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ABSTRAK 

 

Berkembangnya berbagai aplikasi Al-Qur‟an digital akan 

lebih memudahkan penggunannya untuk mempelajari isi dari Al-

Qur‟an. Tetapi apakah dengan berkembangnya aplikasi ini dan adanya 

kemudahan dalam menggunakannya bisa meningkatkan 

intensitasmembaca penggunannya atau tidak terkhusus di kalangan 

mahasiswa apalagi di tengah kesibukan aktifitas akademik 

perkuliahan mampukah mahasiswa membawa Al-Qur‟an berupa buku 

(kitab) agar tetap membaca Al-Qur‟an. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh media Al-Qur`an Digital Terhadap Intensitas 

Membaca Al-Qur`an Mahasiswa. 

  Penelitian ini menggunakan Penelitian Kuantitatif. Populasi 

penelitian ini adalah mahasiswa Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 

2017 UIN Raden Intan Lampung dan sampel yang digunakan 

berjumlah 31 Mahasiswa. Teknik Pengumpulan Data menggunakan 

angket, dokumentasi. Media Al-Quran digital (X) memiliki nilai 

minimum sebesar 31 dan nilai maksimum sebesar 124. Rata-rata-rata 

Media Al-Qur‟an Digital sebesar 36 dan standar deviasi sebesar 2.805. 

Intensitas membaca Al-Quran (Y) memiliki nilai minimum sebesar 31 

dan nilai maksimum  sebesar  124.  Diketahui  nilai  rata-rata  Hasil 

membaca Al-Quran sebesar 36,71 dengan standar deviasi sebesar 

2.969. 

Diketahui  nilai  rata-rata  Hasil membaca Al-Quran sebesar 

36,71 dengan standar deviasi sebesar 2.969.Hasil pengujian hipotesis 

secara parsial menunjukkan bahwa media Al-Qur`an Digital 

berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Intensitas Membaca Al-

Qur`an. Hal ini dapat dilihat 0.0001 lebih kecil dari α = 0.05. Hasil 

Pengujian Hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa Al-Qur`an 

Digital berpengaruh signifikan terhadap Intensitas Membaca Al-

Qur`an. Hal ini dapat dilihat melalui nilai signifikan 0.001 lebih kecil 

dari α = 0.05 (0,0001<α = 0.05) dan nilai Fhitung(241.344) > Ftabel(2.43). 

Hasil dari Uji Kolmogorov Smirnov, menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi 0,881 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual 

berdistribusi normal, sebab data dikatakan normal jika sig 0,05. Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa Media Al-Quran digital sangat 

berpengaruh terhadap Intensitas membaca Al-Quran mahasiswa 

Jurusan PAI Angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung. 
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MOTTO 

 

“Jangan pernah berhenti mengejar yang kamu impikan, 

Meski apa yang didambakan belum ada didepan mata” 

-Bj. Habibie -     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini PENGARUH MEDIA AL-

QUR’AN DIGITAL TERHADAP INTENSITAS 

MEMBACA AL-QUR’AN MAHASISWA JURUSAN 

PAI ANGKATAN 2017 UIN RADEN INTAN 

LAMPUNG untuk menghindari dari kesalah pahaman dan 

salah pengertian terhadap judul skripsi ini. Diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Media 

Secara etimologis kata “media” berasal dari 

bahasa latin, yaitu medius yang berarti tengah, 

perantara atau pengantar. istilah kata media, umumnya 

mengacu pada sesuatu yang di gunakan sebagai 

wadah, alat, atau sarana untuk berkomunikasi namun, 

secara umum pengertian media adalah alat pengantar 

atau perantara yang berfungsi untuk menyampaikan 

pesan atau informasi dari suatu sumber kepada 

penerima pesan. 

2. Al-Qur’an Digital 

Secara bahasa, kata Al-Qur'an berarti “bacaan” 

atau “kumpulan”. AlQur'an yang dibaca dengan akal 

pikiran dinamakan Qira’atul Qur’an, sedangkan Al-

Qur'an yang hanya sekedar dibaca dengan lisan saja 

disebut Tilawatul Qur’an.
1
, kemudian pengertian Al-

Qur’an digital sendiri adalah bacaan atau kumpulan 

teks Al-Qur’an yang diproses atau didistribusikan 

                                                           
1 Moh. Ali Aziz, mengenal tuntas Al-Qur'an, (Surabaya : Imtiyaz, 2012) h. 1 



 
 

 
 

2 

melalui teks elektronik (lebih khusus keperangkat 

elektronik sehingga bisa membaca dan memutar 

rekaman digital dari Al-Qur’an itu sendiri). 

3. Intensitas Membaca  

Kata intensitas merupakan kata serapan dari 

bahasa inggris intensity. Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia intensitas berarti “keadaan tingkatan atau 

intensnya ’’. sedangkan intens sendiri berarti “ hebat 

atau sangat kuat, tinggi, bergelora, penuh semangat, 

berapi-api, berkoar-koar sangat emosional’’.
2
 Dalam 

tesaurus bahasa Indonesia, intensitas diartikan 

keseriusan, kesungguhan, ketekunan dan semangat.
3
 

Disini intensitas merupakan semangat yang tinggi, 

ketekunan, kesungguhan dan keseriusan dari seseorang 

ketika seseorang tersebut melakukan sesuatu. 

4. Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2017 UIN Raden 

Intan Lampung 

Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang 

sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah 

perguruan tinggi (universitas). Sedangkan jurusan PAI 

angkatan 2017  UIN Raden Intan Lampung adalah 

salah satu bagian dari fakultas tarbiyah dan keguruan 

yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung yang masuk pada tahun 2017. 

Berdasarkan dari uraian di atas, tergambarlah bahwa 

yang penulis maksud dari judul skripsi penelitian ini adalah 

pengaruh kepemilikan Al-Qur’an digital terhadap 

                                                           
2Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 

2020), Hlm 438. 
3Tim Redaksi, Tesaurus Elfabetis Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Mizan, 

2009), Hlm 242. 
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intensitas membaca Al-Qur’an mahasiswa jurusan PAI 

angkatan 2017 UIN raden intan lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur`an adalah kitab suci umat Islam. Bagi kaum 

muslimin, Al-Qur`an merupakan firman Allah yang 

diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW melalui 

Malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Al-Qur'an 

adalah lautan ilmu yang sangat luas dan dalam. Semakin 

diperdalam, semakin banyak rahasia kehidupan yang 

ditemukan.
4
 Didalamnya terkandung petunjuk dan 

pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan 

hidup baik di dunia maupun akhirat, bahkan dari kitab-

kitab terdahulunya Al-Qur’an merupakan kitab suci yang 

paling sempurna. Didalam Al-Qur`an juga terdapat ayat-

ayat yang menganjurkan agar kita membaca Al-Qur'an, 

seperti yang terdapat dalam QS Al-Alaq ayat 1-5: 

                                

                                  

         

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

                                                           
4 Moh. Ali Aziz, mengenal tuntas Al-Qur'an, (Surabaya : Imtiyaz, 2012) h. 1 
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kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.
5
 

AL-Qur’an memiliki kesempurnaan dan kemuliaan. 

