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Kata Pengantar 

Setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan Tridharma 

Pendidikan yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Output yang dihasilkan oleh setiap 

perguruan tinggi adalah orang (sarjana) yang memiliki kompetensi keilmuan 

yang memungkinkannya bisa menjelaskan konsep keilmuan yang relevan 

dengan apa yang dipelajari di kampus, memberikan solusi terhadap 

problematika masyarakat, menghasilkan temuan dan inovasi yang 

bermanfaat bagi mereka.  

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, setiap mahasiswa 

mempelajari teorinya di kampus, dan mempraktekkannya sesuai aturan 

(pedoman) yang ditetapkan oleh institusi perguruan tinggi. Program 

pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi biasanya dinamakan 

KKN (kuliah kerja nyata). Harapannya adalah bahwa setiap sarjana memiliki 

pengalaman dalam melakukan program dan aktivitas bersama dengan 

masyarakat. Jenis kegiatan dan aktivitas dalam KKN harus disesuaikan 

dengan program studi, sebagai bukti bahwa mereka benar-benar memahami 

ilmu yang diajarkan di kampus. Sehingga mahasiswa program studi Ilmu Al-

Qur’an dan Tafsir (IAT) fakultas Ushuluddin Institut PTIQ melakukan 

pengabdian berupa pengajaran Al-Qur’an yang disebut Praktik Mengajar Al-

Qur’an (PMQ).  

Setiap mahasiswa program studi IAT pasti memiliki kompetensi 

kelimuan di bidang Al-Qur’an dan Tafsir, sehingga mereka memiliki 

kecukupan modal ilmu untuk disampaikan dan dibagikan kepada 

masyarakat. Mahasiswa mendapatkan pembekalan dan pengantar yang 

disampaikan oleh praktisi dakwah dan pengabdian kepada masyarakat, 

sehingga motivasi berdakwah dan mengabdi kuat terpatri di hati. Dalam 

pembekalan, mahasiswa juga dibekali keterampilan dan tips yang perlu 

diketahui supaya PMQ berjalan sukses. 

PMQ dilakukan secara individual dan kolektif (berkelompok). Teknis 

pelaksanaan PMQ disampaikan dengan baik oleh kepala program studi. Ada 

dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing yang akan mendampingi dan 

membantu mahasiswa dalam melaksanakan PMQ dari mulai penyusunan 

rencana, pelaksanaan, dan penyusunan laporan. 

 

Dalam durasi satu bulan, atau ekuivalen 50 jam kerja, mahasiswa 

melaksanakan PMQ. Penilaian diberikan berdasarkan hasil sidang PMQ yang 

dilaksanakan untuk menguji apakah semua rencana terlaksana atau ada yang 
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tidak terlaksana. Sidang PMQ akan merekam hambatan dan kendala untuk 

dicarikan solusinya. Semua temuan yang ada dalam sidang PMQ akan 

dijadikan masukan dalam melaksanakan PMQ di tahun berikutnya. 

Buku ini merupakan gambaran pelaksanaan PMQ yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Buku ini 

mendokumentasikan apa yang mereka lakukan sekaligus merekam dengan 

baik keberhasilan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan PMQ. Aksiologi 

ilmu dalam perspektif Agama bukan hanya membuat orang menjadi pintar, 

tetapi juga orang yang memberikan manfaat, banyak manfaat, bagi orang 

lain. 

Jakarta, 1 Agustus 2021 

 

 

Andi Rahman 
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Kata Pengantar 

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa yang begitu luas nikmat dan 

karunia-Nya. Bahkan tidak ada seorangpun yang mampu menghitungnya. Oleh 

karena itu, sudah selayaknya kita beribadah dan selalu bersyukur kepada-Nya. 

Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 

telah menunjuki manusia dari kesesatan menuju jalan hidayah. 

Setiap mahasiswa wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada 

masyarakat. Kuliah kerja nyata (KKN) merupakan salah bentuk Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa 

diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sesuai dengan 

bidangnya. 

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. 

Begitu juga dengan penulis dalam menyusun laporan ini tidaklah bekerja sendiri, 

melainkan senantiasa mendapatkan bantuan baik dalam bentuk bimbingan, arahan 

dan motivasi dari pihak-pihak lain. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak 

terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi atas tersusunnya laporan ini, 

secara khusus kepada : 

1. Bapak Andi Rahman, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta 

yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan program Kuliah 

Kerja Nyata Pengabdian Kampung Halaman ini. 

2. Bapak Lukman Hakim,M.A, selaku koordinator PMQ dan Kepala Prodi IAT 

Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta yang telah memberikan pembekalan 

Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Kampung Halaman tahun 2021. 

3. Bapak Andi Rahman, M.A, selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktunya untuk kami disela-sela waktu kesibukannya. 

4. Seluruh pihak dan pengurus yang berada di bawah Yayasan Miftahul Ilmi Al Atsary 

yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja 

Nyata Pengabdian Kampung Halaman di SD dan SMP miftahul Ilmi Al Atsary. 

5. Bapak dan Ibu dari ananda Zahra Annabawi Wijarputri dan M. Tafta Wijarputra yang 

telah mengizinkan kami untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Kampung 

Halaman di rumahnya. 

6. Dan seluruh teman-teman mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata Pengabdian 

Kampung Halaman maupun yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

Ekuivalen tahun 2021. 

Laporan yang kami susun ini tentunya memiliki banyak kekurangan. Dalam 

hal ini kami sangat membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

berbagai pihak maupun dari para pembaca. Akhir kata dari kami semoga kita dapat 

mengambil manfaat dari KKN ini. 

 

Tangerang Selatan, 12 Juni 2021 

 

 

                                                                                          Warsono 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai peranan 

penting dalam tatanan suatu bangsa, bukan hanya dalam mendidik dan memberikan 

ilmu pengetahuan. Lebih dari pada itu diharapkan perguruan tinggi dapat 

menghasilkan generasi-generasi yang dapat memajukan bangsa. Oleh sebab itu, 

setiap perguruan tinggi memiliki tiga landasan utama yang dikenal dengan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 

Praktek mengajar al-Quran (PMQ) merupakan salah satu program 

pendidikan di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran yang merupakan wujud dari 

pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan tersebut melibatkan semua 

mahasiswa semester enam. Adapun pelaksanaannya dilakukan di luar kampus yang 

bersinggungan langsung dengan masyarakat. 

Kegiatan PMQ ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa 

dalam mengajarkan al-Quran. Terlebih lagi bagi mereka para mahasiswa yang belum 

memiliki pengalaman dalam mengajarkan al-Quran. Adapun bagi yang sudah 

memiliki pengalaman mengajarkan al-Quran, kegiatan tersebut dapat berguna juga 

dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan dalam proses pengajaran al-Quran. 

Sehingga dapat menemukan langkah langkah yang jitu dalam menghadapi 

masyarakat yang memiliki kendala dalam mempelajari al-Quran. 

Selain itu, dengan adanya kegiatan PMQ ini mahasiswa dapat menjadi 

motivator dalam pembelajaran kepada masyarakat yang nantinya bisa menjadi bekal 

bagi mahasiswa setelah lulus dari perguruan tinggi. Dengan demikian, setiap 

mahasiswa yang lulus dari Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran sudah memiliki 

dasar dalam proses pembelajaran al-Quran. 

Bagian penting dari adanya PMQ adalah sebagai bentuk pengabdian kapada 

masyarakat yang berguna untuk mencerdaskan bangsa. Dalam hal ini, kegiatan PMQ 

melalui pembelajaran al-Quran diharapkan mampu menanggulangi atau bahkan 

nantinya dapat menuntaskan masyarakat muslim yang tidak dapat membaca al-

Quran. 

Terakhir, dengan adanya wabah covid-19 yang melanda banyak negara tanpa 

terkecuali Indonesia dan pemerintahpun telah menetapkan adanya pembatasan 

masyarakat (social distancing) maka pengabdian kampung halaman ini bisa menjadi 

solusi dari kegiatan PMQ tahun ini. 

B. Tujuan Kegiatan PMQ 

1. Mahasiswa dapat menggali dan mengembangkan potensi diri sehingga dapat 

memberikan hal yang positif terhadap lingkungan sekitar. 

2. Mengembangkan nilai-nilai akhlak yang terpuji yang dapat diterapkan dilingkungan 

pada lingkungan sekitar. 

3. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan 

4. Menjadi sarana syiar dan jejaring sosial yang positif 
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5. Turut serta dalam upaya mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa 

C. Manfaat kegiatan PMQ 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Menambah pengalaman belajar hidup bermasyarakat 

b. Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki 

c. Melatih untuk menjadi problem solver 

d. Menambah relasi 

e. Melatih mahasiswa sebagai motivator 

2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah 

a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan 

b. Memperoleh pengalaman dalam menggali dan menumbuhkan potensi yang dimiliki 

masyarakat 

c. Mendapatkan bantuan berupa pemikiran, tenaga dan ilmu pengetahuan 

d. Terbentuknya generasi-generasi penerus yang dapat mencerdaskan bangsa 

e. Saling memberikan dukungan dan hal positif lainnya antara sesama 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Sebagai sarana yang menjembatani antara mahasiswa dan masyarakat sehingga lebih 

dikenal oleh masyarakat luas 

b. Memperoleh berbagai sumber belajar dan menemukan berbagai masalah untuk 

pengembangan penelitian. 

c. Dapat menjadi bahan evaluasi untuk PMQ berikutnya sehingga sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

D. Waktu Pelaksanaan PMQ 

Waktu yang telah disepakati dalam pelaksanaan Praktek Mengajar Al-Quran 

adalah pada saat bulan Ramadan semester 6. Kegiatan tersebut dilakukan selama 

sebulan penuh. Karena menginggat masih adanya social distancing yang diterapkan 

oleh pemerintah untuk menghindari penyebaran virus korona maka PMQ pada tahun 

ini dilaksanakan dalam bentuk Pengabdian Kampung Halaman yang merupakan 

salah satu opsi yang ditawarkan oleh Fakultas Ushuluddin PTIQ. 
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BAB II 

LAPORAN KEGIATAN 

PMQ PENGABDIAN KAMPUNG HALAMAN 

 

1. Uraian Umum  

Pada bagian ini akan disebutkan tentang gambaran umum dari kegiatan 

PMQ yang saya kerjakan selama bulan ramadhan. Ada tiga tempat yang menjadi 

sasaran kegiatan PMQ tahun 2021 ini, yaitu 

a. Di Sekolah Miftahul Ilmi Al Atsary yang berada di Jl. Benda Timur II, Blok F37 

No. 33, Benda Baru, Pamulang. Di sekolah tersebut saya mulai mengajar pukul 

08.30 dan selesai pukul 15.20 sore. Kecuali hari jum’at saya hanya mengajar 

sampai jam 11.10. Saya mengajar dari hari senin hingga hari jum’at. Kegiatan di 

sekolah tersebut untuk anak-anak SD masih online sedangkan SMP ofline. 

No Tempat Hari Waktu 

1 

Miftahul Ilmi Al Atsary 

Senin 07.30-15.20 

2 Selasa 07.30-15.20 

3 Rabu 07.30-15.20 

4 Kamis 07.30-15.20 

5 Jum’at 07.30-11.10 

 

b. Saya juga mengajar ngaji di Perumahan Vila Pamulang, Jl. Srikandi III DC 4 No. 

16, Pamulang, Tangsel. Saya mengajar mulai dari hari senin sampai kamis pukul 

16.15- 17.30. Di sana saya mengajar ngaji dari tanggal 05 juli 2020 sampai 

sekarang.  

