui tahap komunikasi antarpersona/antarpribadi
merupakan kegitan:
a. Pengaaman bersama dari sesama komunikator dan komunikan tentang faktor
waktu dan ruang
b. Mengalami bersama situasi dan hubungan sosial, struktur intraksi dengan
masing-masing menerima peranannya dalam langkah-langkah yang akan
diambil dalam usaha perwujudan tujuan tersebut
c. Ada prubahan situasi dari situasi kami menjadi situasi kita. dengan demikian
sifat resiprokal atau pengaruh timbal balik sangat menentukan
d. Dalam kegiatan komunikasi sosial selain pengetahuan tentang latar belakang
sosial-budaya, ekonomi dan pendidikan masing-masing komunikator dan
komunikan, perlu diadakan penyesuaian latar belakang masing-masing,
sehingga terjadilah situasi penerimaan perasaan dan struktur komunikasi
sebagaimana di sebagaimana disebut diatas.49

49

Ibid, h. 177
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Menurut Halbert E. Gulley dan Dale G. Leathers dalam Communication and
Group process, bahwa kegitan komunikasi terjadi intraksi dan proses kait-mengait
dari empat sistem:
a.
b.
c.
d.

Sistem komunikasi lisan
Sistem komunikasi visual (melihat satu sama lain)
Sistem komunikasi audial (mendengar langsung apa yang dikatan)
Sistem komunikasi tentang hal-hal yang tersirat (komunikasi tidak telihat)50
Dengan empat sistem yang sudah dijelaskan maka keberhasilan dari

komunikasi komunitas one day one juz, dalam hal ini antara anggota/masyarakat
tergantung dari kemampuan pemimpin dan para admin grub bagaimana mereka
mengetahui emapat sistem tersebut adalah untuk mempengaruhi anggotanya.

6.

Penyebaran Idea Komunikasi Sosial

Penyebaran idea komunikasi sosial tidak mudah, apalagi dalam eselon-eselon
resmi. Namun demikian, justru untuk memecahkan berbagai masalah hal ini sangat
mutlak. penyebaran terutama dapat dilakukan melalui contoh atau teladan yang
diberikan komunikator yang melaksanakan komunikasi sosial. Tanpa teladan yang
baik dan contoh tentang keberhasilannya, orang sukar melaksanakan komunnikasi
sosial tersebut.
Selain itu ada beberapa teknik yang dapat dipergunakan, yaitu langsung
mengaplikasikan komunikasi sosial dalam:
a. T-Grups
50

Ibid, h. 180.
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b. Peergroups
c. Pertemuan Informal.51
Dari pemaparan tadi maka penuli memaparkan sebagai berikut:
a. T-Group, merupakan singkatan dari Trening-group dan dilakukan pada waktu
pendidikan suatu ketrampilan baru. Biasanya T-Ggrup diawasi oleh seorang
intruktur/pengawas/pembina dan pembina ini haruslah dapat menggunakan
komunikasi sosial. Keberhasilan dalam komunikasi sosial biasanya juga
menghasilkan prestasi yang lebih tinggi, yaitu karena pengawasan dilakukan
dengan santai, tanpa situasi bahwa pihak yang diawasi merasai pengawasan
terhadap dirinya.
b. Peer-Group (Rekan kelompok), biasanya ini dilalakukan dalam kelompok
anak-anak yang seumuran. Tetapi pembinaan disini lebih lama dibandingkan
T-Group. Pada T-Group pengukuran dari komunikasi yang efektif dapat
dilihat melalui prestasi peserta, yaitu karena trening biasanya menginginkan
suatu hasil yang nyata dari suatu kelompok. lain halnya pada Peer-group
dimana setiap individu di bina dalam kelompok tetapi dengan memperhatikan
sikap, watak dan kemampuan masing-masing individu. Hasil dari Peer-Group
adalah lebih bersifat individula, demikan pula prestasinya.
c. Pertemuan informasi sebagai teknik pembinaan merupakan kesempatan
komunikasi sosial dengan pencapaian hasil dalm jangka pendek. Biasanya
situasi ini dilakukan oleh suatu pimpinan dengan karyawannya. Namun
51

Ibid, h. 182.
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demikian, kesempatan pimpinan untuk mengenal karyawannya satu persatu
tidaklah mudah. Untuk dilaksanakan dalam jumlah pertemuan informasi
informal yang sedikit, sehingga hasilnya juga tidak terlalu banyak.
Jelaslah bahwa komunikasi sosial sebagai suatu teknik integrasi merupakan
sarana yang ampuh tetapi sukar dilakukan . demi hasil yang optimal maka
komunikasi sosial perlu dijadikan pola hidup dan hanya dapat berhasil melalui
terutama proses teladan.hal ini berarti bahwa penyebaran idea komunikasi sosial
hanya dapat tersebar apabila jumlah teladan cukup banyak diketemukan oleh
komunikan. Tanpa teladan maka teknik-teknik tersebut diatas dilaksanakan sebagai
suatu usaha pendekatan sosial.52

52

Ibid, h. 183.

BAB III
PROFIL KOMUNITAS ONE DAY ONE JUZ BANDAR LAMPUNG

A. Sejarah dan Landasan Terbentuknya One Day One Juz
Sejarah Perkembangan Awal Lahirnya Istilah ODOJ
Sebenarnya banyak pribadi muslim sejak dulu sudah menargetkan tilawah
satu juz sehari. Namun banyak pula yang mengalami kendala dalam mengatur waktu
antara tilawah dan kesibukan sehari- hari, karena di negeri Indonesia yang mayoritas
adalah penduduk muslim ini atmosfer kedekatan dengan Al Quran alias tradisi
khataman hanya terjadi pada bulan Ramadhan.
Akhirnya pada tahun 2007 muncullah sebuah ide program “One Day One Juz”
alias satu hari satu juz Al Quran. Pada awalnya, gerakan One Day One Juz
digerakkan oleh Bhayu Subrata dan Pratama Widodo atas kesadaran dan kepedulian
mereka pribadi.Perkenalan program One Day One Juz disebarluaskan dan
dipublikasikan menggunakan fasilitas short message service (sms) dengan cara Bhayu
mengirimkan SMS broadcast berupa nasihat tentang Quran untuk mengaji satu hari
satu juz dan membuat buletin untuk disebarkan.Bhayu juga membuat buku saku yang
berisi kumpulan doa-doa harian. Pada halaman awalnya diselipkan ajakan untuk
setiap hari tilawah satu juz. Buku saku tersebut dibagikan sebagai souvenir pada
pernikahan Bhayu.
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Sedangkan Widodo, partner Bhayu, ditahun yang sama hingga 2009,
membangun fanspage One Day One Juz di facebook dengan harapan program One
Day One Juz tidak hanya berhenti di buku saku saja, tapi bisa mengjangkau seluruh
pelosok Indonesia dan seisi dunia. “Teknik mudah baca Al Quran harian yaitu dengan
menggunakan rumus 2×5, membaca 2 lembar setelah sholat fardhu (5 waktu)
makaInsya Allahakan khatam 1 juz dalam 1 hari. Ajak dan motivasi teman anda
untuk melakukan yang sama dan buatlah komunitas One Day One Juz” yang tertulis
dalam fanspage yang dirintis Widodo tersebut kini resmi menjadi fanspage ODOJ
pusat.1
Sejarah Perkembangan Dan Landasan Lahirnya Organisasi & Gerakan
ODOJ
Penulis memperoleh data tentang sejara perkembangan dan lahirnya
organisasi dan gerakan ODOJ dari pertemuan langsung dengan ketua umum pusat
ODOJ dan wawancara langsung, berikut pemaparannya :
“Berawal mbak nur kholifah beliau alumni ITS beliau membuat grup
whatsapp one day one juz yang isinya dalam satu grup 30 orang, target satu jus per
hari jadi bisa katam selama satu bulan, awalnya di buat hanya mbak efa dengan
teman-temannya saja tidak ada rencan untuk disebarkan keseluruh indonesia hanya
untuk harian mbak efa dan teman-temannya, kemudian beberapa membernya mbak
efa meperkenalkan metodenya kawan kami di ke Depok karena kebetulan saya di
Depok, saya pikir cukup menarik saya peraktekan kepada teman-teman disaat kajian,
dan alhamdulilah mereka termotifasi dan mereka tidak menyangka dalam satu hari
bisa satu juz tilawanya, lalu kita kemudian membuat grup lagi dan kita rapihkan
setrukturnya, grupnya semakin banyak dan kita beri nomor, lalu kita lakukan soft
1

http://onedayonejuz.org/page/content/16/sejarah-onedayone juz-membudayakan-tilawaah-alquran-setiap-hari (9 Januari 2017)
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loncing. Awalnya grup satu terbentuk pada 15 oktober 2013, kemudian soft louncing
pada 11 november 2013 alhamdulilah yang hadir banyak kemudian, yang hadir
sebenarnya saat soft loncing cuma 6 orang, kemudian dibantu dengan teman-teman
wartawan dan mereka pres rilis ke islampos.com itu yang daftar melihat dari
benernya islampost.com ada odoj kan penasaran fisistarnya islam post daftar,
bahkan perbulan itu yang daftar 20 ribu, bulan desember 2013 januari 2014 februari
2014 dan seterusnya itu 20 ribu orang. Harapannya kita pinginin terbentuknya
komunitas one day one juz sebagai organisasi yang resmi di indonesia.
Anngota odoj april 2014 itu 120 ribu ada yang luntur dan sebagainnya, kalo
sekarang ada 90 ribu yang istiqomah untuk aktif, sebenarnya dari pemerintah juga
kita sudah mendapatkan tawaran, seperti dari pemrof jabar yang ingin 2 juta
siswanya di kelola oleh odoj jadi setiap mau sekolah mereka membaca al-qur’an
terlebuh dahulu tilawah satu atau setengah juz perhari sebelum mulai pelajaran.
Tapi kita masih agak kesulitan di bagian internal seperti admin dan seterusnya.“2