Barangsiapa mambacanya dan mengamalkannya akan 

mendapatkan kebahagian dan nikmat yang tak terhingga 

dari Allah SWT. Membaca Al-Qur`an baik mengerti 

artinya atau tidak adalah termasuk ibadah yang paling 

utama.
6
 

Mempelajari Al-Qur’an adalah kewajiban. Berikut 

ini beberapa prinsip dasar untuk memahaminya, khusus 

dari segi hubungan Al-Qur’an dengan ilmu pengetahuan. 

Atau, dengan kata lain, mengenai "memahami Al-Qur’an 

dalam Hubungannya dengan Ilmu Pengetahuan”. Persoalan 

ini sangat penting, terutama pada masa-masa sekarang ini, 

dimana perkembangan ilmu pengetahuan demikian pesat 

dan meliputi seluruh aspek kehidupan. 

Kekaburan mengenai hal ini dapat menimbulkan 

ekses-ekses yang mempengaruhi perkembangan pemikiran 

kita dewasa ini dan generasi-generasi yang akan datang. 

Dalam bukunya, Science and the Modern World, A.N. 

Whitehead menulis: "Bila kita menyadari betapa 

pentingnya agama bagi manusia dan betapa pentingnya 

ilmu pengetahuan, maka tidaklah berlebihan bila 

dikatakan bahwa sejarah kita yang akan datang 

bergantung pada putusan generasi sekarang mengenai 

hubungan antara keduanya”.
7
 

                                                           
5 Departemen RI, Al-Qur’an dan terjemah, (CV Dipenogoro:Bandung) 

h.597 
6 Madchan anies, Tahlil dan kenduri : tradisi santri dan kyai (yogyakarta : 

pustaka pesantren,2009) h. 21 
7 M . Quraish Shihab, Membumikan Al Qur`an : fungsi dan peran wahyu 

dalam kehidupan masyarakat, (Bandung: Mizan,1994), h 27 



 
 

 
 

5 

Membaca Al-Qur'an menjadi sangat penting karena 

Allah menurunkan AlQur'an kepada Nabi Muhammad 

SAW untuk mengeluarkan umat Islam dari kegelapan dan 

kebodohan menuju cahaya Islam, sehingga menjadi benar-

benar umat yang baik dan terbaik yang pernah ada di muka 

bumi ini. di antara ciri khas atau keistimewaan yang 

dimiliki Al-Qur'an adalah bisa memberi syafa’at pada hari 

kiamat pada orang yang membaca dan mengkajinya.
8
 

Perintah membaca sendiri adalah kata pertama dari 

wahyu pertama yang diterima nabi Muhammad SAW, kata 

ini sedemikian pentingnya sehingga diulang dua kali dalam 

rangkaian wahyu yang pertama. Sangat mengherankan 

bahwa perintah tersebut ditujukan pertama kali kepada 

seorang yang tidak pernah membaca suatu kitab sebelum 

Al-Qur`an, bahkan seorang yang tidak pandai membaca 

suatu tulisan sampai akhir hayatnya. Namun keheranan ini 

akan sirna jika disadari arti iqra` dan disadari pula bahwa 

perintah ini tidak hanya ditujukan pada nabi Muhammad 

SAW semata, tetapi juga untuk umat manusia sepanjang 

sejarah kemanusiaan.
9
 Dalam hal ini kita sebagai umat 

islam diperintahkan membaca Al-Qur`an dimana pun 

berada, karen adengan kita membaca al qur`an kekuatan 

iman dan taqwa akan semakin bertambah. 

Dengan adanya perkembangan dunia teknologi 

informasi saat ini yang sudah menambah ke berbagai sisi 

kehidupan manusia. Perkembangan demikian tersebut 

didukung oleh tersedianya perangkat keras maupun 

perangkat lunak yang semakin hari semakin hebat 

                                                           
8 Ridwan, “Fungsi Al-Qur'an dan Pentingnya Membaca Al-Qur'an”, dalam 

https://ridwan202.wordpress.com/2009/03/06/fungsi-al-qur%E2%80%99an-dan-

pentingnyamembaca-al-qur%E2%80%99an/, tanggal 5 Oktober 2020 
9 M . Quraish Shihab, Membumikan Al Qur`an : fungsi dan peran wahyu 

dalam kehidupan masyarakat, (Bandung: Mizan,1994),h.167 
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kemampuannya. Memang tidak sulit lagi bagi kita untuk 

mempelajari Al-Qur`an. Dengan mudah kita bisa 

mendapatkan informasi tentang Al-Qur`an di dalam dunia 

maya. Bahkan kita bisa mendownload software tersebut 

berisi ayat-ayat Al-Qur`an beserta terjemahannya. Aplikasi 

ini bisa diakses secara online maupun offline. Memang 

lebih praktis bisa di bawa kemanapun tanpa harus menjaga 

wudlu serta bisa mempermudah seseorang dalam istiqomah 

membacanya dimanapun berada tanpa ada rasa sungkan 

terhadap yang melihat.  

Berkembangnya berbagai aplikasi Al-Qur’an digital 

akan lebih memudahkan penggunannya untuk mempelajari 

isi dari Al-Qur’an. Tetapi apakah dengan berkembangnya 

aplikasi ini dan adanya kemudahan dalam 

menggunakannya bisa meningkatkan intensitasmembaca 

penggunannya atau tidakterkhusus di kalangan mahasiswa 

apalagi di tengah kesibukan aktifitas akademik perkuliahan 

mampukah mahasiswa membawa Al-Qur’an berupa buku 

(kitab) agar tetap membaca al-qur’an. 