 

No Tempat Hari Waktu 

1 

Vila Pamulang 

Senin 

16.15-17.30 
2 Selasa 

3 Rabu 

4 Kamis 

 

c. Kemudian Saya juga melaksanakan kegiatan PMQ di Martapura, OKU Timur 

Palembang kampung halaman orang tua pada saat mudik lebaran selama 10 hari 

dengan rincian satu jam sehari. Jumlah peserta yang mengikuti PMQ 4 orang. 

 

2. Rincian Kegiatan 

 

No Tempat/Tanggal Jam Uraian Kegiatan Keterangan 



7 

1 

Senin, 12 April 

2021 di Vila 

Pamulang 

16.15-

17.30 

Tahfidz dan 

Tilawah Al-Quran 

1. Zahra 

Menghafal surat 

Al-Waqiah ayat 

77-84. 

2.Tafta membaca 

Al-Quran surat 

Al-Baqarah ayat 

6-11 dan 

menghafal surat 

Al-Buruj ayat 1-

5. 

2 

Selasa, 13 April 

2021 di Vila 

Pamulang 

16.15-

17.30 

Tahfidz dan 

Tilawah Al-Quran 

1. Zahra 

menghafal surat 

Al-Waqiah 85-

89. 

2. Tafta 

membaca surat 

Al-Baqarah ayat 

12-16 dan 

menghafal surat 

Al-Buruj ayat 6-

8. 

3 

Rabu, 14 April 

2021 di Vila 

Pamulang 

16.15-

17.30 

Tahfidz dan 

Tilawah Al-Quran 

1. Zahra 

menghafal surat 

90-97. 

2. Tafta 

membaca surat 

Al-Baqarah ayat 

17-20 dan 

menghafal surat 

Al-Buruj ayat 9-

10. 

4 

Kamis, 15 April 

2021 di Vila 

Pamulang 

16.15-

17.30 

Tahfidz dan 

Tilawah Al-Quran 

1. Zahra 

menghafal surat 

Al-Hadid ayat 1-

3. 

2. Tafta 

membaca surat 

Al-Baqarah ayat 

21-24 dan 

menghafal surat 

al-Buruj aya 11-

13. 
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5 

Senin, 19 April 

2021 

di Miftahul Ilmi 

Al Atsry 

07.30-

09.00 
Tahfidz Al-Quran 

Tahfidz di 

sekolah Miftahul 

Ilmi Al Atsary 

yang diikuti oleh 

kelas MIA 

Tsalits B yang 

semuannya 

perempuan. 

Jumlah murid 

yang ada di MIA 

Tsalits B ada 7 

siswi. 

09.20-

10.05 
Tuhfatul athfal 

Matan Tuhfatul 

Athfal untuk 

anak-anak Tsalits 

B wajib 

dihafalkan. 

Merekan pada 

saat itu 

menghafalkan 

bait 35 dan 36 . 

10.05-

10.55 
Bahasa Arab 

Buku Bahasa 

Arab yang 

digunakan untuk 

pembelajaran di 

Sekolah Miftahul 

Ilmi adalah Al-

Muwajjih karya 

Ustadz Harun 

Rasyid Belaga 

Lc. Masih pada 

pembahasan 

tentang 

memasukkan 

dhomir ke dalam 

fi’il madhi. 
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10.55-

11.40 
Tajwid 

Buku tajwid 

yang digunakan 

untuk pengajaran 

di Sekolah 

Miftahul Ilmi Al 

Atsary adalah 

Tajwid Utsmani 

karya Efendi 

Anwar. Untuk 

Tsalits B 

mengunakan 

buku jilid 2 

tentang 

pembahasan 

Idzhar. 

13.15-

14.00 
Tuhfatul Athfal 

Untuk KBM di 

sore hari 

dikhususkan bagi 

murid-murid 

yang laki-laki. 

Untuk pelajaran 

Tuhfatul Athfal 

masih sama 

seperti pelajaran 

di pagi hari. 

Nama kelasnya 

adalah Tsalits A. 

14.00-

14.45 
Bahasa Arab 

Tsalits A 

mengunakan 

buku Al 

Muwajjih juga 

untuk pelajaran 

Bahasa Arab 

masih pada 

pembahasan yang 

sama yaitu 

memasukkan 

dhomir ke dalam 

fi’il madhi. 
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Senin, 19 April 

2021 

Di Vila 

Pamulang 

16.15-

17.30 

Tahfidz dan 

Tilawah Al-Quran 

1. Zahra 

menghafal surat 

Al-Hadid ayat 4. 

2. Tafta 

membaca surat 

Al-Baqarah ayat 

25-26 dan 

menghafal surat 

Al-Buruj ayat 14-

17. 

6. 

Selasa, 20 April 

2021 di 

Miftahul Ilmi 

Al Atsary 

07.30-

09.00 
Tahfidz 

Kelas Tsalits B 

dan setoran 

melalui via zoom 

satu persatu. 

09.20-

10.05 
Tuhfatul Athfal 

Pembelajaran 

melalui zoom di 

kelas Tsalits B 

dan penjelasan 

tentang bait yang 

sudah dihafal di 

hari senin. 

10.05-

10.55 
Tajwid 

KBM di kelas 

Ula A Ikhwan 

melalui zoom 

dan buku 

panduannya 

Utsmani satu. 

10.55- 

11.40 
Tajwid 

KBM di kelas 

Ula B Akhwat 

melalui zoom 

dengan 

panduannya 

Utsmani satu. 

13.15-

14.00 
Tuhfatul Athfal 

KBM di kelas 

Tsalits A melalui 

zoom tentang 

penjelasan materi 

yang sudah 

dihafal di hari 

senin. 



11 

14.00-

14.45 
Tauhid 

KBM di SMP 

Miftahul Ilmi 

kelas tujuh secara 

ofline tentang 

pembahasan 

Iman Kepada 

Rasul. 

14.45-

15.10 
Bahasa Arab 

KBM di kelas 

Tsalits A melalui 

zoom tentang 

latihan 

memasukkan 

dhomir ke dalam 

fi’il madhi. 

Selasa, 20 April 

2021 di Vila 

Pamulang 

16.15-

17.30 

Tahfidz dan 

Tilawah Al-Quran 

1. Zahra 

menghafal surat 

Al-Hadid ayat 5-

6. 

2. Tafta 

membaca surat 

Al-Baqarah ayat 

27-29 dan 

menghafal surat 

Al-Buruj ayat 18-

20. 

7. 

Rabu, 21 April 

2021 di 

Miftahul Ilmi 

Al Atsary 

07.30-

09.00 
Tahfidz 

KBM Tsalits B 

melalui zoom 

dan setoran 

hafalan. 

09.20-

10.05 
Fiqih 

KBM Tsalits B 

melalui zoom 

membahas 

tentang Syarat-

syarat sah salat. 

10.55-

11.40 
Bahasa Arab 

KBM Tsalits B 

melalui zoom 

dan latihan 

memasukkan 

dhomir ke dalam 

fi,il madhi. 
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13.15-

14.00 
Fiqih 

KBM di kelas 

Tsalits A melalui 

zoom tentang 

syarat sah salat. 

14.00-

14.45 
Tajwid 

KBM di kelas 

Tsani A melalui 
zoom 

mengunakan 

buku Utsmani 

jilid satu. 

14.45-

15.10 
Tajwid 

KBM di kelas 

Tsalits A melalui 

zoom 

mengunakan 

buku Utsmani 

jilid 2 tentang 

Idgham. 

Rabu, 21 April 

2021 di Vila 

Pamulang 

16.15-

17.30 

Tahfidz dan 

Tilawah Al-Quran 

1. Zahra 

menghafal surat 

Al-Hadid ayat 7. 

2. Tafta 

membaca surat 

Al-Baqarah ayat 

30-32 dan 

menghafal surat 

Al-Buruj selesai. 

8. 

Kamis, 22 April 

2021 di 

Miftahul Ilmi 

Al Atsary 

07.30-

09.00 
Tahfidz 

KBM Online 

kelas Tsalits B 

melalui zoom. 

09.20-

10.05 
Aqidah 

KBM online 

Tsalits B melalui 

zoom dan 

materinya 

tentang rukun 

iman dalam hadis 

Jibril. 
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10.05-

10.55 
Tajwid 

KBM online 

melalui zoom 

kelas Tsani B 

dengan 

mengunakan 

buku Utsmani 

jilid satu. 

10.55-

11.40 
Siroh 

KBM online 

melalui zoom 

kelas Tsalits B 

yang membahas 

tentang kelahiran 

Nabi 

Muhammad. 

13.15-

14.00 
Aqidah 

KBM online 

melalui zoom 

kelas Tsalits A 

dengan materi 

hadis Jibril 

tentang iman. 

14.00-

14.45 
Bahasa Arab 

KBM online 

kelas Tsalits A 

melalui zoom 

dengan materi 

latihan membaca 

kalimat yang 

tidak berharokat. 

14.45-

15.10 
Tajwid 

KBM ofline 

SMP kelas 7 

dengan materi 

pembagian mad. 

Kamis, 22 April 

2021 di Vila 

Pamulang 

16.15-

17.30 

Tahfidz dan 

Tilawah Al-Quran 

1. Zahra 

menghafal surat 

Al-Hadid ayat 8 

dan 9. 

2. Tafta 

membaca surat 

Al-Baqarah 33-

37 dan 

menghafal surat 
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Al-Insyiqoq ayat 

1-3. 

9. 

Jum’at, 23 April 

2021 di 

Miftahul Ilmi 

Al Atsary 

07.30-

09.00 
Tahfidz 

KBM online 

kelas Tsalits B 

melalui zoom. 

09.20-

10.05 
Hadis 

KBM online 

kelas Tsalits B 

menghafalkan 

hadis tentang 

memuliakan 

tamu. 

10.05-

11.10 
Bahasa Arab 

KBM online 

kelas Tsalits B 

melalui zoom 

dengan materi 

huruf-huruf jar. 

10. 

Senin, 26 April 

2021 di 

Miftahul Ilmi 

Al Atsary 

07.30-

09.00 
Tahfidz 

KBM online 
kelas Tsalits B 

melalui zoom. 

09.20-

10.05 
Tuhfatul Athfal 

KBM online 

Tsalits B melalui 

zoom dengan 

materi menghafal 

bait 37-38. 
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10.05-

10.55 
Bahasa Arab 

KBM Online 

Tsalits B melalui 

zoom dengan 

materi menghafal 

huruf-huruf jar 

dan maknanya. 

10.55-

11.40 
Tajwid 

KBM online 

melalui zoom 
kelas Tsalits B 

dengan 

mengunakan 

buku Utsmani . 

13.15-

14.00 
Tuhfatul Athfal 

KBM online 

melalui zoom 

kelas Tsalits A 

materinya adalah 

menghafal bait 

37 dan 38 

14.00-

14.45 
Bahasa Arab 

KBM online 

melalui zoom 

kelas Tsalits A 

materinya adalah 

menghafal huruf 

jar beserta 

artinya 

Senin, 26 April 

2021 di Vila 

Pamulang 

16.15-

17.30 

Tahfidz dan 

Tilawah Al-Quran 

1. Zahra 

menghafal surat 

Al-Hadid ayat 

10. 

2. Tafta 

membaca surat 

Al-Baqarah ayat 

38-42 dan 

menghafal surat 

Al-Insyiqoq ayat 

4-5. 

11. 

Selasa, 27 April 

2021 di 

Miftahul Ilmi 

Al Atsary 

07.30-

09.00 
Tahfidz 

KBM online 

kelas Tsalits B 

melalui zoom 

materinya setoran 

hafalan. 
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09.20-

10.05 
Tuhfatul Athfal 

KBM online 

Tsalits B melalui 
zoom dengan 

materi penjelasan 

bait ke 37 dan 38. 

10.05-

10.55 
Tajwid 

KBM online 

kelas Ula A 
melalui zoom 

dengan memakai 

buku Utsmani 

jilid satu. 