Sejarah Munculnya ODOJ di Lampung
Setelah adanya komunitas One Day One Juz di Jakarta maka munculah komunitas
One Day One Juz di lampung, penulis melakukan wawancara melalui media telvon
saat wawancara dengan kordinator Provinsi Lampung dan juga sebagai penasihat di
ODOJ Bandar Lampung berikut pemaparannya :
“Sejarah muculnya odoj, kurang lebih tahun 2014. Karena dapet amanah dari
kordinator area lampung. Dulu ada 3 orang. Pertama 2 orang. Saya sebagi
koordinatonya kedua namanya mbk kori beliau sebagi sekertaris saya agak lupa
tahunnya tahun berapa. Lalu 2 orang ini di amatkan untuk memimpin kepengurusan
di lampung. Kemudian tersusunlah organisasi lengkap ada bendahara. Lalu tanggal
31 mei 2014 kita loncingkn odoj lewat acara tilawatul quran lampung mengaji di
unila. Boleh dikatakan tanggal 31 mei itu terbentuknya odoj di lampung”3

2

Ricky Adrinaldi, Wawancara Ketua Pusat ODOJ, tugu Siger Bakahueni, Lampung Selatan
19 Mart 2017
3
Andrian Hr, Wawancara Penasihat ODOJ Bandar Lampung, Rekaman Telpon, Bandar
Lampung 09 April 2017
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Sejarah Munculnya ODOJ di Bandar Lampung
Penulis memaparkan sejarah munculnya komunitas ODOJ di Bandar Lampung dari
data hasil wawancara langsung dengan ketua ODOJ Bandar Lampung atau disebut
juga Dewan Pengurus Area (DPA) :
“Sejarah odoj itu awal mulanya ada di pusat di jakarta. Kemudian untuk
sejarah yang ada di bandar lampung karena setelah terbentukny odoj di pusat maka
mau tidak mau harus ada struktur dibawahnya , supaya apa? Supaya agar
kepengurusan yang menjalankan kegiatan-kegiatan di setiap daerah. Maka sebab itu
sesuai dengan apa yang di adrt bahwasanya dibawah struktur pusat tu ada namanya
dpa atau dewan pengurus area yitu ada di tingkat kota atau kabupaten.nah maka
setiap pengurus pusat itu mengupayakan supaya di setiap daerah disetiap provinsi
yaitu ada perwakilan pengurus, itu dengan cara di upayakan. Nah walaupun dengan
cara yang belum maksimal mungkin . akhirnya terbentuklah dewan pengurus area di
bandar lampung.status kita hanya sebagai pengurus yang meneruskan apa yang
sudah ada di pusat. Jadi kita bukan buat pengurus baru, tetapi memang yang sudah
ada di pusat itu nanti kita buka cabangnya lagi di bandar lampung. Begitupun juga
dengan di daerah daerah yang lain, kayak misalnya di metro, lampung tengah,
walaupun dengan khususnya di lampung belum semua kabupaten itu ada
pengurusnya. Karena memang sekarang pun masih dalam upaya supaya kita
berharap semua kabupaten itu ada pengurusnya aada perwakilan.”4

Komunitas One Day One Juz (ODOJ) merupakan wadah bagi masyarakat
untuk belajar menerapkan membaca Al-Qur’an dalam satu hari satu juz dan mengajak
masyarakat untuk cinta dan suka membaca Al-Qur’an. Dimana dijaman sekarang ini
banyak masyarakat yang mulai jarang membaca kitab suci Agama Islam, yang mana
orang tersebut adalah orang Islam.

4

Nurkholis Aji, Wawancara Ketua ODOJ Bandar lampung, KFC Coffe, Bandar Lampung 02
April 2017
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Dalam melaksanakan kegitannya, Komunita One Day One Juz belum
mempunyai sekretariat, sehingga dalam melaksanak kegiatan tempatnya masih selalu
berpindah-pindah.
Dalam kepengurusannya, Komunitas One Day One Juz Dewan Pengurus Area
Bandar Lampung telah beberapa kali mengalami regenerasi kepengurusan, dimulai
dengan kepengurusan pada priode 2014-2015 dipimpin oleh Mughni Anshori,
selanjutnya priode 2015-2016 dipimpin oleh Mundirul Akyar, kemudian priode
selanjutnya 2016-2017 kosong tidak ada ketua, dikarenakan mengundurkan diri ketua
yang terpilih dan priode 2017 dipimpin oleh Nurkholis Aji.
Pada awal berdirinya, maksud dan tujuan dibentuknya komunitas One Day
One Juz adalah:
1. Maksud:
Membudayakan tilawah one day one juz dan kegiatan yang berkaitan dengan
interaksi bersama Al-Qur’an demi terciptanya Masyarakat Qur’ani.

2. Tujuan :
1) Menyebarluaskan One Day One Juz dengan mengoptimalkan seluruh
sumber daya yang dimiliki.
2) Membentuk grup tilawah melalui media sosial dan berbagai macam
media lainnya.
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3) Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan rasa memiliki Perkumpulan
yang bertanggungjawab, guna terciptanya rasa kebersamaan serta
meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
4) Mengadakan, memupuk, membina dan meningkatkan kerja-sama dengan
pihak manapun baik dengan perorangan, instansi,badan/lembaga dan
organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mendukung
asas, pedoman, sifat dan tujuan Perkumpulan.
5) Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas,
pedoman, sifat dan tujuan Perkumpulan.5

B. Pengertian One Day One Juz
One Day One Juz (ODOJ) adalah

merupakan sebuah komunitas yang

dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mempermudah umat Islam agar
dapat membiasakan tilawah Al-Qur’an 1 juz sehari. Dalam pelaksananaannya,
ODOJer dibagi dalam grup-grup yang terdiri atas 30 orang. Selama di dalam grup,
ODOJer dapat saling membantu menyemangati rekan-rekannya, mengingatkan dalam
kebaikan, sekaligus memperluas tali silahturahim. Grup ODOJ merupakan
penghubung antara ODOJer dengan Komunitas ODOJ.
Sejak 2009 lalu program ini diperkenalkan dengan metode pesan singkat atau
SMS. Satu orang sebagai petugas atau admin mengirimkan 30 SMS reminder kepada

5

AD/ART ODOJ, April 2014
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30 orang anggota komunitas. Masing-masing anggota mendapatkan bagian satu juz
yang berbeda.Masing-masing bagian tadi akan melapor ke petugas admin ketika
sudah tuntas satu juz.Tips agar dapat menyelesaikan tilawah tepat waktu diantaranya
dengan membaca 2 lembar setiap selesai shalat. Sehingga jika ditotal dari subuh
sampai Isya akan menjadi 10 lembar. Untuk Alquran Madinah, 10 lembar berarti 1
juz. Ada juga yang menganjurkan formasi membaca 4-4-2, 5-5, 3-3-3-1.6
Komunitas One Day One Juz di Bandar Lampung dengan jelas memiliki
berbagai karakteristik khas dari komunitas. Komunitas One Day One Juz mempunyai
unsur kebersamaan dan perasaan yang sama.Hal ini dapat dilihat dari kebersamaan
yang dilakukan oleh komunitas One Day One Juz yang dilakukan terus menerus, dan
juga mempunya citacitaatau tujuan jangka panjang yang terdapat dalam visi misi
komunitas ODOJ (sebutan untuk komunita One Day One Juz). Komunitas ODOJ
terbentukkarena adanya kesamaan dalam bidang agama Islam, kesamaan tujuan
dalam mengajak masyarakat untuk gemar membaca Al-Qur’an, dan persamaan
wilayah geografis yangtepatnya ada di Bandar Lampung. ODOJ pun mempunyai
berbagai aturan yangditerapkan di komunitas dan mempunyai berbagai sangsi yang
terkait,walaupun aturan yang berlaku tidak berlaku lebih formal layaknya di
sebuahorganisasi.
Seperti yang tertera di bab II dalam ciri-ciri paguyuban atau gemeinschaft
Komunitas One Day One Juz dapat dikategorikan sebagai bentuk gemeinschaft of
mind atau didasarkan pada kesamaan ideologi atau pemikiran untuk membentuk
6

Ibu Ani, Pengurus ODOJ Bandar Lampung, Wawancara , Jum’at28 Oktober 2016
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tradisi tilawatul quran dan menjadi bagian dari secondary group dimana komunitas ini
terbentuk karena kesamaan minat anggotanya.