Berdasarkan latar belakang ini Maka dari itu penulis 

membuat penelitian yang berjudul “Pengaruh Media Al-

Qur'an Digital Terhadap Intensitas Membaca Al-

Qur’an Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2017 UIN 

Raden Intan Lampung”. Dalam hal ini peneliti ingin 

meneliti sejauh mana intensitas membaca al-qur’an  

mahasiswajurusan PAI Angkatan 2017 UIN Raden Intan 

Lampung dalam membaca Al-Qur’an yang telah 

dipermudah dengan aplikasi Al-Qur’an Digital. 
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C. Identfikasi Dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 

a. padatnya kegiatan mahasiswa membuat sulitnya 

membawa Al-Qur’an( Kitab ) 

b. melalui Al-Qur’an digital mahasiswa mampu 

mendengar secara langsung bacaan Al-Qur’an 

melalui fitur murotal yang terdapat pada Al-

Qur’an digital dan hal itu tidak bisa dilakukan 

melalui kitab Al-Qur’an berbentuk buku. 

2. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian perlu di lakukan 

agar pembahasan yang tidak terlalu luas dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu 

juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. 

Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian dengan 

hanya pada pengaruh Media Al-Quran digital terhadap 

intensitas membaca Al-Qur’an mahasiswa Jurusan PAI 

angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung yang 

memiliki Al-Qur’an digital. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di 

atas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah apakah 

media Al-Qur'an digital memiliki pengaruh terhadap 

intensitas membaca Al-Qur'an mahasiswa Jurusan PAI 

angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh kepemilikan aplikasi Al-Qur'an digital 

terhadap intensitas membaca Al-Qur'an mahasiswaJurusan 

PAI angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

semua pihak mengenai Al-Qur’an digital dan 

kemudahan membaca Al-Qur’an di mana saja 

b. Untuk memperdalam dan menambah wawasan bagi 

peneliti pada khususnya dan pembaca pada 

umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, untuk memperkaya pengetahuan dan 

keilmuan pribadi  dalam membaca Al-Qur’an 

khususnya pendidikan islam. 

b. Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan dan 

mempermudan membaca Al-Qur’an melalaui Al-

Qur’an digital serta meningkatkan intensitas dalam 

membaca Al-Qur’an karena sudah dipermudah 

dengan adanya aplikasi Al-Qur’an digital tersebut. 

c. Bagi dosen pengajar, untuk menambah refrensi 

tentang media pembelajaran dengan menggunakan 

teknologi agar pembelajaran lebih efisien. 
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d. Bagi Jurusan PAI 

1) Dapat memberikan gambaran tentang tentang 

manfaat riil yang dapat meningkatkan dalam hal 

ibadah 

2) Untuk mengetahui perkembangan dalam hal 

keistiqomahan membaca AL-Qur’an mahasiswa 

Jurusan PAI angkatan 2017 UIN Raden Intan 

Lampung dengan adanya aplikasi Al-Qur’an 

digital 

 

G. Penelitian Relevan 

Dalam hal ini judul penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis sebelumnya tidak ada yang meneliti, namun yang 

masih berhubungan dengan tema penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis yaitu mneliputi :  

1. Jurnal ditulis oleh Akhmad Dzul Fadli, Rahendra Maya 

dan Sarifudin, tentang Upaya orang tua dalam 

meningkatkan minat baca Al-Qur’an anak dalam 

keluarga ( Studi Di Masjid Umair Bin Abi Waqosh 

Kampung Batu Gede Rt.004, Rw.007, Desa Cilebut 

Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor), yang 

berkaitan dengan kemampuan membaca Al-Qur’an anak 

dalam keluiarga cukup baik. Hal ini dikarnakan peran 

orang tua yang telah mendidikan dan membimbing anak 

dari usia dini hingga dewasa. Upaya yang dilakukan 

orang tua dalam meningkatkan minat baca anaknya 

dengan cara membaca Al-Qur’an bersama anaknya,tua 

memberikan contoh, memberikan pendidikan Al-Qur’an 

sejak dini serta memberikan motivasi dan nasehat. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

saya teliti adalah objek dan  tempat penelitian, dalam 
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pemelitian yang dilakukan oleh Akhmad Dzul Fadli, 

Rahendra Maya dan Sarifudin lokasinya adalah di 

lingkukngan keluarga sedangkan penelitian yang saya 

teliti lokasinya adalah fakultas tarbiyah dan keguruan di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta 

objek yang diteliti oleh Akhmad Dzul Fadli, Rahendra 

Maya dan Sarifudin adalah anak usia dini sedangkan 

objek yang akan saya teliti adalah mahasiswa fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung.
10

 

2. Jurnal ditulis oleh Yuliana Wulandari tentang “Upaya 

Meningkatkan Minaat Baca Tulis Al-Qur’an Pada Nak 

Usia Dini di Taman Kanak-Kanak Islam Al-Azhar 15 

Surabaya. Yang berkaitan dengan upaya orang tua 

dalam meningkatkan minat baca tulis Al-Qur’an pada 

anak usia dini di TK Islam Al-Azhar adalah 

memberikan les mengangi, memberikan hadiah, 

memberikan contoh langsung pada anak dan 

memberikan cerita tauladan. Factor yang mendukung 

upaya meningkatkan minat baca tulis Al-Qur’an pada 

anak usia dini di TK Islam Al-Azhar adalah adanya 

kerjasama antara orang tua murid dan guru. Perbadaan 

penelitian ini dengan yang saya teliti adalah objek, 

subjek, dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan 

oleh Yuliana Wulandari dengann objek Kitab Suci Al-

Qua’an sedangkan yang saya teliti objeknya adalah Al-

Qur’an Digital, subjek yang diteliti oleh Yuliana 

Wulandari adalah anak usia dini sedangkan subjek yang 

saya teliti adalah mahasiswa, dan lokasi penelitian 

                                                           
10 Fadli, A.D. dkk, (2017). Upaya Orangtua dalam Meningkatkan Minat 

Baca Al-Qur’an Anak dalam Keluarga (Studi di Masjid Umair Bin Abi Waqos 

Kampung Batu Gede Rt 004 RW 007 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja 

Kabupaten Bogor) : Jurnal Pendidikan Islam, hal 98-99 
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Yuliana Wulandari di taman kanak-kanak Islam Al-

Azhar 15 Surabaya sedangkan llokasi penelitian saya 

adalah Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
11

 