10.55-

11.40 
Tajwid 

KBM online 

kelas Ula B 

melalui zoom 

dengan buku 

panduan Utsmani 

jilid satu. 

13.15-

14.00 
Tuhfatul Athfal 

KBM online 

kelas Tsalits A 
melalui zoom 

dengan materi 

penjelasan bait 

ke 37 dan 38. 

14.00-

14.45 
Tauhid 

KBM ofline 

SMP kelas 7 

dengan materi 

memahami tugas-

tugas nabi dan 

rasul. 

14.45-

15.10 
Bahasa Arab 

KBM online 

kelas Tsalits B 
dengan materi 

praktek membaca 

percakapan 

berbahasa Arab. 
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Selasa, 27 April 

2021 di Vila 

Pamulang 

16.15-

17.30 

Tahfidz dan 

Tilawah Al-Quran 

1. Zahra 

menghafal surat 

Al-Hadid ayat ke 

11. 

2.  Tafta 

membaca surat 

Al-Baqarah ayat 

43-48 dan 

menghafal Al-

Insyiqoq aya 6-8. 

12. 

Rabu, 28 April 

2021 di 

Miftahul Ilmi 

Al Atsary. 

07.30-

09.00 
Tahfidz 

KBM online 

Tsalits B dengan 

media zoom 

dengan materi 

setoran hafalan. 

09.20-

10.05 
Fiqih 

KBM online 

kelas Tsalits B 

dengan materi 

rukun-rukun 

salat. 

10.55-

11.40 
Bahasa Arab 

KBM online 

kelas Tsalits B 

dengan materi 

mempraktekkan 

hiwar. 

13.15-

14.00 
Fiqih 

KBM online 

kelas Tsalits A 

dengan materi 

rukun-rukun salat 

14.00-

14.45 
Tajwid 

KBM online 

kelas Tsani A 

dengan materi 

Utsmani jilid 

satu. 
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14.45-

15.10 
Tajwid 

KBM online 

kelas Tsalits A 
dengan materi 

pembahasan nun 

sukun. 

Rabu. 28 April 

2021 di Vila 

Pamulang 

16.15-

17.30 

Tahfidz dan 

Tilawah Al-Quran 

1. Zahra 

menghafal surat 

Al-Hadid ayat 

12. 

2. Tafta 

membaca surat 

Al-Baqarah ayat 

49-53 dan 

menghafal surat 

Al-Insyiqoq ayat 

9. 

13. 

Kamis, 29 April 

2021 di 

Miftahul Ilmi 

Al Atsary 

07.30-

09.00 
Tahfidz 

KBM online 

kelas Tsalits B 

melalui zoom 

dan setoran 

hafalan. 

09.20-

10.05 
Aqidah 

KBM online 

kelas Tsalits B 

dengan 

pembahasan Nabi 

Yang Disebutkan 

Dalam Al-Quran. 

10.05-

10.55 
Tajwid 

KBM online 

kelas Tsani B 

dengan 

mengunakan 

buku Utsmani 

jilid satu. 

10.55-

11.40 
Siroh 

KBM online 

kelas Tsalits B 

dengan materi 

istri-istri nabi. 
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13.15-

14.00 
Aqidah 

KBM Tsalits A 

melalui zoom 

dengan 

membahas 

tentang nabi- 

nabi yang ada di 

Al-Quran. 

14.00-

14.45 
Bahasa Arab 

KBM online 

Tsalits A dengan 

materi latihan 

hiwar. 

14.45-

15.10 
Tajwid 

KBM SMP 

ofline dengan 

materi mad far’i 

Kamis, 29 April 

2021 di Vila 

Pamulang 

16.15-

17.30 

Tahfidz dan 

Tilawah Al-Quran 

1. Zahra 

menghafal surat 

Al-Hadid ayat 

13. 

2. Tafta 

membaca surat 

Al-Baqarah ayat 

54-57 dan 

menghafal surat 

Al-Insyqoq ayat 

10-11. 

14. 

Jum’at, 30 April 

2021 di 

Miftahul Ilmi 

Al Atsary 

07.30-

09.00 
Tahfidz 

KBM online di 

kelas Tsalits B 

dengan kegiatan 

setoran hafalan. 

09.20-

10.05 
Hadis 

KBM online di 

kelas Tsalits B 

dengan materi 

menghafalkan 

hadis. 
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10.05-

11.10 
Bahasa Arab 

KBM online di 

kelas Tsalits B 

yang digunakan 

untuk sesi latihan 

soal dan Tanya 

jawab. 

15. 

Kamis, 6 Mei 

2021 di Rumah 

Orang Tua 

Palembang 

16.30-

17.30 

Membaca Iqro’ Al 

Qolam. 

Membaca Iqro 

sesuai dengan 

kemampuan 

anak. Kegiatan di 

hari itu dihadiri 

tiga anak dan 

masing-masing 

membaca 2 

halaman. 

16. 

Jum’at, 7 Mei 

2021 di Rumah 

Orang Tua 

Palembang 

16.30-

17.30 

Membaca Iqro Al 

Qolam 

Mengaji di 

setiap sore hari 

sebelum berbuka 

puasa yang 

dihadiri oleh 

Keponakan dan 

tetangga. 

17. 

Sabtu, 8 Mei 

2021 di Rumah 

Orang Tua 

Palembang 

16.30-

17.30 

Membaca Iqro 

AlQolam 

Meskipun hanya 

tiga anak yang 

hadir di hari itu 

tapi mereka 

semangat . 

18. 

Minggu, 9 Mei 

2021 di Rumah 

Orang Tua 

Palembang 

16.30-

17.30 

Membaca Iqro Al 

Qolam 

Meskipun 

Sudah mendekati 

hari hari tapi 

anak-anak masih 

semangat 

mengaji. Bahkan 

mereka rela 

menunggu 

sebelum 

waktunya 

mengaji. 
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19. 

Senin, 10 Mei 

2021 di Rumah 

Orang Tua 

Palembang 

16.30-

17.30 

Membaca Iqro Al 

Qolam 

Diantara anak-

anak yang ikut 
belajar mengaji 

ada yang iqro 2, 

dan 5. 

20. 

Selasa, 11 Mei 

2021 di Rumah 

Orang Tua 

Palembang 

16.30-

17.30 

Membaca Iqro Al 

Qolam 

Pada Tanggal 

ini peserta yang 

ikut belajar 

bertambah satu 

sehingga 

jumlahnya 

menjadi 4 anak. 

21. 

Rabu, 12 Mei 

2021 di Rumah 

Orang Tua 

Palembang 

16.30-

17.30 

Membaca Iqro Al 

Qolam 

Hari tersebut 

hari terakhir 

belajar karena 

besok harinya 

sudah masuk 

Hari Raya Idul 

Fitri. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Praktek Mengajar Al-Quran (PMQ) di tahun 2021 ini meskipun dalam 

kondisi pandemi akan tetapi tidak menghalangi kita untuk senantiasa menebar 

manfaat kepada sesama. Dan bahkan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa 

belajar itu bisa dilaksanakan secara tatap muka  (ofline) ataupun daring (online). Hal 

ini justru menambah wawasan baru bagi kita sekaligus dapat menjadi pengalaman 

yang berharga. 

Berdasarkan hasil kegiatan PMQ yang kami kerjakan baik secara online 

maupun ofline keduanya dapat dilaksanakan dan Alhamdulillah berjalan dengan 

baik. Dan tentunya semuanya adalah karunia dari Allah yang patut kita syukuri. 

Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah angkat wabah virus tersebut dari bumi ini 

sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. 
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A. LAMPIRAN-LAMPIRAN KEGIATAN 

 

➢ Lampiran dan foto di Sekolah Miftahul Ilmi Al Atsary 
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Foto  Mengaji  Di Rumah Orang Tua Palembang 
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Lampiran dan Foto Kegiatan di Vila Pamulang 
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LAPORAN KEGIATAN  

KULIAH KERJA NYATA EKUIVALENSI  

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QURAN 

JAKARTA 

LAPORAN INDIVIDU  

  

Disusun Sebagai Syarat Dalam Penilaian Praktek Mengajar al-Quran  

(PMQ)   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh :  

Muhammad Husaini  

181410704    

  

FAKULTAS USHULUDDIN  

JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR  

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR’AN  

JAKARTA   

TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
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LEMBAR PENGESAHAN 

PRAKTIK MENGAJAR AL-QURAN (PMQ)  

INSTITUT PTIQ JAKARTA  

FAKULTAS USHULUDDIN  

TAHUN 2020  

  

Laporan pelaksanaan Praktek Mengajar al-Qur’an (PMQ) Ekuivalen mahasiswa 

Institut Perguruan Tinggi Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta tahun 2020 pada :  

Hari    :  Senin   

Tanggal  : 03 – 05 – 2021  

  

  

 

 

 

 

 Mahasiswa PMQ  Dosen Pembimbing  

    

    

    

    

 Muhammad Husaini   Andi Rahman , MA  

  

  

 

 

 

 

 

Mengetahui,  

Dekan Fakultas Ushuluddin  

  

  

  

  

Andi Rahman, MA  
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 KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala 

nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada 

junjungan Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafa’atnya di akhirat 

kelak.  

Kuliah kerja nyata (KKN) ini merupakan salah satu program yang 

dilaksanakan oleh setiap mahasiswa dari perguruan tinggi manapun, tanpa terkecuali 

kami. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat dan menjadi agent of change 

dalam sebuah negara diharapkan dapat memberikan sumbangsihnya secara nyata 

bagi masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian yang dimilikinya.   

Tentu saja manusia sebagai makhluk sosial, penulis dalam menyusun laporan 

ini tidaklah bekerja seorang diri, melainkan senantiasa mendapatkan bantuan baik 

dalam bentuk bimbingan, arahan, maupun support dari pihakpihak lain. Oleh sebab 

itu, penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut 

serta membantu tersusunnya laporan ini, khususnya kepada:  

1. Bapak Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta 

yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan Program Kuliah 

Kerja Nyata Ekuivalen ini.  

2. Bapak Lukman Hakim, M.A., selaku koordinator PMQ dan Kepala Prodi IAT 

Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta yang telah memberikan pembekalan 

terkait Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen 2020.  

3. Bapak Ansor Bahary, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktunya untuk kami disela-sela kesibukannya.  

4. Seluruh pihak dan pengurus yang berada di bawah Yayasan Dakwah Lentera Hati 

Indonesia (YDLHI) meliputi Pusat Studi alQuran (PSQ), Pesantren Bayt al-Quran, 

Masjid Bayt al-Quran, program Cari Ustadz dan penerbit Lentera Hati yang telah 

memberikan banyak kesempatan kepada kami untuk selalu belajar dan berkembang 

di masyarakat.  

5. Seluruh teman-teman Mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen maupun 

yang melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 2020.  

Kesempurnaan bukanlah milik kami. Sehingga pasti banyak kekurangan 

dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, kritik maupun saran yang 

membangun dari pembaca dan semua pihak sangatlah kami perlukan. Akhir kata 

semoga kita dapat mengambil manfaat dari laporan KKN ini.  

  

 

Tangerang Selatan , 30 April  2020  

  

  

Muhammad Husaini  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki 

peran penting dalam mengembangkan dan memajukan bangsa. Peran yang dimiliki 

oleh perguruan tinggi tidak hanya sebatas mendidik dan menyiapkan generasi-

generasi yang baru, tapi juga membantu mengembangkan ilmu yang mereka dapat 

di bangku perkuliahan untuk dapat diaplikasikan dan tentunya relevan dengan 

perkembangan masyarakat yang ada. 