C. Visi dan Misi ODOJ
1. Visi
Membudayakan (terbiasakan) tilawah sehari sejuz di seluruh lapisan
masyarakat muslim dari berbagai kalangan.
2. Misi
Menyebarluaskan One Day One Juz dengan memaksimalkan program kerja
kepengurusan.7

D. Lambang dan Bendera
1. Lambang
Lambang komunitas One Day One Juz sebagai mana yang tertera pada
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah sebagai berikut:

7

Ibu Ani, Pengurus ODOJ Bandar Lampung, Wawancara , Jum’at28 Oktober 2016
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Makna logo :
a. Warna hijau : pemuda,
b. 1 day 1 juz : program untuk anak muda,
c. Merah : semangat/tekad,
d. Putih : bersih/niat,
e. Kombinasi Merah putih dan hijau adalah bendera Indonesia dan bendera
Palestina yang melambangkan kedekatan Indonesia dengan negara Palestina
dengan ragam histori antara keduanya

2. Bendera
Bendera perkumpulan One Day One Juz berbentuk persegi panjang berukuran
dua banding tiga bergambar lambang perkumpulan One Day One Juz, seperti berikut:
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E. Program ODOJ
Hasil wawancara dengan ketua ODOJ Pusat Ricky Adrinildi “Sebuah
organisasi atau komunitas tentu mempunyai program-program khus, yang berguna
untuk masyarakan dan tentunya untuk organisasi tersebut. Sebenarnya kan Program
kita tidak hanya satu juz ada program one day half juz itu satu setengah juz lalu ada
yang one day star itu bisa dari satu ayat sampai setengah juz . ketika yang belum
lancar-lancar quran itu bisa mengikuti liqo lembaga pengajaran qurann. Di situ Kita
ada program klinik tahsin kemudian klinik tilawah itu masing-masing beberapa dpa
sudah ada perubahan mugkin mereka bisa memperbaiki bacaan disana di klinik .
kemudian mereka sudah terdaftar senagai orejer one day juz star gitu . kami
berharap bisa belajar di klinik tahsin biar lancar.8
Komunitas one day one juz adalah salah satu contoh komunitas yang
mempunyai program untuk kedepannya dan juga cara untuk mengatasi bagaimana
jika sebuah anggotanya belum lancar dalam membaca Al-Qur’an, dari hasil
wawancara dan juga dokumentasi di dapatkan program-programnya di antanya adalah
:
a. Program One Day One Juz (ODOJ) yaitu setiap hari membaca satu juz
perhari
b. One Day Half Juz (ODALF) yaitu stiap hari anggota membaca setengah
juz
8

Ricky Adrinaldi, Wawancara Ketua Pusat ODOJ, tugu Siger Bakahueni, Lampung Selatan
19 Mart 2017
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c. One Day One Lembar(ODOL) yaitu anggota membaca satu lembar
perhari, ini untuk yang belum terbiasa mengaji atau pemula.
d. Program ODOJ KID yaitu program untuk anak-anak kecil.
e. Program ODOJ START yaitu program membaca al-qur’an di mulai dari
berapapun dia mengaji, bisa satu ayat dua ayat atau berapapun, ini adalah
program terbaru.
f. Program untuk lansia
g. Ada program lain yaitu tentang kajian-kajian
h. Odoj Gos To Kampus Dan Gosto School ini adalah program rencana
kedepan.
i. Mensosialisasikan program ODOJ melalui social media dengan target
Internasional
j. ODOJ Peduli, ini adalah salah satu bentuk program sosial ODOJ salah
satunya untuk membantuk sodara muslim di Palestina9

F. Anggota ODOJ
Dalam pelaksanannya anggota komunitas one day one juz dibagi menjadi dua
yaitu anggota biasa dan anggota kehormatan. Anngota biasa adalah anngota yang
sudah tergabung di dalam grup-grup tilawah perkumpulan. Adapun syarat untuk
menjadi anggota biasa adalah sebagai berikut :
1. Beragama Islam
2. Laki-laki atau prempuan yang memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an.
3. Menyetujui maksud dan tujuan perkumpulan
4. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha perkumpulan
5. Mendaftarkan diri.

9

Ibu Ani, Pengurus ODOJ Bandar Lampung, Wawancara , Jum’at28 Oktober 2016
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Anngota kehormatan ialah seseorang yang beragama Islam yang telah
memberikan jasa yang besar kepada perkumpulan yang ditetapkan oleh Dewan
Pengurus Pusat (DPP). Tata cara untuk menjadi anggota kehormatan diatur lebih
lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh pengurus pusat.10
Setiap anngota tidak selamanya menjadi annggota dalam komunitas one day one
juz, baik itu anngota biasa ataupun anggota kehormatan, berikut adalah rincian
berakhirnya masa keanngotaan baik anggota biasa dan anngota kehormatan :
1. Keanngotaan Anngota Biasa berakhir karena :
1) Meninggal dunia
2) Mengundurkan diri sebagai anggota biasa
3) Melakukan kegiatan yang bertentengan dengan maksud dan tujuan
perkumpulan
4) Diberhentikan bedasarkan peraturan perkumpulan yang ditetapkan oleh
pengurus pusat
5) Menngunakan nama dan lambang perkumpulan untuk tujuan komersil
tanpa izin tertulis dari Dewan Pengurus Pusat
6) Tidak menaati/mematuhi keputusan musyawarah besar, musyawarah
area, musyawarah besar luar biasa, peraturan perkumpulan, dan rapat
peleno dewan pengurus yang sah
7) Keputusan pemberhentian sebagai anggota biasa oleh dewan pengurus
dapat dilakukan melalui tahap peringatan atau pemberhentian langsung
dengan mempertimbangkan bobot dan tingkat kesalahan yang
dilakukan.11

2. Keanngotaan Angota Kehormatan berakhir karena :
1) Meninggal dunia
2) Mengundurkan diri sebagai anggota kehormatan
3) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan
perkumpulan

10

AD/ART ODOJ, April 2014
AD/ART ODOJ, April 2014
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4) Diberhentikan bedasarkan peraturan perkumpulan yang ditetapkan oleh
dewan pengurus pusat
5) Mempergunakan nama dan lambang perkumpulan untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari dewan pengurus pusat
6) Tidak menaati atau mematuhi keputusan musyawarah besar,
musyawarah area, musyawarah besar luar biasa, peraturan perkumpulan,
dan rapat pleno dari dewan pengurus yang sah
7) Keputusan pemberhentian sebagai anggota kehormatan oleh dewan
pengurus dapat dilakukan melalui tahap peringatan atau pemberhentian
langsung dengan mempertimbangkan bobot dan tingkat kesalahan yang
dilakukan.12
Didapatkan data dari bidang kormin untuk tanggal 12 Februari 2016 bahwa
anggota komunitas one day one juz seluruh dunia sebanyak 9518, berikut rinciannya:

Telah dijelaskan dari data diatas bahwa anggota ODOJ seluruh Dunia ada
96518 orang baik itu laki-laki dan prempuan, untuk rinciannya anngota One Day One
Juz (ODOJ) laki laki ada 18761 orang dari 728 grup dan untuk perempuan 73723
orang dari 2730 grup, sedangkan dari anngota One Day Half Juz (ODALF) laki-laki
mempunyai anggota 350 orang dari 18 grup dan prempuan 2939 orang dari 110 grup,
dan untuk anggota One Day One Lembar (ODOL) diperoleh data 308 orang dari 10
12
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grup untuk laki-laki dan perempuan sebanyak 482 orang dari 25 grup. Total
keseluruhan dari yang mengikuti komunitas one day one juz untuk laki-laki adalah
19734 orang dan prempuan 77144 orang.
Setiap komunitas dan juga organisasi pasti mempunyai kengingan untuk
mendapatkan banyak anggota yang bergabung di dalamnya, tetapi terkadang tidak
semua orang bisa bergabung di dalamnya, karena ada syarat khus untuk masuk dalam
organisasi tesebut. Begitu juga dengan komunitas ODOJ ada beberapa tahapan untuk
masuk kedalamnya contoh awal yaitu pendaftarannya. Seperti yang tertera di web
resmi ODOJ, untuk pendaftaran ODOJ ada dua cara yaitu :
a. Silakan kunjungi www.onedayonejuz.org/register
b. SMS ke Nomor 0822 800 800 36 atau ke 087882475813dengan format :
REG#Nama#ODOJ/ODALF/ODOLKIDZ#WA/BBM#L/P#Nomor HP
Contoh : REG#Dude Herlino#ODOJ#WA#L#085292270326
Admin akan menghubungi Anda selama maksimal 3×24 jam,
Jika menemui kesulitan silahkan hubungi kami di :
1) via chat ODOJ OFFICIAL LINE@ : @onedayonejuz
2) SMS ke 0822 800 800 36 dengan Format : Help#Nama#Permasalahan
Contoh : Help#Rudy Maskuri# Min, bagaimana cara daftar ?13

G. Setruktur Kepengurusan
Hasil Wawancara dengan Ricky Adrinaldi “Pembentukan struktur dalm
ODOJ. Dalam Anggaran Dasar kita itu ada pengurus dpp dan dpa. DPP itu untuk
nasional DPA itu untuk kabupaten atau kota. Untuk odoj yang sudah bnyak di
berbagai kota itu boleh membentuk dpa dewan pengurus area. Caranya dengan Si
odojer tadi menyerahkan ktp atau identitas dan surat keterangan. mereka
berkomitmen menjadi pengurus selama 3 tahun. Dari identitas yang diserahkan tadi
baru kita kirimkan SK . kemudian ada semacam pelantikan. Ada pelantikan di kota
kabupaten . itu pelantikannya dari pengurus-pengurus besar hadir. pelantikannya
ceremonial dari penyerahan al quran dan SK ke pengurus dpa yang sudah terbentuk
13
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yang di bentuknya oleh biasanya pengurus dpa ini direkomendasikan doleh
kodprovinsi. Kita ada 30 . setiap provinsi sudah ada kordinator provinsi satu orang.
Ada kodprov dan sekretaris provinsi jadi ada 2 orang. Kemudian Di bawah mereka
ada ketua dpa ada sekertaris bendahara bagian humas bagian event2. Sekarang sih
sudah ada kurang lebih 200 dpa yang aktif insyaalah 50% . di 500 kabupaten
semuanya ada dpa nya inshaallah.14
Dalam realisasinya setiap pemilihan ketua di masing-masing dewan pengurus
area memiliki berbagai macam cara, di DPA Bandar Lampung dalam pemilihan ketua
dan setruktur serta pengurus lain dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
Hasil wawancara dengan Ketua ODOJ Bandar Lampung, Nurkholis Aji
“untuk pembentukan struktur di dewan perwakilan area di kota bandar lampung itu
dengan cara musyawarah mufakat, jadi kita musyawarahkan siapa nih yang kira-kira
bsa menjadi ketua siapa nih yang tepat menjadi sekretaris. Keudian siapa yang rapat
ini, ada para senior yang di bandar lampung jadi para member member yang mereka
secara usia kemudian sevara usia di komunitas kmudian secara kontribusinya di odoj
ini banyak dialah yang menjadi senior atau dia akan ikut membahas siapa sih yang
tepat menjadi ketua. Kemudian untuk menentukan siapa kepengurusan nya, pengurus
ini kan yang akan membantu ketua nih, itu d bahas denngan oleh ketua dan tim yang
lain. Akhirnya terbentuklah kepengurusan. Jadi intinya di musyawarahkan.15
Bagan setruktur kepengurusan One Day One Juz (ODOJ) Bandar Lampung