3. Jurnal ditulis oleh Arsyad dan Salahudin ” Hubungan 

Kemampuan Membaca  Al-Qur’an Dan Minat Belajar 

Siswa Dengan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam 

(PAI), dengan hasil penelitin bahwa siswa yang 

mempunyai kemampuan membaca Al-Qur’an dengan 

baik, mempunyai kecendrungan untuk memperoleh 

hasil belajar pendidikan agama islam dengan tinggi, 

minat belajar siswa pada PAI berhubungan secara 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada PAI. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Arsyad dan 

Salahudin dengan penelitian yang akan saya teliti adalah 

Arsyad dan Salahudin memeniliti tentang kemampuan 

membaca Al-Qur’an dan minat belajar sedangkan yang 

akan saya teliti adalah pengaruh Al-Qur’an digital 

terhadap minat belajar dan objek penelitian Arsyad dan 

Salahudin adalah siswa sedangkan penelitian yang akan 

saya teliti adalah mahasiswa.
12

 

4. Jurnal ditulis oleh Olan, Abdul Idi Ahmad Zainuri, Ari 

Sandi “ Implementasi Aplikasi Al-Qur’an Digital Pada 

Siswwa Kecanduan Gadget”. Aplikasi Al-Qur’an digital 

dapat membantu mengatasi kecanduan gadget pada 

siswa dan mampu meningkatkan kemampuan membaca 

Al-Qur’an. Aplikasi ini dapat diterapkan pada proses 

                                                           
11 Wulandari, Y. (2017). Upaya Meningkatkan Minat Baca Tulis Al-Qur’an 

pada Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak Islam Al-Azhar 15 Surabaya. 6(2), 

hal.18 
12 Arsyaddan Salahudin. (2018).Hubungan Kemampuan Membaca  Al-

Qur’an Dan Minat Belajar Siswa Dengan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam 

(PAI), 16(2). Hal. 30 
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pembelajaran yang berlangsung karena siswa dapet 

mengikuti dengan optimal. Perbedaan penelitian mereka 

dengan penelitian saya adalah mereka meneliti tentang 

inplementasi Al-Qur’an digital pada siswa kecanduan 

gadget sedang saya terhadap pengaruh Al-Qur’an digital 

terhadap intensitas membaca Al-Quran pada 

mahasiswa.
13

 

5. Jurnal dibuat oleh Syarif Hidayat “ Al-Quran Digital ( 

Ragam, Permasalahan Dan Masa Depan ), masa depan 

Al-Quran Digital akan berkembang seiring 

perkembangan teknologi informasi dan computer. Jika 

sekarang ini perkembangan teknologi computer 

mengarah pada kemudahan dan manfaat dalam 

kehidupan khususnya semakin mendekati kearah fungsi 

yang dimiliki oleh panca indra, baik penglihatan, 

pendengaran, peraba dan penciuman. Perbedaan dengan 

penelitian saya dalah Syarif Hidayat meneliti tentang 

perkembangan Al-Quran Digital sedangkan saya 

pengaruh dari al-qur’an digital itu sendiri terhadap 

intensitas membaca Al-Qur’an.
14

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam skripsi ini disusun dalam bab-bab 

yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikanya meliputi 

halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, 

motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak. Untuk memahami 

                                                           
13 Olan  (2019) Implementasi Aplikasi Al-Quran Digital Pada Siswa Kecanduan 

Gadget ,jurnal pendidikan islam, Palembang,  hlm 347 
14 Syarif Hidayat (2016) Al-Quran Digital ( Ragam, Permasalahan Dan Masa Depan ), 

Yogyakarta, hlm 37 
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pembahasan skripsi ini perincian sistematika pembahasan 

sebagai berikut:  

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini menguraikan 

penegasan judul, latar belakang masalah,identifikasi masalah 

dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, 

sistematika pembahasan.  

Bab Kedua Landasan Teori dan pengajuan hipotesis. 

Bab ini menjelaskan tinjauan tentang Al-Qur’an, Aplikasi Al 

Qur`an Digital, Pengertian Al Qur`an Digital, pengertian 

Intensitas membaca Al-Qur’an dan hipotesis penelitian. 

Bab Ketiga Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang 

waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi sampel dan teknik pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, intrumen penelitian, uji 

validitas dan reabilitas data, uji prasarat analisis dan uji 

hipotesis. 

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini 

berisi tentang hasil penelitian dan penjabaran mengenai hasil 

penelitian. 

Bab kelima penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan 

dan rekomendasi mengenai penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Media Al-Quran Digital 

1 Pengertian Media Al-Qur’an Digital 

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang 

semakin pesat menjadikan Android sebagai generasi 

baru platform mobile yang menarik untuk 

dikembangkan. Beragam aplikasi free content 

diciptakan untuk memenuhi kebutuhan sekaligus 

sebagai daya tarik bagi para pengguna Android. Fitur-

fitur baru pun mulai dirilis, diantaranya adalah fitur 

voice recognition. 

Situasi masyarakat yang semakin sibuk dan 

kurangnya pengetahuan tata cara dalam membaca Al 

Qur’an maupun dalam memahami makna dari Al 

Qur’an serta kurang efisiennya pencarian terjemahan 

secara manual. Dengan memanfaatka n teknologi yang 

sedang berkembang serta sebagai solusi dari masalah 

tersebut adalah merancang aplikasi Al Qur’an 

menggunakan voice recognition sebagai media 

pencarian terjemahan Al Qur’an berbasis Android. 

Pemanfaatan fitur voice recognition mampu mengubah 

input suara menjadi output berupa penulisan text. 

Aplikasi ini menyediakan layanan ayat Al Qur’an 

30 juz beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia, fitur 

voice recognition yang berfungsi untuk mencari kata 

dalam terjemahan Al Qur’an, serta layanan tajwid 

sebagai pengetahuan tata cara dalam membaca Al-

Qur'an. Menelusuri pandangan Al-Qur'an tentang 
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teknologi, mengundang kita menengok sekian banyak 

ayat Al-Qur'an yang berbicara alam raya. 

Menurut sebagian Ulama', terdapat sekitar 750 

ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang alam materi dan 

fenomenanya dan memerintahkan manusia untuk 

mengetahui dan memanfaatkan alam ini. Menurut 

Quraisy Shihab, “Teknologi dan hasil-hasilnya di 

samping harus mengingatkan manusia kepada Allah 

SWT, juga harus mengingatkan bahwa manusia yang 

kepadanya tunduk segala berada dalam alam raya 

ini”.
15

 

Allah berfirman dalam Surat Ar-Rahman: 33 

                   

                     

‘’Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu 

sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan 

bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat 

menembusnya kecuali dengan kekuatan.”
16

 

 

Seluruh komponen dalam ilmu pengetahuan harus 

mengikuti arus perkembangan zaman. Arif 

mengungkapkan bahwa “pada dasarnya metode-metode 

tersebut tidak ada yang tertinggal pada setiap periode. 