Praktek Mengajar al-Quran (PMQ) merupakan sebuah program Intrakurikuler 

dari Perguruan Tinggi yang dilaksanakan sebagai salah satu wujud pengejawantahan 

dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat. Selain itu, PMQ 

juga merupakan jawaban dari pengaplikasian ilmu yang di dapat oleh Mahasiswa 

dan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam bidang ilmu, sosial dan budaya, 

keagamaan maupun lainnya. 

Kegiatan PMQ ini juga mengharapkan agaar mahasiswa terbiasa dalam 

beradaptasi dan bersinggungan dengan lingkungan masyarakat. Sehingga apapun 

masalah yang dihadapi akan menjadi sebuah pengalaman tersendiri terutama dalam 

hal pemecahan dari tiap masalah (problem solving) tersebut. 

Namun saat ini masyarakat Indonesia dan dunia sedang berhadapan dengan 

wabah Covid-19. Salah satu dampak dari wabah tersebut adalah masyarakat dilarang 

untuk mengadakan perkumpulan bahkan dianjurkan untuk senantiasa berjarak dalam 

bersosial (social distancing) dan menggunakan masker. Terjadi pembatasan sosial 

berskala besar yang menjadikan masyarakat terkurung dan tidak bebas dalam 

melakukan sebuah aktifitas. Perkantoran, tempat belajar, tempat beribadah dan 

tempat-tempat ramai lainnya, semua diharapkan untuk menjalankan sesuai protokol 

yang telah ditentukan pemerintah. 

Menyikapi kondisi semacam ini, maka KKN/ PMQ Ekuivalen adalah alternatif 

bagi mahasiswa. PMQ Ekuivalen ini berupa kumpulan kegiatan yang telah dilakukan 

oleh tiap mahasiswa terhitung sejak semester empat, lima dan enam dengan 

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 

Sejatinya kegiatan PMQ Ekuivalen ini sama sekali tidak mengurangi nilai 

(value) dari pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, sebab mengabdi kepada 

masyarakat tidaklah bergantung pada saat PMQ saja, tapi tentunya pengabdian itu 

dilakukan kapan dan dimanapun kita berada. Oleh karenanya PMQ Ekuivalen ini 

tetap dianggap penting dan relevan dengan kondisi saat pandemi ini. 

  

B. Tujuan kegiatan PMQ  

1. Mahasiswa dapat menggali dan mengembangkan potensi diri sehingga dapat 

memberikan hal yang positif terhadap lingkungan sekitar  

2. Mengembangkan nilai-nilai luhur akhlakul karimah dan dapat diterapkan kepada 

lingkungan  

3. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial  
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4. Mengisi sarana syiar dan jejaring sosial yang positif  

5. Turut serta dalam upaya mencerdaskan dan menyejahterakan bangsa.  

  

C. Manfaat Kegiatan PMQ  

1. Bagi Mahasiswa  

a. Memperoleh pengalaman belajar untuk bermasyarakat  

b. Menerapkan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan maupun skill yang telah 

dimiliki   

c. Relasi yang semakin meluas  

d. Melatih diri untuk selalu menjadi problem solver  

2. Bagi Masyarakat, Pemerintah dan Instansi terkait  

a. Memperoleh bantuan baik bersifat moral maupun materian yang menjadi 

tumpuan dalam hidup  

b. Peningkatan wawasan dan pengetahuan  

c. Saling memberikan kemanfaatan atau hal positif lainnya  

d. Meningkatkan kepedulian untuk senantiasa membentuk generasi penerus yang 

unggul  

3. Bagi perguruan Tinggi  

a. Sarana syiar PTIQ di dalam masyarakat yang kompleks  

b. Dapat menjadi evaluasi untuk PMQ selanjutnya yang lebih relevan dan dapat 

diterima masyarakat luas  

  

D. Waktu Pelaksanaan PMQ  

Adapun waktu pelaksanaan Praktek Mengajar al-Quran ini adalah dimulai dari 

semester 6 terhitung mulai dari bulan april sampai mei 2021. Namun seperti pada 

penjelasan di atas, dalam situasi pandemi ini perguruan tinggi memberikan solusi 

berupa opsi PMQ Ekuivalen. PMQ jenis ini merupakan laporan akumulasi kegiatan 

pengabdian masyarakat yang telah dilakukan selama rentang waktu antara semester 

4 sampai semester 6.  
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BAB II  

LAPORAN KEGIATAN PMQ EKUIVALEN  

 

SEMESTER IV 

  

Deskripsi Singkat Kegiatan  Keterangan/ Hasil  Nilai 

1)  Ceramah Keagamaan  

Kegiatan yang dilakukan:  

   

Mengisi ceramah atau kultum 

(kuliah tujuh menit) plus imam 

tetap di Masjid  Al-Lauzah   

 Tempat:  

Masjid Al-Lauzah  

Waktu:  

Setelah magrib sampai isya  

(sebelum tarawih) tahun 2019 . 

 

 

Masjid Al-Lauzah adalah sarana 

ibadah SIT Al-Lauzah yang 

beralamat di Jl. Palapa No.7 RT 

03/RW 18, Serua, Ciputat, Kota 

Tangerang Selatan, Banten 15414. 

Selain para guru dan karyawan, 

masjid ini juga didatangi oleh 

warga sekitar yang hendak 

melaksanakan shalat berjama’ah.  

Salah satu bentuk kegiatan rutin 

adalah kultum yang dilaksanakan 

setiap setelah shalat maghrib 

sampai waktu shalat isya datang. 

Adapun yang menyampaikan 

materi kultum adalah guru-guru 

terpilih dari SIT Al-Lauzah. 

 

20 

Kultum : 

 

Masjid Al-Aqsha Delatinos  

 

 

 

 

 

Masjid Al-Lauzah tahun 2019 

Kultum sehabis subuh dalam 

rangka silaturrahmi  antar jamaah 

dan warga masjid Al Aqsha 

delatinos BSD, Serpong  

 

 

Kultum sehabis shalat zuhur dalam 

rangka memotivasi siswa siswi 

untuk selalu semangat dalam 

belajar dan beribadah.  

10 

 

 

 

 

 

 

10 
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Kegiatan yang dilakukan : 

 

Imam tetap dan imam tarawih 

Ramadhan di Masjid Al-Aqsha 

Delatinos  

Tempat : 

Masjid Al-Aqsha Delatinos 

Waktu : 

Sejak Desember 2018 hingga saat 

ini. 

 

 

 

Masjid Al-Aqsha Delatinos adalah 

salah satu masjid yang sangat aktif 

di daerah BSD Serpong, Tangerang 

Selatan – Banten. Masjid ini 

biasanya mengundang ustadz-

ustadz kondang untuk acara-acara 

besar, seperti ustadz Bachtiar 

Nasir. Selain itu juga mengudang 

dosen-dosen PTIQ untuk 

berkhutbah di masjid Al-Aqsha 

Delatinos, seperti ustadz Andi 

Rahman M.A selaku dekan PTIQ. 

 

20 

2) Pelayanan Masyarakat    

Kegiatan yang dilakukan:  

  

Pemberian sembako  

 Objek/sasaran:   

Janda dan duafa, security, dan 

asisten rumah tangga daerah Rawa 

Buntu, Serpong dan sekitarnya. 

Waktu:   

Rutin setiap bulan Ramadhan  

Kegiatan ini merupakan salah satu 

program sosial dari DKM Masjid 

Al-Aqsha Delatinos. Bantuan 

diberikan kepada warga  yang 

berstatus janda/duda/duafa, 

security, asisten rumah tangga  

dengan jumlah paket yang 

dibagikan sebanyak 5000 paket. 

Dilakukan setiap bulan Ramadhan. 

  

20 

3) Mengajar Di Pendidikan  Formal dan Non Formal  

Kegiatan yang dilakukan:  

  

a. Menyimak hafal al-Quran para 

security dan petugas kebersihan. 

 

b. TK (satu kelas) selama 1 jam,  

mulai dari jam setengah 8 sampai 

selesai.  

 

 

 

c. SD kelas 2 (satu kelas )  mulai 

dari jam setengah 9 sampai 

selesai  dan kelas 4 (satu kelas) 

 

 

a. SIT Al-Lauzah mewajibkan para 

security dan petugas kebersihan 

untuk menghafal al-Qur’an, yang 

dilakukan di masjid Al-Lauzah 

setelah zuhur setiap hari selasa 

pukul 13.00 WIB. 

 

b. KB. TK. Islam terpadu Al-lauzah. 

Anak-Anak di targetkan menghafal 

dari surah An-Nas – Al-Qoriah 

selama dua semester.   

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 
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mulai jam setengah 10 sampai 

selesai 

 

d. SMP kelas 7  (satu kelas )  

mulai dari jam 11 sampai selesai  

   

 

c. Sekolah Islam Terpadu Al-Lauzah 

ini mewajibkan anak-anak untuk 

meghafal 2 juz Al-Qur’an, yaitu juz 

29 dan 30.  

 

d. Sekolah Menengah Pertama Islam 

Terpadu (SMPIT) Al-Lauzah.  

 

20 

 

 

 

 

 

20 

Mengajar privat / TPA 

 

 

 

Mengajar di pesantren tahun 

2019 

Di rumah warga Al-Aqsha 

Delatinos setiap hari senin – kamis 

secara rutin. 

 

Di pondok pesantren Al- 

Mukhlisin Villa Bintaro Indah, 

Jombang, Ciputat, Tangerang 

Selatan. 

20 

 

 

 

20 

Nilai dari dosen : 
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SEMESTER V 

 

Deskripsi Singkat Kegiatan  Keterangan/ Hasil  Nilai 

1) Ceramah Keagamaan  

Kegiatan yang dilakukan:  

   

Imam tetap di Masjid Al-Lauzah 

Tempat:  

Masjid Al-Lauzah  

Waktu:  

Setelah magrib sampai isya. 

 

 

Masjid Al-Lauzah adalah sarana 

ibadah SIT Al-Lauzah yang 

beralamat di Jl. Palapa No.7 RT 

03/RW 18, Serua, Ciputat, Kota 

Tangerang Selatan, Banten 15414. 

Selain para guru dan karyawan, 

masjid ini juga didatangi oleh 

warga sekitar yang hendak 

melaksanakan shalat berjama’ah. 

 

20 

Kegiatan yang dilakukan : 

 

Imam tetap dan imam tarawih 

Ramadhan di Masjid Al-Aqsha 

Delatinos  

Tempat : 

Masjid Al-Aqsha Delatinos 

Waktu : 

Sejak Desember 2018 hingga saat 

ini. 

 

 

 

Masjid Al-Aqsha Delatinos adalah 

salah satu masjid yang sangat aktif 

di daerah BSD Serpong, Tangerang 

Selatan – Banten. Masjid ini 

biasanya mengundang ustadz-

ustadz kondang untuk acara-acara 

besar, seperti ustadz Bachtiar 

Nasir. Selain itu juga mengudang 

dosen-dosen PTIQ untuk 

berkhutbah di masjid Al-Aqsha 

Delatinos, seperti ustadz Andi 

Rahman M.A selaku dekan PTIQ. 

 

20 

2) Pelayanan Masyarakat  

Kegiatan yang di lakukan: 

 

Shalat  dan menguburkan jenazah   

Shalat jenazah di Masjid Al-Aqsha 

Delatinos, dilanjutkan dengan 

menguburkannya di tempat 

pemakaman umum, Tanah kusir, 

Rawa buntu  dll. 

5 
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Kegiatan yang dilakukan:  

  

Pemberian sembako  

 Objek/sasaran:   

Janda dan duafa warga Rawa 

Buntu . serpong dan sekitarnya. 

para security dan asisten rumah 

tangga  . 