14
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19 Mart 2017
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Setiap organisasi ataupun komunitas pasti perlu dan wajib untuk mempunnyai
ketua dan struktur, karena dengan adanya ketua dan struktur organisai atau komunitas
itu berjalan dengan baik, karena ada yang memimpin dan dengan adanya ketua maka
ada yang bertanggung jawab dalam segala kegiatan organisasi tersebut, jika tidak ada
ketua maka setiap anggota pasti akan lepas tangan kalau ada masalah yang di hadapi
organisasi tersebut, karena tidajk ada yang memimpinnya. Berikut ini adalah tahap
pencalonan sebagai ketua umum One Day One Juz :
1. bakal calon Ketu Umum diusulkan oleh rapat pleno dewan pengurus pusat
berdasarkan usulan dari dewan pengurus pusat dan dewan pengurus area.
2. Bakal calon ketua umum terpilih ditetapkan maksimal 5 (lima) nama yang
memperoleh suara terbanyak atas usulan dari dewan pengurus area.
3. Bakal calon ketua umum adalah anngota biasa, dengan ketentuan:
a. Berjenis kelamin laki-laki
b. Sudah menikah.
c. Umur maksimal 50 tahun.
d. Memiliki kemampuan tilawah minimal satu hari satu juz dengan tajwid
yang benar secara istiqomah.
e. Hafal Al-Qur’an minimal 1 (satu) juz.
f. Sudah pernah menjadi pengurus 1 (satu) periode.
g. Memiliki pemahaman islam yang baik berdasarkan Al-Qur’an dan AsSunnah.
h. Mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan
perkumpulan.
i. Loyal terhadap perkumpulan dan aktif dalam menjalankan perkumpulan
dan kegiatan perkumpulan.
j. Bukan merupakan pengurus partai politik.
k. Tidak sedang menjabat sebagai ketua umum atau yang setingkat di
organisasi lain.
4. Ketua umum terpilih dilantik oleh pimpinan musyawarah besar dan
disaksikan oleh seluruh peserta musyawarah besar.
5. Ketua umum dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah besar untuk masa
jabatan 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali setelah masa
jabatannya berakhir paling banyak untuk 1 (satu) periode kepemimpinan.
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6. Ketua umum terpilih berhak menyusun keanggotaan dewan pengurus
pusat, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar selambat-lambatnya
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penutupan musyawarah
besar.
7. Ketua umum erpilih berhak membentuk organ-organ tingkat pusat dan
area lainnya yang dipandang perlu.16
Komunitas one day one juz adalah komunitas yang menerapkan sistem
laporan mengaji online, maka dari itu pengurus telah membentuk beberapa admin
untuk melancarkan pemantuan keseluruh anggota ODOJ, dan untuk admin penulis
mendapatkan data bidang kormin bahwa admin di seluruh dunia ada 3167 orang.

Penulis menjelaskan dari data di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh admin di
seluruh dunia ada 3167 orang, data ini diperoleh pada 01 November 2015. Lalu untuk
admin laki-laki ada 652 orang dari 717 grup dan 2094 orang dari 2712 grup untuk
perempuan di admin ODOJ, sedangkan diadmin ODALF laki-laki sebanyak 13 orang

16
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dari 14 grup, prempuan 75 orang dari 75 grup, dan dari ODOL untuk admin laki-laki
ada 308 orang dari 13 grup serta perempuan 25 orang dari 25 grup.
Penulis mendapatkan data pengurus ODOJ seluruh dunia pada November
2015 mencapai 1330 pengurus, yang terbagi dalam berbai bidang diantaranya adalah
ada tiga badan afliasi, sepuluh bidang, dua puluh satu departemen, dua puluh tujuh
divisi, lima korben , seratus tiga puluh tuju dewan pengurus area, dan tiga puluh
kordinator provinsi.

H. Manfaat Bergabung Dengan ODOJ
Mengikuti sebuah komunitas atau organisasi pasti mempunyai manfaat
tertentu, manfaat menngikuti ODOJ adalah salah satunya sebagai berikut:
a. Insyaa Allah menjadi sebaik–baik manusia (“Sebaik – baik kalian
adalah siapa yang mempelajari Al Qur’an dan Mengamalkannya” [HR.
Bukhari])
b. Meningkatkan kedekatan dengan Al Qur’an
c. Melatih agarlebih disiplin dalam membaca Al Qur’an
d. Memperluas Tali Silahturahmi karena berkumpul dengan saudara –
saudara baru di Grup ODOJ
e. Memperoleh informasi berupa tausiyah rutin, serta program – program
ODOJ lainnya, dll17
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Ibu Ani, Pengurus ODOJ Bandar Lampung, Wawancara , Jum’at28 Oktober 2016

BAB IV
ANALISIS KOMUNIKASI SOSIAL ONE DAY ONE JUZ (ODOJ) DAN
PERAN DALAM PEMBENTUKAN TRADISI TILAWATUL QUR’AN

A. PROSES KOMUNIKASI SOSIAL ONE DAY ONE JUZ (ODOJ)
Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, bahwa Komunitas One
Day One Juz dalam pembentukan tilawatul qur‟an di Bandar Lampung cukup
berperan aktif, dikarenakan sudah cukup banyak masyarakat Bandar Lampung yang
mengikuti komunitas one day one juz. “Masyarakat berpendapat dengan hadirnya
komunitas one day one juz membantu masyarakat untuk lebih suka dalam membaca
Al-Qur‟an, yang awalnya jarang membaca Al-Qur‟an jadi lebih sering membaca, dan
mereka terus termotivasi dalam membaca Al-Qur‟an, bahkan dalam satu hari bisa
membaca satu juz bahkan lebih.”1
Untuk padangan masyarakat sendiri yang belum tergabung dalam komunitas
one day one juz mereka sangat berapriasi walaupun mereka belum bisa satu hari satu
juz. Sebenarnya komunitas ini tidak hanya program satu hari satu juz, tetapi ada “one
day one half dalam satu hari setengah juz ada juga one day one lembar dalam satu
hari membaca Al-Qur‟an satu lembar kemudian ODOJ Kid yaitu program untuk anak
kecil dan juga ada ODOJ Star yaitu program dimana kita tidak dibatasi berapa banyak

1

Ustad Boiman, Wawancara anggota ODOJ, Tugu Siger Bakahuweni, Lampung Selatan 19
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kita membaca Al-Qur‟an dalam satu hari, dan ada program ODOJ gos too kampus
dan progam-progam sosial.”2
Penulis juga melihat adanya hubungan yang terjadi antara peran komunitas
one day one juz dalam pembentukan tradisi tilawatul qur‟an dalam proses komunikasi
sosial. Hubungan ini menegaskan bahwa manusia sebagai mahluk sosial sangat
membutuhkan interaksi/komunikasi dengan sesamanya sebagai referensi diri guna
melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini proses komunikasi sosial yang dilakukan
komunita one day one juz dengan baik dan efektif akan mampu mempengaruhi
caraberpikir dan keperibadian serta mental spiritual anggota dalam kehidupan seharihari. Komunitas one day one juz adalah komunitas yang sudah mempunyai badan
hukum dan juga sudah mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I dan bab III bahwa komunitas one
day one juz tidak hanya berperan dalam mengajak masyarakat dalam membaca AlQur‟an dalam satu hari satu juz, tetapi ada progam lain yang dijalakan komunitas ini
sehingga mereka berperan terhadap kehidupan masyarakat. Pengurus komunitasone
day one juz (ODOJ) juga melakukan beberapa agenda sehingga masyarakat bisa
mengetahui adanya ODOJ di Bandar Lampung. Dengan diadakannya agenda
seperti“iven di dunia nyata atau di lapangan-lapangan bahkan juga di pinggir jalan,
yang sering dinamai ngaos atau ngaji odoj street.”3Kegiatan itu dijadikan dalam satu

2
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tempat misalnya di car free day atau di lapangan kemudian juga di situ tilawah
bersama –sama, mengaji bersama-sama, kemudian

sembaringbermain

games,

bersama member odoj. Dengan cara itu jadi pengurus meperkenalkan komunitas one
day

one

juz.