Di samping diakui banyak metode yang lahir sesuai 

dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan 

kemajuan zaman.” Perkembangan metode pendidikan 

                                                           
15 Quraisy Shihab, Wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1997) h. 441 
16Departemen RI, Al-Qur’an dan terjemahan, (cv Diponogoro: Bandung ) h. 

532 
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Islam diukur dari seberapa modern media yang 

digunakan oleh setiap pendidikan dalam 

mengaplikasikan metode yang ada. Salah satu buah dari 

Islam itu kemajuan modern dalam pendidikan adalah 

Al-Qur'an digital.
17

 

Media Al-Qur'an digital merupakan salah satu produk 

terkini dalam hal pemaduan konsep teknologi dan 

religi. Dengan bantuan teknologi, akan memudahkan 

manusia untuk semakin mengenal dan mendekatkan 

diri pada Kitab suci umat Islam tersebut. Keberadaan 

Al-Qur'an digital merupakan perwujudan lain dari 

konsep Al-Qur'an yang selama ini hanya tersedia dalam 

bentuk cetakan buku. Namun secara isi, antara kedua 

wujud Al-Qur'an tersebut tidak memiliki perbedaan. 

Media yang digunakan untuk fasilitas Al-Qur'an digital 

itu pun bermacammacam. Selain wujud software, Al-

Qur'an digital pun dikemas melalui CD, bahkan ada 

yang membuat flashdisk yang khusus memutar 

lantunan ayat suci Al-Qur'an berserta tafsirnya.
18

 

Al-Qur'an yang kini beredar di tengah masyarakat 

terbagi menjadi dua versi output yaitu versi cetak dan 

versi digital. Al-Qur'an versi cetak juga merupakan 

inovasi dalam teknologi mesin cetak. Menurut 

Growman sebagaimana dikutip Denfeer, Al-Qur'an 

pertama kali yang dicetak dengan mesin cetak tipe yang 

dapat dipindahkan tersebut dibuat di Hamburg pada 

1964 lengkap dengan tanda bacanya. Sedangkan naskah 

yang pertama kali dicetak oleh oleh orang Islam terbit 

pada tahun 1987. 

                                                           
17 Arif Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Ciputat Press) h. 50 
18 Manfaat Al-Qur'an Digital”, dalam http://www.anneahira.com/al-quran-

digital.htm diunduh tanggal 2 Oktober 2020 
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Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan 

dan teknologi maka lahirlah Al-Qur'an digital. Menurut 

Arif, Al-Qur'an digital merupakan peralatan digital 

yang berfungsi untuk membantu belajar membaca Al-

Qur'an karena di dalamnya terkandung Al-Qur'an 

lengkap 30 juz, suara lantunannya, terjemahan dan 

fitur-fitur pendukung lainnya.
19

 Senada dengan hal 

tersebut Talib berpendapat bahwa Al-Qur'an digital 

merupakan salah satu pilihan software Al-Qur'an yang 

menarik karena kelengkapannya, Al-Qur'an digital 

digital juga diperkaya dengan indeks Al-Qur'an yang 

memudahkan bagi penggunanya menemukan ayat yang 

berkaitan dengan topik-topik tertentu. 

Kepemilikan media Al-Qur’an digital ialah 

sesuatu alat yang dipunyai atau dimiliki oleh seseorang 

dengan penggunaan tekhnologi digital dan religi(wujud 

software, Al-Qur'an digital pun dikemas melalui CD, 

bahkan ada yang membuat flashdisk yang khusus 

memutar lantunan ayat suci Al-Qur'an berserta 

tafsirnya.)  

Dengan bantuan teknologi, akan memudahkan 

manusia untuk semakin mengenal dan mendekatkan 

diri pada Kitab suci umat Islam tersebut. Keberadaan 

AlQur'an digital merupakan perwujudan lain dari 

konsep Al-Qur'an yang selama ini hanya tersedia dalam 

bentuk cetakan buku. Namun secara isi, antara kedua 

wujud Al-Qur'an tersebut tidak memiliki perbedaan. 

Berikut ini adalah indikator dari kepemilikan Al-Qur’an 

digital yaitu: 

   

                                                           
19 Arif Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Ciputat Press) h. 4 
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2 Macam-Macam Media Al-Qur'an Digital 

a. Al-Qur'an Indonesia 

Dalam aplikasinya, sang creator aplikasi 

memudahkan umatMuslim dalam membaca Al 

Quran baik dengan bentuk landscapeataupun 

portrait, dan terjemahannya pun tentu tersalin 

dalam bahasaIndonesia. Tidak sembarang 

terjemahan dan penafsiran, sang translatorjuga 

penafsir didatangkan dari Kemenag-RI juga Al 

Jalalain Indonesia 

Aplikasi yang tersedia dalam dua tipe tema, 

dark dan light, ini jugamelengkapi fiturnya dengan 

audio controller berupa pause, play, stop.Tak 

hanya itu bahkan Anda juga bisa langsung 

mebagikan ayat Allah inike medsos para 

penggunanya. 

b. My Qur’an 

Dalam aplikasinya, MyQuran dibekali tak 

hanya denganterjemahan namun juga fitur yang 

dapat melakukan pencarian surat AlQuran. Para 

penggunanya pun dapat menyimpan surat terakhir 

yang telahdibaca sebagai penanda. 

Tak hanya ayat-ayat suci Al Quran, bahkan 

MyQuran Al Qurandan Terjemahan ini melengkapi 

fiturnya dengan kumpulan berbagaimacam doa-doa 

lho. Asmaul Husna atau 99 nama baik  

Allah punterpasang dalam salah satu fitur di 

aplikasi ini. 
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c. Al-Qur'an (Tafsir & by word) 

Aplikasi Al Quran di Android ini tidak hanya 

sekedar membaca Al-Quran. Penggunanya dapat 

membaca setiap terjemahan perkata jugatafsiran 

terjemahan secara langsung. Anda juga dapat 

hanyamendengarkan Qori membaca Al Quran 

melalui audio. 