Waktu:   

Rutin setiap bulan Ramadhan  

Kegiatan ini merupakan salah satu 

program sosial dari DKM Masjid 

Al-Aqsha Delatinos. Bantuan 

diberikan kepada warga  yang 

berstatus janda/duda/duafa, 

security, asisten rumah tangga  

dengan jumlah paket yang 

dibagikan sebanyak 5000 paket. 

Dilakukan setiap bulan Ramadhan.  

20 

3) Mengajar Di Pendidikan Formal dan non Formal  

Kegiatan yang dilakukan:  

  

a. Menyimak hafal al-Quran para 

security dan petugas kebersihan. 

 

b. TK (satu kelas) selama 1 jam,  

mulai dari jam setengah 8 sampai 

selesai.  

 

c. SD kelas 2 (satu kelas )  mulai 

dari jam setengah 9 sampai 

selesai  dan kelas 4 (satu kelas) 

mulai jam setengah 10 sampai 

selesai 

 

d. SMP kelas 7  (satu kelas )  

mulai dari jam 11 sampai selesai  

 

 

 

a. SIT Al-Lauzah mewajibkan para 

security dan petugas kebersihan 

untuk menghafal al-Qur’an, yang 

dilakukan di masjid Al-Lauzah 

setelah zuhur setiap hari selasa 

pukul 13.00 WIB. 

 

b. KB. TK. Islam terpadu Al-lauzah. 

Anak-Anak di targetkan menghafal 

dari surah An-Nas – Al-Qoriah 

selama dua semester.   

 

c. Sekolah Islam Terpadu Al-Lauzah 

ini mewajibkan anak-anak untuk 

meghafal 2 juz Al-Qur’an, yaitu juz 

29 dan 30.  

 

d. Sekolah Menengah Pertama Islam 

Terpadu (SMPIT) Al-Lauzah. 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

Mengajar privat / TPA 

 

 

 

Di rumah warga Al-Aqsha 

Delatinos setiap hari senin – kamis 

secara rutin. 

 

20 
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Nilai dari dosen : 

 

 

 

 

SEMESTER VI 

 

Deskripsi Singkat Kegiatan  Keterangan/ Hasil  Nilai 

1) 1)  Ceramah Keagamaan  

Kegiatan yang dilakukan:  

   

Imam tetap di Masjid Al-Lauzah 

Tempat:  

Masjid Al-Lauzah  

Waktu:  

Setelah magrib sampai isya. 

 

 

Masjid Al-Lauzah adalah sarana 

ibadah SIT Al-Lauzah yang 

beralamat di Jl. Palapa No.7 RT 

03/RW 18, Serua, Ciputat, Kota 

Tangerang Selatan, Banten 15414. 

Selain para guru dan karyawan, 

masjid ini juga didatangi oleh 

warga sekitar yang hendak 

melaksanakan shalat berjama’ah. 

 

20 

Masjid aAl lauzah    Kultum sehabis shalat zuhur dalam 

rangka memotivasi  kepada seluruh 

kariawan Al-Lauzah.  

 

10 
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Kegiatan yang dilakukan:  

  

Pemberian sembako  

 Objek/sasaran:   

Janda dan duafa warga Rawa 

Buntu . serpong dan sekitarnya. 

para security dan asisten rumah 

tangga  . 

Waktu:   

Rutin setiap bulan Ramadhan  

Kegiatan ini merupakan salah satu 

program sosial dari DKM Masjid 

Al-Aqsha Delatinos. Bantuan 

diberikan kepada warga  yang 

berstatus janda/duda/duafa, 

security, asisten rumah tangga  

dengan jumlah paket yang 

dibagikan sebanyak 5000 paket. 

Dilakukan setiap bulan Ramadhan. 

 

20 

2) Pelayanan Masyarakat 

Kegiatan yang dilakukan:  

  

Pemberian sembako  

 Objek/sasaran:   

Janda dan duafa warga Rawa 

Buntu . serpong dan sekitarnya. 

para security dan asisten rumah 

tangga  . 

Waktu:   

Rutin setiap bulan Ramadhan  

Kegiatan ini merupakan salah satu 

program sosial dari DKM Masjid 

Al-Aqsha Delatinos. Bantuan 

diberikan kepada warga  yang 

berstatus janda/duda/duafa, 

security, asisten rumah tangga  

dengan jumlah paket yang 

dibagikan sebanyak 5000 paket. 

Dilakukan setiap bulan Ramadhan.   

20 

3) Mengajar Di Pendidikan Formal dan Non Formal   

Kegiatan yang dilakukan:  

  

a. Menyimak hafal al-Quran para 

security dan petugas kebersihan. 

 

b. TK (satu kelas) selama 1 jam,  

mulai dari jam setengah 8 sampai 

selesai.  

 

c. SD kelas 2 (satu kelas )  mulai 

dari jam setengah 9 sampai 

selesai  dan kelas 4 (satu kelas) 

mulai jam setengah 10 sampai 

selesai 

 

d. SMP kelas 7  (satu kelas )  

mulai dari jam 11 sampai selesai  

 

 

 

a. SIT Al-Lauzah mewajibkan para 

security dan petugas kebersihan 

untuk menghafal al-Qur’an, yang 

dilakukan di masjid Al-Lauzah 

setelah zuhur setiap hari selasa 

pukul 13.00 WIB. 

 

b. KB. TK. Islam terpadu Al-lauzah. 

Anak-Anak di targetkan menghafal 

dari surah An-Nas – Al-Qoriah 

selama dua semester.   

 

c. Sekolah Islam Terpadu Al-Lauzah 

ini mewajibkan anak-anak untuk 

meghafal 2 juz Al-Qur’an, yaitu juz 

29 dan 30.  

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 
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d. Sekolah Menengah Pertama Islam 

Terpadu (SMPIT) Al-Lauzah. 

 

 

20 

Mengajar privat / TPA 

 

 

 

Di rumah warga Al-Aqsha 

Delatinos setiap hari senin – kamis 

secara rutin. 

 

20 

 

 

Nilai dari dosen : 
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BAB III  

PENUTUP  

  

A. Kesimpulan  

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang harus selalu 

dilakukan oleh setiap orang. Bukan saja seorang mahasiswa atau kalangan yang 

berpendidikan saja, namun semua kalangan harus bisa saling mengabdi atau 

memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Hal itu merupakan salah satu usaha 

untuk mengejawantahkan sabda Nabi Saw. “Sebaik-baik manusia adalah manusia 

yang banyak memberi kemanfaatan kepada yang lain”  

Tentu saja kemanfaatan itu adalah hal yang bersifat global. Ia dapat berupa 

material ataupun immaterial. Hal yang menjadi pokok adalah menyalurkan hal yang 

bersifat positif dan sebisa mungkin dapat mengurangi kesalahan atau menyakiti 

orang lain.  

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari PMQ Ekuivalen ini adalah:  

1. Meski kegiatan PMQ tidak dapat dilakukan sebagaimana regulernya, namun 

pengabdian terhadap masyarakat harus selalu kita dahulukan.  

2. Tidak ada hal yang dapat menghalangi seseorang untuk selalu memberikan 

manfaat kepada orang lain.  

Media online merupakan salah satu aset yang luar biasa. Hal itu dapat kita 

manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh 

media offline dan media online-lah yang menjadi solusinya. Misal adanya 

keterbatasan tempat, lokasi yang jauh dan lainnya. Maka media online adalah 

jawabannya. 

 

  

B. Saran  

Dari hasil PMQ tahun ini, ada beberapa saran yang sekiranya dapat 

membangun untuk semua pihak:  

1. Kondisi pandemi ini menjadikan kita sadar bahwa kecanggihan teknologi tidak 

dapat kita pandang sebelah mata. Sehingga kita mesti siap untuk melakukan 

segala aktifitas melalui digitalisasi sebagaimana era yang sedang kita hadapi 

sekarang.  

2. Tentu saja digitalisasi itu harus diseimbangkan kepada seluruh pihak. Baik 

mahasiswa maupun dosen dan staff yang ada di perguruan tinggi. Artinya 

mereka sama-sama dituntut adanya usaha untuk melek teknologi. Balancing 

antar-mereka akan menjadikan kondisi tetap stabil meski diombangambingkan 

zaman. 
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LAMPIRAN FOTO KEGIATAN 

 

1. Ceramah keagamaan 

 

 
Kultum setelah subuh di masjid Al-Aqsha Delatinos 

 

 
Kultum setelah shalat zuhur di masjid Al-Lauzah 
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2. Kegiatan Imam 

 

 

 

 
Imam shalat tarawih di Masjid Al-Aqsa Delatinos 
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3. Kegiatan Pemberian Sembako 

 

   
 

 
 

 
Pembagian 5000 paket sembako 
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4. Kegiatan Mengajar 
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Mengajar di SIT Al-Lauzah, Mengajar privat/TPA, tes khotmul Qur’an  
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5. Surat Keterangan Mengajar dan Imam 

 

 
 



53 
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55 

LAPORAN KEGIATAN  

PRAKTIK MENGAJAR AL-QUR’AN & EKUIVALENSI 

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR’AN 

JAKARTA 

 

LAPORAN INDIVIDU 

 

Disusun Sebagai Syarat Dalam Penilaian Praktik Mengajar al-Qur’an (PMQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

NADIYAH ANGGRAINI 

181410710 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN 

ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR 

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR’AN JAKARTA  

TAHUN AKADEMIK 2020-2021 
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LEMBAR PENGESAHAN  

PRAKTIK MENGAJAR AL-QUR’AN (PMQ) DAN EKUIVALEN 

INSTITUT PTIQ JAKARTA FAKULTAS USHULUDDIN 

TAHUN 2019-2021 

 

Laporan pelaksanaan Praktik Mengajar al-Qur’an (PMQ) pengabdian kepada 

masyarakat dan Ekuivalen Mahasiswa Institut Perguruan Tinggi al-Qur’an (PTIQ) 

Jakarta tahun 2019-2021 Pada : 

Hari  : Selasa  

Tanggal : 13 April 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa PMQ    Dosen Pembimbing 

 

 

 

 Nadiyah Anggraini    Andi Rahman, MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ushuluddin 

 

 

 

Andi Rahman, MA 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahi Rahmani Rahim. Segala Puji bagi Allah SWT., atas segala nikmat, 

rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada seluruh hambanya. Salawat 

serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., yang selalu kita 

nantikan syafa’at di akhirat kelak. 

 Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu program yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa/i dari perguruan tinggi manapun, termasuk ditempat perguruan 

kami. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki ilmu sedikit lebih 

luas yang diharapkan dapat menyalurkan ilmu tersebut secara nyata bagi masyarakat 

lainnya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. 

 Sebagai makhluk social yang memiliki peran antar sesama, penulis dalam 

menyusun laporan ini tidaklah bekerja seorang diri, melainkan mendapat dukungan 

atau bantuan baik dalam bimbingan, arahan, ataupun support dari masyarakat 

sekitarnya. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

ini, khususnya kepada : 

1. Bapak Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta 

yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan Program Kuliah 

Kerja Nyata PMQ (Praktik Mengajar Qur’an) ini. 

2. Bapak Lukman Hakim, M.A., selaku koordinator PMQ dan Kepala Prodi IAT 

Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta yang telah memberikan pembekalan 

terkait Kuliah Kerja Nyata  PMQ dan Ekuivalen.  

3. Bapak Andi Rahman, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

keluangan waktu kepada kami untuk konsultasi akan kelancaran PMQ ini. 

4. Kepada seluruh pihak yang membantu : Kepala sekolah Madrasah Ibtidaiah 

Tanwirul Qulub, Ketua Majelis Ta’lim Ibu-ibu Babussalam, Teman-teman Karang 

Taruna di wilayah tempat tinggal saya. 