Dan

mereka

sembaringmembagi-bagikan

brosur

juga

dan

memperkenalkan ada komunitas one day one juz komunitas baca Al-Qur‟an. “Selain
di dunia nyata tentunya di era moren di era digital pengurus bermain sosial media
(sosmed) merekabermain di media sosial. Seperti misalnya di instagram di facebook,
di youtube pengurus pun ada akun, yang di pakai untuk memperkenalkan komunitas
ini.”4
Sehingga masyarakan akan tertarik mengikuti kegitan mereka, baik itu
kegiatan yang bersifat keagamaan dan juga kegiatan sosial. Karena jika suatu
komunitas hannya memiliki satu progam kegiatan saja pasti komunitas itu akan
runtuh dan bila komunitas one day one juz hanya terfokus pada mengajak masyarakat
untuk tilawah maka orang yang bisa atau yang awal baru mengikuti pasti akan bosan
dan akhirnya akan berhenti mengikuti komunitas itu maka sebab itu komunitas ini
tidak hanya berperan disitu saja tetapi dalam kehidupan sosial masyarakat juga one
day one juz berperan aktif salah satu contohnya ODOJ peduli yaitu program dimana
membatu masyarakat yang terkena musibah.
Suatu proses komunikasi akan berhasil apabila terjadi perubahan pada diri
komunikan dalam hal ini anggota dan juga pengurus komunitas one day one juz.

4
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Penulis menemukan peroses komunikasi sosial yang dilakukan seperti saling tergur
sapa didalam grup saling mengingatkan dan juga saling berbagi semangat, sehingga
proses silahturahim tetap terjaga walaupun tidak dengan bertemu langsung dan orang
yang mengikuti akan terasa yakin dan suka terhadap komunitas one day one juz.
Dengan begitu akan mendapatkan dampak yang bagus bagi para anggotanya,
dengan kegitan dan komunikasi yang sangat erat antara satu anggota dengan anggota
lainnya. penulis memperhatikan langsung bagai mana komunikasi yang dilakukan
komunitas sehingga anggotanya menjadi lebih akrab, bahkan bisa jadi seperti
keluarga sendiri.
Dalam pelaksaannya komunitas one day one juz menggunakan media
whatsapp untuk memantau anggotanya dalam membaca Al-Qur‟an, “jika anggota
tidak membaca Al-Qur‟an dalam satu hari maka mendapatkan teguran dari admin
grupnya, yang berupa peringatan dan juga mendapat tanda di grup, guna untuk
memotivasi agar kita tetap membaca, dengan diberi tanda nama kita di grup maka
akan menjadi malu dengan anggota lain sehingga dikemudian hari akan membaca
terus menerus dan admin juga menegor secara chat pribadi dan memberi motivasi
agar trus membaca Al-Qur‟an.”5
Penulis melihat dari observasi di grup ODOJ bahwa admin dan pengurus lain
terus memotivasi anggota agar terus membaca kitab suci agama Islam karena
membaca Al-Qur‟an merupakan hal yang wajib dilakukan bagi umat Islam. Baik
motivasi kata-kata dan juga lewat gambar serta video.
Dari observasi penulis secara online selain melakukan tilawah juga ada juga
tentang berbagai motivasi atau ceramah yang dilakukan menggunakan aplikasi
5
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whatsapp, guna agar anggotanya terus termotivasi dalam membaca Al-Qur‟an
sehngga nantinya anggota-anggotanya akan terbiasa membaca kitab suci agama Islam
ini dalam satu hari satu juz, jika tidak membaca dalam diri mereka akan terasa seperti
ada yang kurang, walupun penulis menemukan ada saja godaan awal untuk membaca
Al-Qur‟an, karena membaca qur‟an dalam satu hari satu juz itu adalah hal yang berat
bagi yang belum terbiasa.
One Day One Juz Bandar Lampung juga mempunyai materi yang sudah
ditetapkan oleh pengurus pusat seperti kajian qur‟an ala ustad(KALKULUS) walapun
tidak semua berjalan tetapi penulis melihat ada materi-materi lain yang diberikan saat
anngota dan pengurus kumpul seperti tentang kajian-kajian bahkan tidak hanya saat
berkumpul pemberian kajian-kajian juga dilakukan mengunakan grup di whatsapp.
Komunitas one day one juz tidak hanya ada satu grup saja yaitu grup tentang
laporan untuk mengaji, tetapi ada grup lain yaitu grup “silahturahim yang guna untuk
saling komunikasi satu sama lain serta untuk saling berbagi keilmuan dan juga
motivasi-motivasi , karena dalam grup ini anggotanya gabungan dari grup-grup
tilawah yang lainnya”.6 dalam grup tersebut hubungan silahturahim akan semakin
dekat dikarenakan jika ada informasi dari grup lain maka akan di beritahukan di grup
ini. Dalam grup silahturahim juga tidak harus pengurus yang memberi informasi
tetapi anggota pun saling memberikan informasi dan juga berbagi ilmu dengan yang
ada didalam grup tersebut.
6
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Dari pemberian motivasi dan juga kajian-kajian diharapkan akan muncul
respon atau tanggapan dari anggotanya dalam bentuk pengertian dan pemahaman
terhadap kajian-kajian yang diberikan, dan juga lebih jauhnya bisa diterapkan
dikehidupan sehari-hari serta dapat disampaikan kepada orang lain.
Pada penelitian ini penulis menggunakan terori klasik, teori yang menekankan
pada pembagian tugas dan struktur hirarki,7 teori ini menurut penulis tepat untuk
mengetahui bagaima proses komunikasi sosial komunitas one day one juz Bandar
Lampung. Dengan adanya pembagian tugas dan struktur hirarki maka penulis dapat
mengetahui bagaimana pengurus komunitas membagi tugas dan sehingga
terbentuknya komunikasi sosial antara pengurus dan anggota.
Penulis melihat pembagian kerja yang dialakukan one day one juz untuk
mendapkan hasil yang maksimal. Yang pertama adalah kordinator propvinsi yang
bertugas untuk mengkordinir dan menasihati seluruh dewan pengurus area (DPA)
seluruh lampung.8
Kedua, dewan pengurus area (DPA) bertugas mengkordinir seluh anggota dan
pengurus one day one juz serta melaksanakan program-progam yang guna untuk
menambah anggota komunitas dan juga untuk membatu masyarakat.9
Ketiga, adalah setiap grup tilawah mempunyai admin, admin inilah pengurus
yang tugaskan langsung untuk memantau bagaimana perkembangan tilawah anggota,
7

Khomsahrial Romli, Komunikasi Organisasi Lengkap, (Jakarta: Grasindo, 2014), h.28
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9
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8
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dan juga menegur dan memberi motivasi kepada para anggota yang tidak membaca
Al-qur‟an, pemberian motivasi juga tidak hanya kepada yang tidak membaca tetapi
kesemua anggota yang ada di dalam grup tersebut, untuk peneguran atau pemberian
motivasi bagi yang tidak membaca dilakukan dengan cara chat pribadi antara admin
dengan anggota. Admin juga bertugas memberi informasi-informasi tentang ODOJ
dan juga memberi kajian-kajian yang bisa memberi pengaruh efektif kepada
anngotanya. Admin jaga mempunyai grup yang khusu didalamnya admin semua guna
untuk bertukar informasi dan juga saling sering apa saja kendala di grup-grup
tilawah.10
Keempat, adalah pengurus yang bertugas mendata setiap anggota baru yang
masuk sehingga dengan begitu akan ketahuan berapa anggota ODOJ yang baru setiap
bulannya. Data ini berguna untuk arsip ODOJ. Tetapi pengumpulan data ini masih
dijadikan satu dalam provoinsi belum terpisah-pisah antar kabupaten/kota.11
Kelima, sekretaris bertugas membantu ketua dalam segala pelaksaan seperti
mencatat dan membuat surat seluruh kegiatan yang dilakukan one day one juz.12
Keenam adalah bendahara yang bertugas membantu ketua dalam keuangan dan juga
laporan keuangan yang masuk serta keluar. Selanjutnya ketujuh adalah bidang-bidang
ada tiga bidang yang terdapt dalam kepengurusan one day one juz Bandar Lampung,
yaitu bidang promosi dan humas yang bertugas untuk mempromosikan kepada
10
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masyarakat tentang one day one juz dan mengemas semenarik mungkin sehingga
masyarakat mau mengikuti komunitas one day one juz dan juga mau melaksanakan
tilawah dalam satu hari satu juz serta menacari kerjasama dengan komunitas lain atau
juga dengan lembaga.
Kemudian bidang projek mempunyai peran sebagai untuk merancang
berbagai kegiatan one day one juz yang akan dilakukan baik itu jangka pendek
bahkan jangka panjang. Yang terakhir adalah bidang dana usaha yang mempunyai
peran sebagi yang mencari dana dan membuat usaha sehingga komunitas memiliki
dana, baik dari proposal bahkan juga dari usaha komunitas.
Penulis meliahat bagaimana cara kordinasi antara anggota dan juga pengurus
dari hasil wawancara penulis dengan ketua ODOJ Bandara Lampung “karena anggota
itu tidak semua nya tidak jadi pengurus , untuk khusus anggota yang tidak jadi
pengurus maka mereka bisa berkordinasi dengan adminnya masing-masing di grup
masing-masing. Karena setiap satu orang itu punya grupnya masing-masingjadi satu
grup itu ada 30 orang. Di tilawahnya. Jadi mereka bisa berkordinasi dengan admin di
dalam grup yang mereka masuki. Adapun anggota yang terlibat menjadi pengurus,
maka dia bisa berkordianasi dengan pengurus lainnya atau bisa berkordinasi dengan
ketua. kemudian ada juga namanya grup komunikasi Yaitu grup ini isi nya para
odojer odojer yang ada di lampung ataupun di Bandar Lampung. Di grup ini member
odoj atau anggota itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan pengurus itu via
whatsap ataupun secara langsung. karena memang ODOJ Bandar Lampung sering
mengadakann namanya kopdar. Kita kopi darat (kopdar) yang intinya berkumpul
pengurus bareng member ODOJ. yang berguna untuk merancang kapan antara
pengurus dengan member odoj ngumpul bareng dalam suatu kegiatan.”13
Dari hasil pemaparan ketua ODOJ Bandar Lampung penulis dapat melihat
bahwa cara kordinasi anggota one day one juz bisa langsung berkordinasi dengan
admin grup masing-masing karena setiap anggota memiliki grup-grup sendiri sendiri,