Para pengunduh, akan dimudahkan pula 

dengan tajwid berwarnawarni yang memudahkan 

pada saat sedang membaca Al Quran. Selain 

itujuga, fitur note pun tersemat pada aplikasi satu 

ini. Anda bisa menyisipkan catatan di setiap ayat 

sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
20

 

 

3 Manfaat Penggunaan Media Al-Quran Digital 

Adapun manfaat al-qur’an digital adalah sebagai 

berikut: 

a. Membantu memahami arti Al-Qur'an walaupun 

belum pernah belajar bahasa arab. 

b. Mempermudah dalam menghafal Al-Qur’an 

c. Audio murrotal, visual teks Al-Qur'an dan 

terjemahan perkata yang dimainkan dalam satu 

waktu menjadikan penggunanya mudah untuk 

mempelajari dan menghafalkan ayat-ayat Al-

Qur'an 

d. Memperbagus cara baca Al-Qur'an sesuai kaidah 

tajwid 

                                                           
10 Aplikasi Al Quran Terbaik di Smartphone Android dalam 

https://carisinyal.com/aplikasi-alquran-di-android/ diunduh tanggal 28 januari jam 

06:30 

https://carisinyal.com/aplikasi-alquran-
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e. Membantu agar bacaan Al-Qur'an terdengar lebih 

indah 

f. Meningkatkan kecintaan terhadap Al-Qur'an, 

karena cinta adalah memahami 

g. Menampilkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam tulisan 

tulisan Arab dan terjemahan Indonesia 

h. Membuat bookmark dari ayat yang dianggap 

penting 

 

4 Kelebihan Dan Kekurangan Al-Qur’an Digital 

Ciri utama media yaitu suara, visual, dan gerak 

sehingga media pembelajaran diklasifikasikan menjadi 

tiga, yaitu : 

a. Media audio visual gerak atau diam 

b. Visual gerak atau diam 

c. Audio cetak
21

 

Maka kelebihan dan kekurangan media Al-Qur'an 

digital adalah sebagai berikut : 

1) Kelebihan 

a) Dapat ditampilkan menggunakan LCD sehingga 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran di 

kelas 

b) Mudah digunakan 

c) Dapat digunakan untuk belajar mandiri atau 

mempelajarinya sendiri asalkan mampu 

mengoperasikannya 

d) Bisa dilihat dan bisa di dengar 

                                                           
21 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2013) h. 157 
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e) Dapat dilakukan secara klasikal maupun 

individu 

f) Dapat digunakan berulang-ulang 

g) Penyimpanannya mudah. Al-Qur'an digital 

dapat disimpan di komputer, 5SSflashdisk, 

maupun handphone 

2) Kekurangan 

a) Untuk menggunakan komputer diperlukan 

pengetahuan dan keterampilan khusus tentang 

komputer 

b) Membutuhkan media lain untuk pemakaiannya 

jika menggunakan LCD 

c) Komunikasi satu arah 

d) Jika dengan komputer/laptop, maka diperlukan 

ruangan yang gelap sehingga memungkinkan 

aplikasi Al-Qur'an terlihat jelas 

 

B. Intensitas Membaca Al-Qur’an 

1 Pengertian Intensitas Membaca Al-Qur’an 

Kata intensitas merupakan kata serapan dari 

bahasa inggris intensity. Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia intensitas berarti “keadaan tingkatan atau 

intensnya ’’. sedangkan intens sendiri berarti “ hebat 

atau sangat kuat, tinggi, bergelora, penuh semangat, 

berapi-api, berkoar-koar sangat emosional’’.
22

 Dalam 

tesaurus bahasa Indonesia, intensitas diartikan 

                                                           
22Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 

2020), Hlm 438. 
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keseriusan, kesungguhan, ketekunan dan semangat.
23

 

Disini intensitas merupakan semangat yang tinggi, 

ketekunan, kesungguhan dan keseriusan dari seseorang 

ketika seseorang tersebut melakukan sesuatu. 

Salah seorang tokoh Psikologi Chaplin 

menyebutkan bahwa intensitas (intensity) adalah 

“kekuatan yang mendukung suatu pendapat atau 

sikap”.
24

 

Chaplin menggaris bawahi bahwa intensitas 

merupakan perwujudan dukungan dari suatu pendapat 

atau sikap. Adapun pendapat ahli lainya, Menurut 

Arthur S. Rebert dan Emily S. Reber menyebutkan 

“intensity is the vigour or strength of an emitted 

behaviour”. 
25

Artinya Intensitas adalah tenaga atau 

kekuatan dari tingkah laku yang dipancarkan. Intensitas 

menurut mereka adalah tenaga atau kekuatan yang 

dapat disoroti dan terlihat dari tingkah laku seseorang. 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas, menurut 

Sudarsono, intensitas adalah “aspek kuantitatif atau 

kualitas suatu tingkah laku”.
26

 

Dari semua pendapat diatas maka dapat diketahui 

bahwa intensitas merupakan suatu kekuatan maupun 

ukuran kualitas dari tingkah laku seseorang ketika 

orang tersebut melakukan suatu kegiatan yang dapat 

ditunjukan melalui semangat yang kuat, motivasi yang 

tinggi, ketekukan, dan juga keseriusan. Terkait 

                                                           
23Tim Redaksi, Tesaurus Elfabetis Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Mizan, 

2009), Hlm 242. 
24Chaolin, James P, Kamus Lengkap Psikologi , Terj Kartini Kartono, ( 

Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Hlm.254  
25Robert, Arthur S Dan Emily S, Reber, The Penguin Dictionary Of 

Psychology, ( London : Penguin Books, 2001), Hlm.362 
26Sudarsono, Kamus Filsafat Dan Psikologi, ( Jakarta : Pt Rineka Cipta, 

1993), Hlm. 119 
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penelitian ini, intensitas dengan aspek kuantitatif 

terdapat dalam wujud rutinitas membaca. 

Adapun membaca memiliki arti “melihat serta 

memahami isi dari apa yang tertulis (dengan 

melisankan atau hanya dalam hati). Membaca juga 

berarti mengeja atau melafalkan apa yang tertulis”. 

Membaca dalam hal ini dipahami sebagai pelafalan dari 

apa yang dilihat dalam bentuk tertulis. 
27

 

Menurut Quraish Shihab, membaca dapat 

diartikan sebagai upaya menyampaikan, menelaah, 

mendalami, meneliti, mengetahui ciri-cirinya dan 

sebagainya. Semua itu dapat dikembalikan kepada 

hakikat ”menghimpun” yang merupakan akar dari arti 

kata tersebut.
28

 

Dalam hal ini Quraish Shihab menekankan bahwa 

membaca tidak hanya melafalkan apa yang tertulis, 

tetapi juga menelaah, mendalami, meneliti, dan 

mengetahui ciri-ciri dari apa yang tertulis. Membaca 

berarti melakukan sesuatu hal lebih dari sekedar 

pelafalan  tulisan saja. 