5. Seluruh teman-teman mahasiswa/I peserta kuliah kerja nyata Ekuivalen maupun 

yang melakukan kegiatan Praktik Mengajar Qur’an (PMQ). 

 

Dalam penulisan laporan ini pasti ada kekurangannya. Oleh karenanya saya berharap 

adanya masukan yang positif ataupun kritik dan saran dari semua pembaca karena 

itu sangat diperlukan untuk saya kedepannya dalam menyusun proposal hingga 

skripsi. 

 

Jakarta, 22 Mei 2021 

 

 

Nadiyah Anggraini 
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Bab I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki 

peran penting dalam mengembangkan dan memajukan bangsa. Tugas sebagai 

seseorang yang telah lulus dari perguruan tinggi itu memiliki peran yang sangat 

penting dan juga sangat di harapkan oleh Masyarakat untuk membantu mendidik dan 

menyiapkan generasi-generasi muda yang baru dan memiliki kemampuan berkarya  

dan semangat dalam belajar. sekaligus juga mengasah kemampuan yang dimiliki 

oleh mahasiswa tersebut dalam terjun langsung ke masyarakat. 

 Praktik Mengajar Qur’an (PMQ) merupakan sebuah program dari Perguruan 

Tinggi yang dilaksanakan sebagai salah satu wujud pengejawantahan dari Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Praktik 

Mengajar Qur’an juga merupakan jawaban dari pengaplikasian ilmu yang diperoleh 

oleh Mahasiswa dalam bidang ilmu social, budaya dan keagamaan ataupun yang 

lainnya. 

 Praktik Mengajar Qur’an ini juga membantu agar mahasiswa terbiasa dalam 

beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Sehingga mahasiswa terbiasa 

dalam menghadapi masalah yang ada, dan bisa menyelesaikannya dengan baik. 

sehingga mahasiswa memiliki pengalaman yang baik dan memiliki sikap, attetud 

yang baik pula.  

 Saat ini Dunia sedang diberi Ujian dengan adanya wabah Covid-19, dan salah 

satu dampak dari wabah tersebut masyarakat harus menjaga 5M. Memakai Masker, 

Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghidari dari krumunan, Mengurangi 

Mobilitas. Bahkan tempat-tempat yang mengundang keramaian juga di tutup seperti 

; Masjid, Mall, Perkantoran, Pasar Tradisional dll.  

Menyikapi kondisi semacam ini, maka KKN/ PMQ Ekuivalen adalah 

alternatif bagi mahasiswa. PMQ Ekuivalen ini berupa kumpulan kegiatan yang telah 

dilakukan oleh tiap mahasiswa terhitung sejak semester empat, lima dan enam 

dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 

 Tapi saya tetap bersyukur karena bisa melaksanakan kegiatan ini dengan 

lancar, aman, dan bisa bertatap muka dalam Praktik Mengajar Qur’an dan kegiatan 

lainnya sesuai dengan menjaga protocol yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. 

 

 

 

Tujuan Kegiatan PMQ dan Ekuivalen 

1. Mahasiswa dapat menggali dan mengembangkan potensi diri dan memberikan 

manfaat terhadap lingkungan sekitar. 

2. Mengembangkan akhlak dan adab yang baik dan diterapkan kepada masyarakat 

lingkungan sekitar. 

3. Perduli terhadap lingkungan sekitar. 

4. Belajar dalam sharing ilmu agama Allah. 
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5. Turut serta dalam upaya mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. 

Manfaat Kegiatan PMQ 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Memperoleh pengalaman belajar dalam mengajar. 

b. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan skill yang dimiliki. 

c. Relasi yang semakin meluas 

d. Melatih mental diri untuk public speaking. 

2. Bagi Masyarakat, Pemerintah dan Instansi terkait 

a. Memperoleh bantuan baik bersifat moral maupun material yang menjadi tumpuan 

dalam hidup. 

b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan. 

c. Saling memberikan manfaat dan hal positif. 

d. Meningkatkan kepedulian yang tinggi. 

e. Menciptakan generasi yang unggul. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Sarana Syiar PTIQ di dalam masyarakat. 

b. Dapat menjadi evaluasi untuk PMQ selanjutnya yang lebih relevan dan dapat 

diterima masyarakat luas. 

Waktu Pelaksanaan PMQ 

Waktu pelaksanaan Praktek Mengajar Qur’an ini dimulai sejak semester VI 

terhitung mulai dari bulan april sampai mei 2021. Namun seperti pada penjelasan 

diatas, dalam situasi pandemic ini perguruan tinggi memberikan solusi berupa opsi 

Ekuivalen. Dan Ekuivalen ini terhitung dari semester IV sampai VI yang kemudian 

dibuat laporan akumulasi kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan 

selama waktu yang ditentukan. 
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Bab II 

LAPORAN KEGIATAN PMQ DAN EKUIVALEN 

 

Semester IV-V 

Dokumentasi Ekuivalen 2019-2021 

Nama kegiatan Bukti Dokumentasi Nilai 

 

1. Pembentukan 

Kepengurusan dan 

Anggota Karang Taruna 

 

  

2. Kegiatan Karang Taruna 

berbagi sembako kepada 

warga kel. Karet 

Kuningan, Setia Budi 

dalam masa pandemi 

Covid-19 edisi ke 1 

 

  

 

 

3. Kegiatan Pawai Obor 

Menyambut Tahun Baru 

Islam 2019. 

 

  

4. Kegiatan Karang Taruna 

santunan anak yatim, 

janda, fakir miskin 2019 
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5. Kegiatan Karang taruna 

berkaloborasi dengan 

toko “Uni Qlo” dalam 

santunan anak yatim 

2019. 

 

  

 

6. Pertemuan rapat karang 

taruna per 6 bulan 

bersama staf kelurahan 

karet kuningan 2019. 

 

 

 

7. Kegiatan karang taruna 

dalam berbagi sembako 

dan nasi box kepada 

warga kel. Karet 

Kuningan dimasa 

pandemic  covid-19 

Edisi ke-2 2019. 

 

  

8. Kegiatan karang taruna 

dalam berbagi sembako 

untuk para marbot 

masjid kel. Karet 

Kuningan dimasa 

pandemic  covid-19 

Edisi ke-3 2019. 
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9. Kegiatan Karang Taruna 

Peduli Bencana Alam 

Gunung Mas, Cisarua, 

Bogor 2020. 

 

  

10. Kegiatan Karang Taruna 

Peduli Bencana Banjir 

Jakarta 2020. 

 

  

11. Kegiatan Karang Taruna 

dalam pemilihan 

kepengurusan dan 

Anggota Order Baru 

Unit 01, tahun 2021.  
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12. Kegiatan Berbagi Ta’jil 

Buka Puasa Jum’at 

Berkah tahun 2019 

sampai 2021. 

 

Berbagi ta’jil di laksanakan setiap hari 

jum’at, dari dana yang dikumpulkan dengan 

menjual voucher Ta’jil dan sebagian 

keuntungan dari setiap kegiatan UMKM 

Unit karang taruna. Voucher tersebut yang 

disebarkan kepada warga mampu, pedagang 

kaki lima, dan perusahaan besar, 

supermarket, yang ada disekitar wilayah 

kelurahan karet kuningan, setia budi.  

Proses Pembagian Ta’jil disebarkan ke 

Masjid, Musholah, dan orang-orang pejalan 

kaki, ataupun para driver ojek. Setiap hari 

jum’at anak-anak karang taruna membuat 

ta’jil sebanyak 50pcs-100pcs yang siap 

dibagikan.  
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13. Kegiatan karang taruna 

santunan buka bersama 

sekaligus santunan anak 

yatim, fakir miskin, dan 

janda berkaloborasi 

dengan Ansor tahun 

2021. 
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14. Kegiatan belajar mengajar baca 

Al-Qur’an dan baca kitab Bahasa 

Melayu Adabul insan dan Irsadul 

Anam. Pengajian ini diberi nama 

Majelis Ta’lim ibu-ibu 

Babussalam, Awal dibuka pada 

tahun 2017 yang dilaksanakan 

hari Rabu, 16:00-17:30 untuk 

pembacaan kitab dan untuk baca 

al-Qur’an setiap hari Rabu di 

akhir bulan, pukul 16:00-17:30, 

Guru Majelis Ta’lim Babussalam 

Ust. H. Mahdi Arif, S.Ag dan 

Ustazah. Nurul, S.Ag.  
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15. Kegiatan Tadarus sima’an al-

Qur’an sekaligus khataman di 

bulan Ramadhan 2021 Guru satu 

ustazah. Nurul, dan wakil 

Nadiyah Anggraini.  
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1. Kegiatan PMQ di Rumah dan Sekolah Madrasah Ibtidaiah Tanwirul Qulub. 
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Laporan Kegiatan Praktik Mengajar Qur’an 

Formal dan Non Formal 

Semester VI 

Nama Kegiatan Keterangan 

Tempat 

Waktu Nilai  

Mengajar 

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” 

Kampung Halaman 

Rumah Tempat 

Tinggal, Setia Budi 

12:45-01:15 wib  

Mengajar 

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” 

Kampung Halaman 

Rumah Tempat 

Tinggal, Setia Budi 

12:45-01:15 wib  

Mengajar 

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” 

Kampung Halaman 

Rumah Tempat 

Tinggal, Setia Budi 

09:10-09:45 wib  

Mengajar 

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” dan 

Qura’an surat 1-2 

Sekolah MI 

Tanwirul Qulub, 

Setia Budi. 

08:00-11:00 wib  

Mengajar 

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” 

Kampung Halaman 

Rumah Tempat 

Tinggal, Setia Budi 

09:00-09:30 wib  

Mengajar 

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” 

 

Tadarus bersama 

Kampung Halaman 

Rumah Tempat 

Tinggal, Setia Budi 

 

 

Majelis 

Babussalam 

09:00-09:30 wib 

 

 

 

 

06:00-09:00 wib 

 

Mengajar 

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” 

 

Tadarus bersama 

Kampung Halaman 

Rumah Tempat 

Tinggal, Setia Budi  

 

Majelis 

Babussalam 

09:00-09:30 wib 

 

 

 

06:00-09:00 wib 
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Mengajar  

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” dan 

Qura’an surat 2 

 

Tadarus bersama 

Sekolah MI 

Tanwirul Qulub, 

Setia Budi. 

 

 

 

Majelis 

Babussalam 

08:00-10:00 wib 

 

 

 

 

06:00-09:00 wib 

 

Mengajar  

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” dan 

Qura’an surat 2 

 

Tadarus bersama 

Sekolah MI 

Tanwirul Qulub, 

Setia Budi. 

 

 

 

Majelis 

Babussalam 

08:00-10:00 wib 

 

 

 

 

06:00-09:00 wib 

 

Mengajar  

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” dan 

Qura’an surat 2 

 

Tadarus bersama 

Sekolah MI 

Tanwirul Qulub, 

Setia Budi. 

 

 

 

Majelis 

Babussalam  

09:00-11:00 wib 

 

 

 

 

 

06:00-09:00 wib 

 

Mengajar  

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” dan 

Qura’an surat 2 

 

Tadarus bersama 

Sekolah MI 

Tanwirul Qulub, 

Setia Budi. 

 

 

 

Majelis 

Babussalam 

09:00-11:00 wib 

 

 

 

 

06:00-09:00 wib 

 

Mengajar  

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” 

 

Tadarus bersama 

Kampung halaman 

Rumah Tempat 

Tinggal, Setia Budi 

 

Majelis 

Babussalam 

09:00-09:30 wib 

 

 

 

06:00-09:00 wib 

 

Libur 

 

Tadarus bersama 

 

 

Majelis 

Babussalam 

 

 

06:00-09:00 wib 
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Mengajar  

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” dan 

Qura’an surat 2 

 

Tadarus 

Sekolah MI 

Tanwirul Qulub, 

Setia Budi. 