13
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dan sedangkan untuk pengurus berkordinasi langsung ke pengurus-pengurus yang
lain serta jika anggota ingin berkordinasi dengan pengurus-pengurus maka ada
namanya grup komunikasi, dalam grup ini anggota dan pengurus dijadikan dalam
satu grub.
Penulis juga mendapatkan hasil bagaimana cara pembentukan struktur di
komunitas one day one juz Bandar Lampung yaitu dengan cara dengan cara.
“Musyawarah mufakat, jadi musyawarahkan siapa yang kira-kira bisa menjadi ketua
lalu siapa yang tepat menjadi sekretaris. Keudian siapa yang rapat ini, ada para
senior yang di Bandar Lampung jadi para member member yang mereka secara usia
kemudian secara usia di komunitas kemudian secara kontribusinya di ODOJ ini
banyak dialah yang menjadi senior atau dia akan ikut membahas siapa yang tepat
menjadi ketua. Kemudian untuk menentukan siapa kepengurusan nya, pengurus ini
kan yang akan membantu ketua, itu dibahas dengan oleh ketua dan tim yang lain.
Akhirnya terbentuklah kepengurusan”.14
Dan setelah terbentuknya kepengurusan jika ada pengurus yang tidak aktif
maka akan ada penegoran secara khus dan akhirnya jika masih tidak aktif maka akan
ada tindakan pengeluaran menjadi pengurus.
Pada penelitian penulis menemukan proses komunukasi lain selain diatas,
ODOJ juga menggunakan beberapa proses komunikasi sebagi penyampaian pesan,
antara lain:
1. Proses Komunikasi Secara Primer
Proses ini merupakan proses penyamapaian pikiran dan atau perasaan
seseorang kepada orang lain dengan menggunakan (Symbol) sebagai media.
Lambang yang digunakan oleh ODOJ dalam proses komunikasi ini adalah

14
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melalui gambar. Yakni gambar yang berisikan pesan-pesan tentang tilawah
dan do‟a. Gambar ini dipublikasikan dalam benuk poster, brosur berupa
ajakan atau informasi lain seputar tilawah.
2. Proses Komunikasi Secara Sekunder
Proses ini merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang
kepada orang lain dengan menggunakan sarana atau media sebagai alat kedua
setelah memakai lambang sebagi media pertama.
ODOJ menggunakan media dalam melancarkan komunikasinya karena
komunikan atau ODOJer sasarannya berada di tempat yang relatih jauh atau
karena jumlahnya banyak. Media yang dipakai dalam hal ini adalah SMS dan
SOSMED (Sosial Media) yakni melalui internet dengan Whatsapp, Facebook
dan Website/blogg.
Dengan mengikuti komunitas one day one juz seseorang akan memproleh
beberapa maafat dari manfaat mengikuti komunitas dan juga manfaat membaca AlQur‟an setiap hari, berikut adalah beberpa manfaat mengikuti one day one juz:
pertama adalah Insyaa Allah menjadi sebaik–baik manusia (“Sebaik – baik kalian
adalah siapa yang mempelajari Al Qur‟an dan Mengamalkannya” [HR. Bukhari]),
dan yang kedua Meningkatkan kedekatan dengan Al Qur‟an, ketiga melatih agarlebih
disiplin dalam membaca Al Qur‟an, keempat adalah memperluas Tali Silahturahmi
karena berkumpul dengan saudara – saudara baru di Grup ODOJ, dan yang kelima
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memperoleh informasi berupa tausiyah rutin, serta program – program ODOJ lainnya.
itu adalah beberpa manfaat jika kita mengikuti one day one juz.
Penulis akan memaparkar manfaat tentang memba Al-qur‟an karena dengan
mengikuti komunitas one day one juz sudah pasti kita akan di tuntun untuk membaca
Al-Qur‟an satu hari satu juz, ada banyak manfaat ketika membaca Al-Qur‟an, penulis
di sini tidak memaparkan semua manfaat karena jika dipaparkan semua akan terlalu
banyak, maka penulis hanya menuliskan beberapa saja, berikut adalah manfaat ketika
seseorang membaca Al-Qur‟an:
1. Satu hurufnya diganjarkan dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10
kebaikan
ِ « َهيْ قَزَأَ حَزْفًا ِهيْ ِكتَاب-صلى اهلل عليه وسلن- ِعبْد اللَّ ِه ْبيَ هَسْعُىدٍ رضى اهلل عٌه يَقُىلُ قَالَ رَسُىلُ اللَّه
َ ي
ْع
َ
ٌف وَهِينٌ حَزْف
ٌ ْف وَالَمٌ حَز
ٌ ْف وَلَ ِكيْ أَلِفٌ حَز
ٌ ْسٌَ ُت بِعَشْزِ أَ ْهثَاِلهَا الَ أَقُىلُ الن حز
َ َسٌَتٌ»اللَّهِ فَلَ ُه بِ ِه وَالْح
َ َح

“Abdullah bin Mas‟ud radhiyallahu „anhu berkata: “Rasulullah
shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membaca satu huruf dari
Al Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan
dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya dan aku tidak mengatakan  النsatu
huruf akan tetapi Alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu huruf.” (HR.
Tirmidzi dan dishahihkan di dalam kitab Shahih Al Jami‟, no. 6469)

Dalam hadis di atas maka dapat di jelaskan bahwa jika seseorang membaca
satu huruf Al-Qur‟an maka mendapat satu kebaikan dan akan dilipat gandakan
menjadi 10 kebaikan, contah dalam hadis tersebut dijelakan bahwa النitu tidak satu
huruf tetapi alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miin satu huruf, maka dalam kalimat
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 النitu terdapat 3 huruf berarti ada 3 kebaikan yang akan diperoleh dan akan dilipat
gandakan menjadi 30 kebaikan.
2. Al-Qur‟an

sebagai

pemberi

Syafa‟at

bagi

orang-orang

yang

rajin

membacanya.
Dari shahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiallahu „anhu : Saya mendengar
Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam bersabda :

« صحَابِه
ْ »اقْزَءُوا الْقُزْآىَ فَإًَِّهُ يَأْتِى يَ ْى َم الْقِيَاهَتِ شَفِيعًا َأل
“Bacalah oleh kalian Al-Qur`an. Karena ia (Al-Qur`an) akan datang pada
Hari Kiamat kelak sebagai pemberi syafa‟at bagi orang-orang yang rajin
membacanya.” [HR. Muslim 804]
Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Al-Qur‟an akan menjadi saksi kita dan
pemberi syafa‟at di hari kiamat, sehingga dari itu Nabi Muhammad SAW
memerintahkan agar membaca Al-Qur‟an setiap hari Nanti pada hari Kiamat, Allah
subhanahu wata‟ala akan menjadikan pahala membaca Al-Qur`an sebagai sesuatu
yang berdiri sendiri, datang memberikan syafa‟at dengan seizin Allah kepada orang
yang rajin membacanya.
3. Al-Qur‟an akan datang pada hari kiamat
Dari shahabat An-Nawwas bin Sam‟an Al-Kilabi radhiallahu „anhu berkata :
saya mendengar Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam bersabda :

ى
َ يُؤْتَى بِالْقُزْآىِ يَ ْى َم الْقِيَاهَتِ وَأَهْلِ ِه اّلَذِييَ كَاًُىا َيعْوَلُىىَ بِهِ تَ ْقدُهُهُ سُى َر ُة الْبَقَ َزةِ وَآلُ عِوْزَا
عيْ صَاحِبِهِوَا
َ ُِتحَاجَّاى
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“Akan didatangkan Al-Qur`an pada Hari Kiamat kelak dan orang yang rajin
membacanya dan senantiasa rajin beramal dengannya, yang paling depan
adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali „Imran, keduanya akan membela
orang-orang yang rajin membacanya.” [HR. Muslim 805]
Pada hadits ini Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam memberitakan bahwa
surat Al-Baqarah dan Ali „Imran akan membela orang-orang yang rajin membacanya.
Namun Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam mempersyaratkan dalam hadits ini
dengan dua hal, yaitu pertama membaca Al-Qur`an, kedua beramal dengannya.
Karena orang yang membaca Al-Qur`an ada dua type :


Type orang yang membacanya namun tidak beramal dengannya, tidak
mengimani berita-berita Al-Qur`an, tidak mengamalkan hukum-hukumnya.
Sehingga Al-Qur`an menjadi hujjah yang membantah mereka.



Type lainnya adalah orang-orang yang membacanya dan mengimani beritaberita Al-Qur`an, membenarkannya, dan mengamalkan hukum-hukumnya,
sehingga Al-Qur`an menjadi hujjah yang membela mereka.