Proses  awal  belajar  untuk  bisa  memahami  al-

Qur’an adalah   dengan   membacanya.   Di   dalam  al-

Qur‟an   itu sendiri terdapat perintah belajar dengan 

membaca. Umat Islam mendapat anjuran untuk belajar 

sejak ayat pertama kali diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, yang berbunyi :  

 

 

                                                           
27Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm.84 
28M. quraish shihab, membumikan al-qur’an fungsi dan peran wahyu dalam 

pan kehidumasyarakat, ( Jakarta: mizan, 2009), hlm.261 
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  Bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. 

Yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya. (Q.S. al-„Alaq/96: 1-5). 
29

 

  

Kata ( رأاق ) Iqra‟ terambil dari kata kerja (قرأ) 

qara‟a yang pada mulanya menghimpun atau 

membaca.
30

 Dalam al-Qur‟an  Surat  al-Alaq  ayat  1-5  

Allah  memerintahkan manusia untuk belajar membaca 

dan menulis (mempelajari, meneliti, dan sebagainya) 

apa saja yang telah Ia ciptakan, baik ayat-ayat-Nya 

yang tersurat (Qauliyah),   yaitu   Al-Qur‟an   dan   

ayat-ayat-Nya   yang tersirat (Kauniyah). Membaca itu 

harus dengan nama- Nya, artinya karena Dia dan 

mengharapkan pertolongan- Nya. Dengan demikian 

tujuan membaca dan mendalami ayat-ayat Allah itu 

                                                           
29Departemen RI, Al-Qur’an dan terjemah, (CV Dipenogoro:Bandung) 

h.597 
30M. quraish shihab, tafsir al-misbah: pesan,kesan dan keserasian al-

qur’an, vol. 15, ( Jakarta : lentera hati, 2002), hlm.454 
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adalah diperolehnya hasil yang diridhoi-Nya, yaitu ilmu 

atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.
31

 

Berdasarkan   al-Qur’an,  membaca  diistilahi   

dengan bermacam-macam. Qara’a atau membaca, yatlu 

atau menelaah, rattili atau membaca dengan 

harmonisasi nada, tadrusun atau mengkaji secara 

akademik, dan tadzabbur atau memahami dengan hati.
32

 

Adanya bermacam-macam istilah yang digunakan 

untuk pengertian membaca menunjukkan bahwa al-

Qur‟an sangat menaruh perhatian terhadap kegiatan 

membaca. 

Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan perintah 

membaca, menelaah, meneliti, menghimpun dan 

sebagainya dikaitkan dengan “biismirabbika” (dengan 

nama Tuhanmu). Pengaitan membaca, menelaah, 

menghimpun dan sebagainya dengan biismirabbika ini 

merupakan syarat agar manusia atau si pembaca bukan 

hanya sekedar melakukan bacaan dengan ikhlas, tetapi 

juga memilih bahan-bahan bacaan yang tidak 

menghantarkannya kepada hal-hal yang bertentangan 

dengan nama Allah SWT itu.
33

 Disini terlihat 

pentingnya membaca disertai usaha membaca tersebut 

karena Allah. Dengan begitu manfaat yang akan 

diperoleh adalah anugerah pemahaman, pengetahuan, 

dan wawasan baru. Anugerah berikutnya yang 

dilimpahkan Allah adalah kemampuan membedakan 

hal yang baik dan hal buruk. Hal ini tampak dari 

                                                           
31Departemen agama RI, al-qur’an dan terjemahnya, : edisi yang 

disempurnakan, ( Jakarta : lentera abadi, 2010), hlm.720 
32Muhammad djarot sense, komunikasi qur’aniah : tadzabur untuk 

pencucian jiwa, (gandung : pustaka islamika,2005), hlm.68-69 
33M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an Fungsi Dan Peran Wahyu 

Dalam Kehidupan Bermasyarakat, (Jakarta:Mizan, 2009), Hlm 263 
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kemampuan memilih sumber bacaan mana yang dapat 

membawa kepada manfaat atau malah membawa 

kepada kemudharatan. 

Berikutnya mengenai Al-Qur’an, kata Al-Qur’an 

secara etimologis, berasal dari bahasa Arab, yaitu “akar 

kata dari qara’a, yang berarti membaca”.
34

 

Sedangkan secara terminologis, pengertian Al-

Qur’an banyak dikemukakan oleh para ulama dari 

berbagai ilmu. Ulama-ulama ilmu bahasa, ilmu kalam, 

ushul fiqh dan sebagainya    menuliskan    pengertian    

al-Qur’an    secara redaksi berbeda-beda namun 

esensinya sama. Perbedaan ini disebabkan pendapat 

ulama dalam mendefinisikan al- Qur’an berdasarkan 

kapasitas keilmuannya. 

Pengertian    al-Qur’an    secara   terminologis   

adalah firman Allah yang berfungsi sebagai mu‟jizat, 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang 

tertulis dalam mushaf-mushaf, yang diriwayatkan 

secara mutawatir, dan membacanya merupakan 

ibadah.
35

 

Dari semua definisi diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa  intensitas  membaca  Al-Qur‟an  

adalah  kekuatan penuh, semangat yang membara dan 

rutinitas (frekuensi) dalam melakukan aktivitas 

melafalkan, menelaah, dan mempelajari  al-Qur‟an  

sebagai  pedoman  hidup  dalam kehidupan sehari-hari. 

 

                                                           
34Mohammad Nor Ichwan, Belajar Al-Qur’an Menyingkap Khazanah Ilmu-

Ilmu Al-Qur’an Melalui Pendekatan Historis-Metodelogis, (Semarang:Rasail, 2005), 

Hlm.33 
35Ibid, Hlm 36 
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2 Faktor yang Mempengaruhi Intensitas Membaca Al-

Quran 

Rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap 

bacaan dikarenakan Kurangnya kebiasaan membaca. 