 

 

 

Majelis 

Babussalam 

09:00-11:00wib 

 

 

 

 

06:00-09:00 wib 

 

Mengajar  

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” dan 

Qura’an surat 2 

 

Tadarus bersama 

Sekolah MI 

Tanwirul Qulub, 

Setia Budi. 

 

 

 

Majelis 

Babussalam 

09:00-11:00wib 

 

 

 

 

06:00-09:00 wib 

 

Mengajar  

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” dan 

Qura’an surat 2 

 

Yasin, tahlil, dan 

doa khataman 

Qur’an ke 1 

Sekolah MI 

Tanwirul Qulub, 

Setia Budi. 

 

 

 

 

Majelis 

Babussalam 

09:00-11:00 wib 

 

 

 

 

 

06:00-08:00 wib 

 

 

 

 

 

 

 

Mengajar  

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” dan 

Qura’an surat 2 

Sekolah MI 

Tanwirul Qulub, 

Setia Budi. 

09:00-11:00 wib  

Mengajar  

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” dan 

Qura’an surat 2 

Sekolah MI 

Tanwirul Qulub, 

Setia Budi. 

 

09:00-11:00 wib  

Mengajar  

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” 

Kampung halaman 

Rumah Tempat 

Tinggal, Setia Budi 

09:00-09:30 wib  

Libur    



71 

Mengajar tahsin 

Qur’an surat 2 

Sekolah MI 

Tanwirul Qulub, 

Setia Budi. 

 

09:00-11:00 wib  

Mengajar tahsin 

Qur’an surat 2 

Sekolah MI 

Tanwirul Qulub, 

Setia Budi. 

 

09:00-11:00 wib  

Mengajar tahsin 

Qur’an surat 2 

 

 

Tadarus bersama 

Sekolah MI 

Tanwirul Qulub, 

Setia Budi. 

 

 

Majelis 

Babussalam 

09:00-11:00 wib 

 

 

 

06:00-09:00 wib 

 

Mengajar tahsin 

Qur’an surat al-

Kahf 

 

 

Tadarus bersama 

Sekolah MI 

Tanwirul Qulub, 

Setia Budi. 

 

 

Majelis 

Babussalam 

09:00-11:00 wib 

 

 

 

06:00-09:00 wib 

 

Mengajar  

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” dan 

Iqro jilid 3 

 

Tadarus bersama 

Kampung halaman 

Rumah Tempat 

Tinggal, Setia Budi 

 

 

Majelis 

Babussalam 

08:00-09:00 wib 

 

 

 

 

06:00-09:00 wib 

 

Mengajar  

Baca Huruf 

Hijaiyah 

“MAFAZA” dan 

Iqro jilid 3 

 

Tadarus bersama 

Kampung halaman 

Rumah Tempat 

Tinggal, Setia Budi 

 

 

Majelis 

Babussalam 

08:00-09:00 wib 

 

 

 

 

06:00-09:00 wib 

 

Tadarus bersama Majelis 

Babussalam 

06:00-09:00 wib  

Tadarus bersama Majelis 

Babussalam 

06:00-09:00 wib  

Yasin, Tahlil dan 

Do’a Khataman 

Qur’an ke 2 

Majelis 

Babussalam 

06:00-08:00 wib  
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Surat Keterangan hasil PMQ 

 
 

  



73 

BAB III 

Penutup 

 

A. KESIMPULAN  

              Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang harus selalu 

dilakukan oleh setiap orang. Bukan saja seorang mahasiswa/I atau untuk orang yang 

memiliki pendidikan saja, namun semua kalangan harus bisa memberikan manfaat 

kepada orang lain termasuk juga bermanfaat kepada mahkluk hidup ciptaan Allah 

lainnya. Nabi Muhammad saw bersabda “sebaik-baik manusia ialah yang banyak 

memberi manfaat kepada yang lain.” 

             Kemanfaatan tentu hal yang memiliki arti yang luas, maka hal ini yang 

menjadi pokok adalah menyalurkan hal yang bersifat positif tentunya yang 

bermanfaat untuk orang banyak disekitar dan mengurangi segala bentuk kesalahan 

dan menyakiti orang lain dari perbuatan atau perkataan kita. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari KKN Ekuivalen dan PMQ ini adalah : 

1. Menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak itu sebuah keinginan yang 

dimiliki setiap orang karena itu akan menjadi sebuah ladang pahala bahkan menjadi 

amal jariyah juga untuk di akhirat. 

2. Bersosialisasi di lingkungan tempat tinggal itu akan memberikan energi yang positif 

untuk masyarakat dan terutama untuk diri kita sendiri. Semakin banyak yang 

merasakan energy tersebut akan semakin banyak pula orang-orang yang akan 

menolong disaat kita sedang membutuhkan bantuan dari mereka. 

3. Walaupun disaat pandemic covid-19 ini Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan 

berterima kasih kepada pimpinan Madrasah Ibtidaiyah Tawirul Qulub yang sudah 

berkenan membantu saya demi kelancaran kegiatan PMQ. Saya bisa melaksanakan 

dengan tatap muka dan tetep harus mengikuti program kesehatan. 

B. SARAN 

1. Dalam kondisi pandemic saat ini menjadikan kita sadar bahwa alat teknologi yang 

kita pakai tidak dapat kita pandang sebelah mata. Hingga kita mesti siap untuk 

melakukan segala aktifitas melalui digitalisasi yang sebagaimana kita sedang hadapi 

saat ini.  

2. Harus memanfaatkan waktu yang sangat berharga disaat kita sedang menuntut ilmu 

dikala itu masih bisa belajar dengan offline. Mungkin saja banyak tidak sadar bahwa 

itu suatu kenikmatan disaat belajar bisa bertemu langsung dengan guru-guru, teman-

teman. 

Memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan baik, mempelajari ilmu teknologi 

dalam artian kita harus melihat luas tentang teknologi. 
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LAPORAN KEGIATAN 

 PRAKTIK MENGAJAR AL-QUR’AN (PMQ) 

 

LAPORAN INDIVIDU 

 

Di Susun Sebagai Syarat Dalam Pernilaian Praktik Mengajar Al-Qur’an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di susun Oleh 

Nur Ramdani A  181410711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN 

ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR (IAT) 

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU QUR’AN 

JAKARTA 

2020-2021 
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LEMBAR PENGESAHAN  

PRAKTIK MENGAJAR AL-QUR’AN (PMQ) 

INSTITUT PTIQ JAKARTA 

FAKULTAS USHULUDDIN  

TAHUN 2021 

Laporan pelaksanaan praktik mengajar al-Qur’an (PMQ) pengabdian masyarakat 

mahasiswa institut perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta tahun 2021 

pada : 

 

Hari : Selasa  

 

Tanggal : 13 April 2021 

 

 

 

 

Mahasiswa PMQ                     Dekan Fakultas Ushuluddin / Dosen Pembimbing 

 

 

 

               

         

Nur Ramdani A    Andi Rahman, MA 
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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur terpanjat kepada Allah Swt atas ni’mat nya 

Alhamdulillah kita tetap diberikan ni’mat iman, islam dan ni’mat kesehatan. Mudah-

mudahan tetap diberikan kesehatan selalu untuk menjalani segala rangkaian 

perjalanan hidupnya Amiin ya robbal ‘alamin. Solawat dan salam tetap tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad Saw. 

 Teriring dengan adanya kegiatan Praktik Mengajar Al-Qur’an (PMQ) yang 

ditugaskan oleh kampus atau bisa juga di sebut KKn (Kuliah Kerja Nyata) ini adalah 

salah satu rangkaian tugas pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk enam 

kegiaatan wajib yang dilaksanakan oleh Mahasiswa  ketika meranjak semester enam 

dalam waktu satu bulan pelaksanaan  atau jenjang akademi semester 4-6 (untuk 

Ekuivalensi). Kegiatan ini merupakan ajang pembelajaran mengajar sebelum terjun 

ke masyarakat nanti. 

 Penulisan ini sangatlah butuh bimbingan dari banyak pihak,oleh karna itu 

saya mengucapkan sangat berterima kasih  kepada semua pihak untuk membantu 

saya menyelesaikan laporan Praktik mengajar al-Qur’an (PMQ) dengan lancar. Saya 

haturkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ 

Jakarta sekaligus sebagai Dosen pembimbing kami yang telah memberikan 

kesempatan kepada kami untuk melakukan Program Kuliah Kerja Nyata PMQ ini. 

2. Bapak Lukman Hakim, M.A., selaku koordinator PMQ dan Kepala Prodi IAT 

Fakultas     Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta yang telah memberikan pembekalan 

terkait Kuliah Kerja Nyata PMQ 2021. 

4. Seluruh pihak dan pengurus DKM Mesjid Daruttauhid Rajawali bintaro Sektor 9, 

pengurus TPA Darul Muqomah Pondok Aren, dan Ketua Mui Desa Tenjolaut 

Bandung Barat.  

5. Dan Seluruh teman-teman Mahasiswa yang telah memberi dukungan untuk 

menyelesaikan tugas  PMQ Ini. 

 Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penulisan laporan ini masih 

banyak kekurangan dan yang salah, oleh karena, dengan senang hati bila ada kritik 

dan saran untuk memperbaiki laporan ini. 

 

         

 Tangsel,14 mei 2021 

 

 

 

              Nur 

Ramdani A 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

 Tujuan mahasiswa yang sangat penting ketika menentukan  atau masuk ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan ralavan minatnya, tentu harus memiliki 

kenginginan yang kuat dan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan 

kemampuannya. Karena itu sangat penting untuk mene nentukan dan berjalannya 

kuliah dengan baik dan benar sehingga nantinya bisa dikembangkan  untuk 

kepentingan masyarakat atau keluarga. Pengharapan orang tua kepada orang yang 

menempuh pendidikan yang lebih tinggi, tentu  sangat dibutuhkan. Karena, sebagai 

sarana memajukan sumber daya masyarakat daerah sekitar. 

 PMQ sebagai salah satu sembangsih kepada masyarakat sekitar sebagai 

bentuk dharma bakti akan aktifitas keilmuan yang telah diserap ydengan sesuai yang 

telah dipelajarinya semasa dikampus, dan sebagai skill mahasiswa yang 

dikembangkan dalam praktik mengajar  dengan hal yang sangat berpengaruh positif, 

baik bagi mahasiswa sendiri, kepada masyarakat, dan juga kepada kampus yang 

melegalitaskan acara  ini dengan berbagai cara. 

 PMQ bukan hanya sekedar memenuhi styarat tugas kampus saja, tetap bisa 

dijadika salah satu syarat atau pembelajaran untuk jenjang penelitian akhir dalam 

proposal maupun skripsi, ini semua bentuk pengaplikasian Tri Darma Persguruan 

Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian 

kepada masyarakat. 

 Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat dengan penuh khidmah, 

berharap acara PMQ ini menjadi pilar persatuan umat, terkhusus jutaan umat muslim 

yang berada di Indonesia ini yang mana banyak dari mereka yang minim akan 

pengetahuan juga edukasi tentang keislaman itu sendiri. Tidak sedikit diantara 

mereka yang belum bisa membaca al-qur’an, banyak pula yang sangat minim 

pengetahuannya tentan syariat keagamaan islam. 

 Sebagai mahasiswa PTIQ berharap dengan acara yang di langsungkan 

semasa pandemic Covid-19 sesuai domisili mahasiswa masing-masing, untuk 

mengembangkan ilmu atau bisa sebagai menjadi motivator islam dengan dakwah 

untuk menjadikan Negara ini menjadi yang Agamis sebagai mayoritas muslim 

terbesar di Asia hingga Dunia. Dengan menngedepankan toleransi dalamn 

bersosialisasi agama dengan batasan-batasan tertentu ز 

 Pelaksanaan praktik mengajar al-Qur’an (PMQ) individual di masa pandemi 

ini, ada tiga tempat yang saya kunjungi untu menyalurkan kemampuan diantaranya 

yaitu Masjid Daaruttauhid Rajawali Bintaro sektor 9, TPA Darul Muqomah Bintaro 

Tangerang Selatan, dan Mesjid Ar-Rahman Bandung Barat. 