4. Al-Qur‟an sebagai penentram hati.
Dijelaskan dalam surat Ar Ra‟ad ayat 28:

٢٨ ُٱلَذِييَ ءَاهٌَُىاْ وَ َتطۡوَئِيُ قُلُى ُثهُن ثِذِكۡزِ ٱلَلهِۗ أَلَب ثِذِكۡزِ ٱلَلهِ َتطۡوَئِيُ ٱلۡقُلُىة
Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati
menjadi tenteram.
Dari ayat tersebut maka dapat dilihat bahwa seseorang yang hatinya gundah
gulana atau tidak tenang, dapat menenangkan hatinya dengan cara membaca Al-
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Qur‟an dan dengan membaca Al-Qur‟an maka orang yang membaca akan mengingat
Allah SWT.
5. Al-Qur‟an sebagai pentunjuk
Di jelaskan dalam surat An Nahl ayat 89 :

ًٰشهِيدًا عََل
َ َسهِنۡۖ وَجِئٌَۡب ِثك
ِ ُشهِيدًا عَلَيۡهِن هِيۡ أًَف
َ ٖ وَيَىۡمَ ًَجۡعَثُ فِي كُّلِ ُأهَة
ٰشيۡءٖ وَهُدٖي َورَحۡوَةٖ وَثُشۡزَي
َ ِهَٰٓؤَُلبٓءِۚ وَ ًَشَلٌَۡب عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰتَ تِجۡيَٰيٖا ِلكُّل
٨٩ َِللۡوُسِۡلوِيي
Artinya: (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap
umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu
(Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan
kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk
serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.(QS. An
Nahl:89)
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Qur‟an
sebagai petunjuk bagi umat Islam serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang
yang berserah diri.
6. Pahala yang membaca Al-Qur‟an
Tamim Ad Dary radhiyalahu „anhu berkata: “Rasulullah shallallahu „alaihi
wasallam bersabda:

ْ « مَن-صلي اهلل عليه وسلم- ِعنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ رضي اهلل عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه
ٍقَرََأ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَة
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Tamim Ad Dary radhiyalahu „anhu berkata: “Rasulullah shallallahu „alaihi
wasallam bersabda: “Siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam
dituliskan baginya pahala shalat sepanjang malam.” (HR. Ahmad dan
dishahihkan di dalam kitab Shahih Al Jami‟, no. 6468).
Dari hadis tersebut maka dapat dilihat bahwa setiap kali bertambah kuantitas
bacaan, bertambah pula ganjaran pahala dari Allah. Dan bila mana kita membaca AlQur‟an pada suatu malam makan Allah SWT memberikan pahala seperti solat
sepanjang malam, sungguh tidak runggi orang yang membaca Al-Qur‟an.
7. Mendapat derajat yang lebih tinggi
Dari Ummul Mu`minin „Aisyah radhiallahu „anha berkata, bahwa Rasulullah
shalallahu „alaihi wasallam bersabda :“Yang membaca Al-Qur`an dan dia mahir
membacanya, dia bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca AlQur`an namun dia tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka
baginya dua pahala.” [Al-Bukhari 4937, Muslim 244]
Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa rang yang mahir membaca Al-Qur`an
adalah orang yang bagus dan tepat bacaannya serta orang tersebut selalu bersama
mailaikat yang mulia.
Adapun orang yang tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan,
maka baginya dua pahala : pertama, pahala tilawah, dan kedua, pahala atas kecapaian
dan kesulitan yang ia alami.
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B. KENDALA-KENDALA

PELAKSANAAN

KOMUNIKASI

SOSIAL

KOMUNITAS ONE DAY ONE JUZ
Dari berbagai macam usaha yang dilakukan pengurus ODOJ supaya banyak
masyarakat yang mengikuti komunitas tersebut.Penulis juga mewawancaraidengan
berbagai anggota komunitas one day one juz kemudian penulis melihat adanya
beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaan komunikasi sosial dan juga
kelebihan.Kelebihannya sudah pasti membantu masyarakat untuk suka membaca
kitab suci agama Islam dan membuat anggotanya termotivasi terus menerus membaca
Al-Qur‟an dan seperti yang telah banyak penulis paparkan di bab-bab sebelumnya.
Penulis juga wawancara dengan ketua one day one juz Bandar Lampung menurut
pemaparanya “Kesulitan. Ini kan bicara soal al quran bicara soal keimanan .
keimanan manusia kan berbeda beda. Jadi kesulitan kita, kita sih tidak terlalu
memikirkan kesulitan kaeran memang kita kan tugas kita berdakwah. Tugas kita
mengajak. Jadi masyarakat mau gabung ya silakan kalo tidak mau gabung ya berarti
hidayahnya belum turun. Yang pasti kesulitannya adalah karena masalah keimanan
itu berbedda beda . ada yaang keimanan nya bagus dia mau gabung odoj. Kalo
kesulitan kita . tentang karena kepengurusan kita sedikit.”15
Dari pemaparan ketua ODOJ Bandar lampung di atas ada juga beberapa
kendala dalam komunikasi sosial komunitas one day one juz dalam membetuk tradisi
tilawatul qur‟an yang terlihat jelas, yaitu sebagi berikut:
1. Masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui tentang one day one juz
di Bandar Lampung, dan banyak sekarang masyarakat yang acuh tak acuh
tentang yang mereka ketahui.

15
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2. Banyak masyarakat yang belum menggunakan media sosial, contonya mereka
mau mengikuti ODOJ tapi mereka tidak mempunyai whatapp.
3. Masyarakat yang sudah mengetahu tentang adanya ODOJ tidak mau membagi
atau memberi tahu kepada masyarakat yang lain.
4. Masih kurangnya keterbatasan dana untuk melaksanakan seluruh program
sehingga masyarakat bisa mengetahui adanya komunitas one day one juz, hal ini
juga membatasi anggota yang ingin melaksanakan kegiatan menggunakan dana.
Misanya ketika ingin melaksanakan atau mengadakan lomba tilawatul qur‟an
untuk mencari bakat masyarakat tentang seni membaca qur‟an. Dengan adanya
lomba itu pasti membutuhkan dana, meskipun tidak terlalu besar.
5. Lalu penyaluran anggota baru yang masih berebuat mau dimasukan kedalam
grup yang mana.
6. Banyak anggota dan pengurus sibuk di dunia sehingga sering motivasi atau
tausiah yang di sampaikan lewat whatsapp di abaikan.
7. Masih adanya anggota yang menggunakan grup sebagai tempat promosi atau
berjualan padahal, grup seharusnya hanya untuk keagamaan.
Dari beberapa kendala yang di hadapi penulis juga melihat ada beberapa
kekurangan ODOJ Bandar Lampung yaitu seperti belum adanya sekretariat sehingga
untuk berkumpul atau pertemuan langsung antar pengurus dengan anggota bahkan
pengurus dengan pengurus sendiri masih kerap kali kebinguan untuk kumpul dimana
dan juga sering kali kumpul selalu pindah-pidah.
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Dengan belum adanya sekretariat maka masih jarangnya pertemuan antara
pengurus dengan anggota sehingga anggota tidak bisa tahu mana yang pengurus dan
mana yang bukan pengurus ketika di grub, bahkan dalam satu bulan belum tentu ada
satu kali pertemuan. Dan juga admin tidak bisa tahu langsung apakah aggotanya
benar-benar sudah melakukan tilawah atau belum, karena anggota hanya melaporkan
jika sudah melakukan tilawah tapi tidak ada buktinya.
Penulis kembali melihat bahwa untuk One day one juz belum membantu
masyarakat Bandar Lampung untuk memperbaiki bacaan Al-Qur‟an yang mana
masyarakat itu sudah mengikuti komunitas tersebut, “dikarenakan komunitas masih
menekankan hanya membaca dan laporan lewat online dan membacanya di rumah
masing-masing anggota atau di tempat lain.”16 Seperti yang di jelaskan dalam surat
Al Muzammil ayat 4:

٤ أَوۡ سِدۡ عَلَيۡهِ َورَتِّلِ ٱلۡ ُقزۡءَاىَ تَزۡتِيلًب
Artinya : “…Dan bacalah Al Qur`an itu dengan perlahan-lahan ( tartil).”
(QS; Al Muzammil :4 )
Dalam surat yang telah di jelaskan di atas bahwa membaca Al-Qur‟an harus
dengan perlahan-lahan dan harus degan tajuit dan juga harus sesuai dengan
magrojdnya. Sebenarnya komunitas one day one juz sudah mempunyai program
tahsin guna untuk membantu memperbaiki bacaan Al-Qur‟an bagi anggota yang
belum bisa membaca kitab suci ini, tetapi dikarenakan pengurus yang tidak terlalu
banyak dan tenga pengajar yang belum ada maka program ini belum berjalan.
16
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“Sedangkan untuk daerah luar lampung seperti Jakarta untuk program tahsin sudah
diterapkan, sehingga membantu masyarakat dalam mengatasi tidak bisanya membaca
Al-Qur‟an.”17