Kebiasaan membaca merupakan salah satu faktor 

penentu dalam kemampuan pemahaman. Semakin 

sering kegiatan membaca dilakukan, maka kemampuan 

pemahaman juga akan semakin baik. Kemampuan 

membaca seseorang sangat ditentukan oleh faktor 

intensitas membacanya.
36

 Menurut Ajzen, dalam latifah 

intensitas dipengaruhi oleh tiga aspek,  yaitu 

sebagaiberikut:
37

 

a. Frekuensi adalah lamanya peluang perilaku atau 

suatu aktivitas tertentu Perhatian, merupakan 

ketertarikan individu terhadap objek tertentu yang 

menjadi targetperilaku. 

b. Penghayatan, berupa pemahaman terhadap 

informasi yang dilihat dan dialami, kemudian 

informasi tersebut dipahami, dinikmati, dan 

disimpan sebagai pengetahuan yang baru bagi 

individu yang bersangkutan 

c. Durasi, merupakan lamanya selang waktu yang 

dibutuhkan individu untuk melakukan suatu 

aktivitastertentu. 

Berdasarkan beebrapa aspek yang mempengaruhi 

mambaca tersebut, maka peneliti menggunakan aspek 

frekuensi dan durasi sebagai acuan dalam menyusun 

                                                           
36Tampubolon, Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif Dan 

Efisien, (Bandung: Angkasa, 1990), hal. 243 
37Latifah Prihandini, Pengaruh Intensitas Membaca Terhadap Hasil Belajar 

Ips Siswa Kelas V Sd Segugus II Kecamatan Pengasih Kulon Progo, (Yogyakarta: 

Tidak diterbitkan, 2015), hal. 16-17 
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kisi-kisiangket intensitas membaca. Banyak nambak 

upaya kegiatan dalam upaya mendafatkan maanfaat 

yang berkesinambungan 

Sifat sifat kepribadian yang berusaha diraih 

sangat tergantung pada kesungguhan dan semangat 

pelatihan dan pembiasaan diri.
38

 Dalam penelitian ini, 

intensitas berkaitan dengan aspek kuantitatif dalam 

wujud rutinitas kegiatan membaca. 

Membaca diartikan sebagai menyampaikan, 

menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-

cirinya dan sebagainya. Semua itu dapat dikembalikan 

kepada hakikat “menghimpun” yang merupakan akar 

dari kata tersebut
39

. Membaca juga memiliki arti 

melihat serta memahami isi dari apayang tertulis 

(dengan melisankan atau hanya dalam hati). Membaca 

juga berarti mengejak atau melafalkan apa yang 

tertulis. Membaca dalam hal ini dipahami sebagai 

pelafalan dari apa yang dilihat dalam bentuktertulis. 

Berdasarkan Al-Qur‟an, membaca diistilahi 

dengan bermacam-macam. Qara’a atau membaca, 

yaitu atau menelaah, rattili atau membaca dengan 

harmonisasi nada, tadrusun atau mengkaji secara 

akademik dan tadzabbur atau memahami dengan 

hati.
40

Bermacam-macam istilah yangdigunakan untuk 

pengertian membaca menunjukkan bahwa Al-Qur‟an 

sangat menaruh perhatian terhadap kegiatan membaca. 

                                                           
3821Nawawi,Rif‟atSyauqi,KepribadianQur‟ani,(Jakarta:Amzah,2011),hal.2

40 
39Quraish  Shihab,  Membumikan  Al-Qur‟an  Fungsi  Dan  Peran  Wahyu  

Dalam Kehidupan Masyarakat, (Jakarta: Mizan, 2009), hal. 261 
40Sensa,  M.  Djarot,  Komunikasi  Qur‟aniah:  Tadzabbur  Untuk  Pensucian  

Jiwa, (Bandung: Pustaka Islamika, 2005), hal. 68-69 
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Disini terlihat pentingnya membaca disertai usaha 

membaca tersebut karena Allah. Manfaat yang akan 

diperoleh adalah anugerah pemahaman, pengetahuan, 

dan wawasan baru. Anugerah berikutnya yang 

dilimpahkan Allah adalah kemampuan membedakan 

hal baik dan hal buruk. 

Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan 

kepada Muhammad SAW, yang dibaca dengan 

mutawatir dan beribadah dengan membacanya.Al-

Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang harus 

dipelajari dan diamalkan isinya, serta sekurang-

kurangnya harus selalu membacanya, karena 

membacanya merupakan ibadah kepada Allah.
41

 

Yang dimaksud dasar religius dalam uraian ini 

adalah dasar-dasar yang bersumber pada Al-Qur‟an 

dan Hadits.Yang mana kedua sumber tersebut 

merupakan pokok pangkal dari ajaran-ajaran agama 

yang sudah tidak diragukan lagi kebenaran dan 

kemurniannya. 

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari semua tingkah laku manusia dan 

perbuatan individu dalam mana individu tersebut tidak 

dapat di lepaskan dari lingkungannya
42

. Dalam hal ini 

mengapa psikologi termasuk aspek dasar dalam 

membaca Al-Qur’an karena psikologi berusaha 

menyelidiki semua aspek kepribadian dan tingkah 

laku, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. 

  

                                                           
41Ilyas,KuliahUlumulQur‟an,(Yogyakarta:ITQANPublishing,2013),hal.16 
42Sugeng Sejati, Psikologi Abnormal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 

hal. 43 
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3 Hubungan Antara Kepemilikan Media Al-Qur’an 

Digital Terhadap Intensitas Membaca Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah sumber agama ( juga ajaran ) 

islam pertama dan utama. Menurut keyakinan umat 

islam yang di akui kebenarannya oleh penelitian ilmiah 

allah menurunkan kitabnya yang abadi agar ia dibaca 

lisan, didengarkan telinga dipikirkan akal agar hati 

tenang karenanya. Keutamaan membaca Al-Qur’an 

diantaranya akan mendapat pahala dan balasan yang 

besar, orang yang membaca al-Qur’an akan bersama 

malaikat yang mulia, akan menjadi penolong pada hari 

kiamat, dan lain-lain. 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan 

dan teknologi maka lahirlah al-qur’an digital. Menurut 

arif, Al-Quran digital merupakan peralatan digital yang 

berfungsi untuk membantu belajar membaca Al-Qur’an 

karna didalamnya terkandung Al-Qur’an lengkap 30jus, 

suara lantunannya, terjemahan dan fitur-fitur 

pendukung lainnya. 

 

C. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H0  : Tidak terdapat pengaruh kepemilikan Media Al-Qur’an 

digital terhadap intensitas  membaca Al-Qur’an mahasiswa 

jurusan PAI angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung. 

Ha  : Terdapat pengaruh kepemilikan Media Al-Qur’an 

digital terhadap intensitas  membaca Al-Qur’an mahasiswa 

jurusan PAI angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung. 
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