17
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BAB V
KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Peran Komunitas One Day One Juz Dalam Gerakan Komunikasi Sosial
Melalui Pembentukan Tradisi Tilawatul Qur’an
Setetelah penulis melakukan penelitian dengan uraian dan analisis
menggunakan teori kelasik dalam penelitian Peran Komunitas One Day One Juz
dalama pembentukan tradisi tilawatul qur’an studi kounikasi sosial, maka penulis
menyimpulkan bahwa adanya komunikasi sosial yang dilakukan,yaitu dalam
pemberian motivasi saat anggotanya tidak melakukan tilawah dan juga saling tegur
sapa antara pengurus dan anggota serta saling bertukar pikiran dan juga pemberian
informasi-informasi tidak lupa juga mereka saling mengingatkan bagi yang belum
laporan dan tilawah agar segera menyelesaikan tilawahnya pada saat hari itu.
Komunitas one day one juz tidak hanya ada satu grup saja yaitu grup tentang
laporan untuk mengaji, tetapi ada grup lain yaitu grup silahturahim yang guna untuk
saling komunikasi satu sama lain serta untuk saling berbagi keilmuan dan juga
motivasi-motivasi , karena dalam grup ini anggotanya gabungan dari grup-grup
tilawah yang lainnya. dalam grup tersebut hubungan silahturahim akan semakin dekat
dikarenakan jika ada informasi dari grup lain maka akan di beritahukan di grup ini.
Dalam grup silahturahim juga tidak harus pengurus yang memberi informasi tetapi
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anggota pun saling memberikan informasi dan juga berbagi ilmu dengan yang ada
didalam grup tersebut.
Jika ada seorang anggota tidak melakukan tilawah dalam satu hari maka akan
mendapat teguran langsung dari pengurus dan mendapatkan peringatan pertama,
pengurus pun langsung menegurnya menanyakan kenapa tidak melakukan tilawah
dan juga pegurus memberi peringatan tentang peraturan yang sudah dijelaskan pada
awal mengikuti grup, bahwa dalam satu hari diharuskan mmbaca satu juz dan
melaporkannya, disini grup one day one juz menggunakan media whatsapp untuk
memantau tilawah anggotanya, jika tidak bisa melaporkan menggunakan whatsapp
maka di sarankan untuk melaporkan dengan menggunakan sms.
Menurut penulis juga Komunitas One Day One Juz beperan aktif dalam
pembentukan tradisi tilawatul qur’an karena anggota dan juga pengurus selalu gencar
untuk mengajak masyarakat agar mengikuti One Day One Juz dan juga mengajak
agar sebagai umat Islam selalu membaca Al-Qur’an, ajakan bisa berupa selembaran
brosur dan juga lewat media sosial.
2. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Komunikasi Sosial
Berikut adalah beberapa kendala dalam komunikasi sosial komunitas one day
one juz dalam membetuk tradisi tilawatul qur’an yang terlihat jelas, yaitu sebagi
berikut:
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a. Masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui tentang one day
one juz di Bandar Lampung, dan banyak sekarang masyarakat yang acuh
tak acuh tentang yang mereka ketahui.
b. Banyak masyarakat yang belum menggunakan media sosial, contonya
mereka mau mengikuti ODOJ tapi mereka tidak mempunyai whatapp.
c. Masyarakat yang sudah mengetahu tentang adanya ODOJ tidak mau
membagi atau memberi tahu kepada masyarakat yang lain.
d. Masih kurangnya keterbatasan dana untuk melaksanakan seluruh program
sehingga masyarakat bisa mengetahui adanya komunitas one day one juz,
hal ini juga membatasi anggota yang ingin melaksanakan kegiatan
menggunakan dana. Misanya ketika ingin melaksanakan atau mengadakan
lomba tilawatul qur’an untuk mencari bakat masyarakat tentang seni
membaca qur’an. Dengan adanya lomba itu pasti membutuhkan dana,
meskipun tidak terlalu besar.
e. Lalu penyaluran anggota baru yang masih berebuat mau dimasukan
kedalam grup yang mana.
f. Banyak anggota dan pengurus sibuk di dunia sehingga sering motivasi
atau tausiah yang di sampaikan lewat whatsapp di abaikan.
g. Masih adanya anggota yang menggunakan grup sebagai tempat promosi
atau berjualan padahal, grup seharusnya hanya untuk keagamaan.
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B. Saran
Penulis menyarankan bagi para pembaca dan peneliti yang lainnya, sebagai
tindak lanjut dari skripsi ini adalah:
1. Sebagai komunitas yang berperan aktif dalam keagamaan yaitu tentang
pembentukan tilawatul qur’an sebaiknya komunitas jangan sampai ada pengaruh
politik peraktis masuk kedalam komunitas, karena jika sampai ada politik praktis
masuk kedalam komunitas one day one juz maka akan merusak tonggak
komunitas yaitu tentang keagamaan, dan juga mempengaruhi pandangan
masyarakat tentang komunitas ini.
2. Perlu selalu dan lebih aktif diberikan rangsangan diberikan kegitan dalam rangka
pemberdayaan dan kemandirian ODOJ. Rangsangan dapat berupa penerapan
program one day one juz didalam institusi (Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi), karena adanya program Komunitas ODOJ Gos To Kampus.
3. Disamping sifatnya sebagai komunitas yang mengajak masyarakat untuk suka
dengan Al-Qur’an dan mebacanya, maka perlu adanya pelatihan membaca AlQur’an bagi anggota yang belum lancar dalam membacanya. Karena membaca AlQur’an yang baik dan benar tidak mudah. Serta lebih sering melalukan kegitan
pengakajian tentang Al-Qur’an dan As-Sunah.
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C. Penutup
Alhamdulillahirobbil ‘alamin, Puji Syukur Ke-hadirat Allah SWT yang telah
memberikan dan melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya serta kesabaran dan
keikhlasan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
baik.
Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca
dan terkhusus kepada penulis baik itu didunia maupun diakhirat kelak, terlebih lagi
bagi mmahasiswa yang menempuh pendidikan di jurusan Komunikasi dan Penyiaran
Islam.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak
kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, karenanya penulis sangat
membutuhkan keritikan dan masuk yang sifatnya membangun.
Akhirnya penulis mengucapkan terimaksih yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT
senantiasa memberikan keberkahan dan pertolongannya kepada kita semu, Amin.
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LAMPIRAN

PEDOMAN OBSERVASI

1. Gambaran umum keadaan One Day One Juz (ODOJ) Bandar Lampung
2. Mengamati peran pengurus dan juga anggota di dalam grup ODOJ yang ada
di whatsapp.
3. Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat pros pembentukan tradisi
tilawatul qur’an dan komunikasi sosial yang dilakukan ODOJ Bandar
Lampung.

PEDOMAN INTERVIEW
A. Pertanyaan Wawancara Penngurus One Day One Juz
1. Bagaimana sejarah munculnya One Day One Juz di Bandar Lampung?
2. Ada berapakah seluruh anggota ODOJ yang berada di Bandar Lampung?
3. Lalu ada berapa jumlah pengurus ODOJ di Bandar Lampung, dan berapa yang
aktif hingga saat ini?
4. Bagaimana pendapat masyarakat dengan adanya ODOJ di Bandar Lampung?
5. Setiap organisasi pasti ada pembagian kerja untuk setiap pengurusnya, agar
organisasi itu berjalan dengan baik, bagaimanakah ODOJ pembagian
kerjannya sehingga ODOJ bisa dikenal masyarakat?
6. Bagaimana pembentukan Struktur di ODOJ sendiri, apakah ditunjuk secara
langsung atau dengan cara lain?
7. Bagaimana jalur kordinasi anatara anggota dengan pengurus dan pengurus
dengan pengurus, apakah anggota langsung berkordinasi dengan ketua jika
ada keluhan atau dengan yang lain kordinasinya, dan bagaimana pengurus
dengan pengurus berkordinasi?
8. Adakah

setrategi

khusus

agar

masyarakan

mengikuti

ODOJ

dan

melaksanakan One Day One Juz?
9. Apakah ada panduan khusus dari pusat untuk setiap pengurus dan anggota
dalam melaksanakan kegiatan atau yang lainnya?
10. Lalu adakah pelatihan-pelatihan khusus untuk setiap pengurus ODOJ?
11. Berapa kali pertemuan antara pengurus dengan pengurus dan anggota dengan
pengurus dalam waktu satu bulan?
12. Apakah ada tindakan khusus bagi anggota ODOJ yang berprestasi, contonnya
prestasi dalam qiroatul qur’an atau sahril qur’an?
13. Adakah aturan khusus untuk setiap anggota dan pengurus, dan bagaimana jika
ada yang melanggar?

14. Adakah sesulitan dalam mengajak masyarakat untuk mengikuti ODOJ dan
bagaimana kesulitan saat pemberian motivasi agar anggota ODOJ selalu
melaksanakan tilawah?

B. Pertanyaan Wawancara Anggota ODOJ

1. Sudah berapa lama anda bergabung dengan ODOJ?
2. Menurut anda, bagaimana dengan adanya ODOJ di Bandar Lampung?
3. Apakah membantu masyarakat untuk suka membaca Al-Qur’an?
4. Lalu apakah ODOJ membantu masyarakat untuk memperbiki bacaan AlQur’an?
5. Sebagai anggota ODOJ jika anda tidak membaca Al-Qur’an adakah teguran
atau sangsi yang diberikan?
6. Adakah pertemuan rutin antara pengurus ODOJ dengan anggota?
7. Bagaimana cara pengurus memantau anda saat membaca Al-Qur’an?
8. Apakah ada pemberian motivasi agar anggota ODOJ selalu membaca AlQur’an?
9. Selain membaca Al-Qur’an adakah ceramah-ceramah atau yang lainnya di
berikan oleh pengurus?

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Sejarah berdirinya ODOJ Pusat dan Bandar Lampung
2. Struktur Kepengurusan ODOJ Bandar Lampung
3. Program Kerja ODOJ Bandar Lampung
4. Visi-Misi ODOJ
5. AD/ART ODOJ
6. Sarana dan prasarana ODOJ Bandar Lampung

DAFTAR NAMA-NAMA SAMPEL ODOJ
A. PENGURUS
NO

NAMA

1.

Ricky Adrinaldi

2.

Andrian Hr

3.

Nurkholis Aji

4.

Ibu Ani

5.

Sri Rahayu

B. ANGGOTA
NO

NAMA

1.

Ustad Boiman

2.

Hamid Ahmad

3.

Syarif Hidayat

FOTO-FOTO KEGIATAN ODOJ BANDAR LAMPUNG
DAN FOTO-FOTO INTERVIEW