 

 Di Masjid Daaruttauhid Bintaro saya mengembangkan kemampuan untuk 

mengabdi kepada masyarakat, dan dijadikan sebagai Imam Rawatib,Imam Tarawih, 

Imam solat idul Fitri, Khutbah Jum’at,Bilal solat tarawih, dan juga dijadikan sebagao 

amil zakat. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan mendapat apresiasi 

dari masyarakat dan DKM Mesjid Daaruttauhid Bintaro. 
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 Kemudian di TPA Darul Muqomah Bintaro kami meminta izin untuk 

melaksanakan mengajar al-Qur’an (PMQ) kepada salah satu pengurus DKM Mesjid 

sekitar dan Alhamdulillah pengurus Dkm menerima kami. Masyarakat sekitar 

antusias dengan kedatangan kami ada skitar 20 anak-anak mengikuti belajar al-

Qur’an bersama kami selama 8 kali pertemuan. 

  Yang terakhir saya berkunjung kekampung halaman pada pertengahan bulan 

Romadhon dengan tujuan untuk mengajar tahsin dan membagikan Al-Qur’an kepada 

10 anak di masjid Ar-Rahman Bandung Barat selama 2 hari. 

 Semua ini kami jadikan momen dengan tujuan menjadi pribadi yang 

bermanfaat kepada masyarakat dengan tujuan mengajarkan ajaran-ajaran islam 

khususnya mengajarkan ilmu al-Qur’an. Sehingga memotivasi masyarakat untuk 

bersemangat memperdalam ilmu al-Qur’an sehingga melahirkan generasi-generasi 

Qur’ani. Dan mudah-mudahan dengan diadakannya KKN atau (PMQ) ini bisa 

menjadikan kualitas kita semakin baik dan berkembang. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Edukasi kami  dalam berbagai cara survey tempat dan observasi lapangan, 

kami membagi berbagai rentetan  kegiatan dalam program PMQ ini yang bertempat 

di Kota Tangerang Selatan dan Kab. Bandung Barat dengan kerjasama kami dan 

Dkm serta meminta ijin kepada aparat pemerintah setempat. 

a. Bagaimana antusias warga dalam melaksanakan solat berjamaah di masjid 

Daaruttauhid Rajawali?  

b. Apa dampak positif setelah berjalannya PMQ di TPA Darul Muqomah? 

c. Bagaimana respon masyarakat kampung Desa tenjolaut  dengan diadakannya 

Tahsin? 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan dan manfaat dengan diadakannya PMQ terbagi menjadi beberapa 

pokok bagian, pertama terhadap mahasiswa pelaksana PMQ, kepada kampus PTIQ 

yang mengadakannya,kepada objek sasaran yaitu lembaga-lembaga dan yang 

erkhusus kepada masyarakat sekitar. 

A. Tujuan kegiatan PMQ 

1. Melatih kemampuan dan mental mahasiswa akan menjadi percaya diri 

2. Membantu masyarakat menambah wawasan ilmu al-Qur’an 

3. Merealisasikan tri darma perguruan tinggi yaitu dengan diadakannya KKN atau 

(PMQ). 

4. Menyebar luaskan ilmu keislaman terhadap masyarakat terutama yang masih minim 

dengan ilmu islam. 

5. Sebagai sarana demontrasi kampus dengan acaera PMQ yang diadakan ini, sebagai 

motivasi  para remaja an orang tua untuk belajar di kampus PTIQ. 

6. Sebagai laporan kegiatan-kegiatan PMQ untuk memenuhi syarat KKN selama bulan 

Ramadhan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. 

B. Manfaat Kegiatan PMQ 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Melatih public speaking 

b. Mengasah kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
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c. Menambah relasi dan mempererat silaturrahmi kepada masyarakat terutama terhadap 

objek sasaran PMQ. 

d. Menjadikan mahasiswa yang peduli terhadap masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat dan Instansi terkait 

a. Membuat masyarakat semakin bersemangat akan ajaran-ajaran islam terutama ilmu 

al-Qur’an 

b. Bekerjasama antara mahasiswa dan masyarakat  dengan tujuan  memajukan 

masyarakat yang agamis. 

c. Menciptakan regenerasi Qur’ani  dari kalangan anak-anak hingga orang tua 

d. Memberi semangat beribadah terhadap masyarakat. 

e. Meningkatkan semangat para pelajar untuk tetap mengaji terutama memperdalam 

ilmu al-Qur’an. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Sebagai sarana syiar kampus PTIQ 

b. Sebagai bentuk kerjasama antar kampus, masyarakat, dan isnstansi yang terkait. 

c. Sebagai bahan evaluasi acara kegiatan PMQ kedepannya 

1.4. Target 

 Target kami dalam pelaksanaan PMQ ini tertuju kepada lembaga dan 

masyarakat yang menyetujui berlangsungnya acara ini, yaitu: 

a. Masyarakat sekitar masjid Daaruttauhid Rajawali Bintaro dari mulai anak-anak 

hinga orang tua. 

b. Anak-anak, remaja dan dewasa hingga orang tua yang berada di sekitar masjid Darul 

Muqomah Bintaro. 

Anak-anak kecil yang berada di sekitar masjid Ar-Rahman desa tenjolaut, kecamatan 

Cikalongwetan, kabupaten bandung Barat. 
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BAB II  

LAPORAN KEGIATAN PMQ 

 

2.1. Waktu Pelaksanaan PMQ 

 

 Pelaksanaan PMQ ini telah diresmikan pada tanggal 13 april 2021 dengan 

pelaksanaan individu atau berkelompok. Pelaksanaan PMQ ini terbagi menjadi 

beberapa bagian, yang pertama yaitu Reguler, PMQ Ekuivalen, dan PMQ 

pengabdian Masyarakat. Berhubungan masih situasi pandemic Covid-19 tempat 

perizinan untuk KBM serta kegiatan yang menyebabkan  perkumpulam masa pun 

masih dibatasi, oleh karenanya kegiatan PMQ Reguler masih belum diadakan. 

 Kami mengambil keputusan untuk mengambil bagian PMQ Pengabdian 

Masyarakat yang diadakan dikampung halaman secara mandiri. Tercatat kegiatan 

terlaksana dari awal bulan Romadhon sampai idul fitri (1 syawal 1442 H). 

 

2.2. Perizinan Pelaksanaan PMQ  

 

 Perizinan pelaksanaan dan tempat Alhamdulillah ada tiga tempat yang telah 

mendapatkan izin pelaksanaan dan tempat dengan berbeda kegiatan tetapi sama 

berkaitan dengan al-Qur’an, diantaranya : 

a. Masjid daaruttauhid Rajawali Bintaro terhitung dari tanggal 14 april 2021/ 01 

Ramadhan 1442 H 

b.  TPA Darul Muqomah pondok Aren,Bintaro, Tangerang selatan, pada tanggal 17 

April 2021/05 Ramadhan 1422 H 

c. Masjid Ar-rahman desa tenjolaut,cikalongwetan, Bandung Barat. 25 April 2021/ 13 

Ramadhan 1442 H. 

 

 

 

2.3. Agenda dan Laporan kegiatan PMQ 

 

A. Laporan secara global 

  Agenda kegiatan ini secara global yang kami susun dan yang kami 

laksanakan dalam     kegiatan PMQ , sebagai berikut : 

 

No Nama kegiatan pelaksanaan 
Keterangan 

Tempat 
Waktu 

1 Imam solat rawatib Terlealisasai 

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

Selasa sd 

jum’at 

2 Imam solat Tarawih Terlealisasi 10 malam 

3 Imam solat Ied Fitri Terlealisasi 1 syawal 

4 Bilal Tarawih Terlealisasi 15 malam 

5 Khutbah jum’at Terlealisasi 
16 april dan 7 

mei 
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6 
Penerimaan Zakat 

dan menyalurkan 
Terlealisasi 10 hari 

6 Mengajar TPA Terlealisasi 

Masjid Darul 

Muqomah 

Pondok Aren 

8 hari 

7 
Tahsin dan 

pembagian al-Qur’an 
Terlealisasi 

Masjid Ar-

rahman 

Bandung barat 

2 kali 

pertemuan 

 

B. Laporan Secara Spesifik/Rinci 

 Berikut adalah laporan secara terperinci  dari agenda-agenda pelaksanaan 

kegiatan PMQ 2021 : 

   

1. Imam sholat 

 Kegiatan pembelajaran praktek menjadi Imam sholat dilaksanakan  di Masjid 

Daaruttauhid Bintaro Sektor 9 Tangerang Selatan. jadwal mulai praktik Imam pada 

awal bulan Ramadan atau tanggal 1 Ramadan 1442/12 April 2021, dan terbagi  

beberapa kategori Imam, Imam Sholat Rowatib/sholat Fardu, imam Sholat Tarawih, 

dan Imam Sholat Idul Fitri. 

 Kegiatan pembelajaran al Qur’an (PMQ) ini saya memilih untuk praktek 

menjadi Imam sasaran nya untu semua kalangan warga sekitar agar bisa termotivasi 

terhadap praktek ini.Dalam praktek menjadi Imam, ini sebuah pengabdian kepada 

masyarakat dan menguji kemampuan dalam berinteraksi terhadap masyarakat agar 

menjadi bahan untuk masa depan yang akan datang. 

 Adapun jadwal kegiatan Imam terbagi-bagi, untuk imam di masjid 

Daaruttauhid Ini ada 3 orang dan terbagi sebagai Berikut : 

   Jadwal Imam Sholat Fardhu 

 Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

Subuh  Ustadz 

yani 

Ustadz 

yani 

Nur 

Ramdani 

A 

Nur 

ramdani 

A 

Nur 

ramdani 

A 

Ustadz 

yani 

Ustadz 

yani 

Dzuhur Ustadz 

Arifin 

Ustadz 

Arifin 

Ustadz 

Arifin 

Ustadz 

Arifin 

Bergilir  Ustadz 

Arifin 

Ustadz 

Arifin 

Ashar  Ustadz 

yani 

Nur 

Ramdani 

A 

Nur 

Ramdani 

A 

Nur 

Ramdani 

A 

Nur 

Ramdani 

A 

Ustadz 

yani 

Ustadz 

yani 

Magrib Ustadz 

yani 

Nur 

Ramdani 

A 

Nur 

Ramdani 

A 

Nur 

Ramdani 

A 

Ustadz 

yani 

Ustadz 

yani 

Ustadz 

yani 

Isya Ustadz 

Arifin 

Ustadz 

Arifin 

Ustadz 

Arifin 

Ustadz 

Arifin 

Ustadz 

Arifin 

Ustadz 

Arifin 

Ustadz 

Arifin 
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Jadwal  Imam Sholat Tarawih 

No Nama Waktu 

1 Ustadz arifin 10 malam 

2 Ustadz yani 10 malam 

3 Nur Ramdani A 10 malam 

 

   Imam Sholat Idul Fitri 

No Nama Waktu 

1 Nur Ramdani Awaludin 1 syawal 1442 

 

2. Bilal Shalat tarawih 

 Bilal shalat tarawih yaitu bertujuan untuk mengajak atau mengingatkan 

kepada paran jama’ah terutama kepada imam agar tidak lupa. Dalam sholat tarawih 

yang yang dilaksanakan di masjid Daaruttauhid terbagi 3 peranan tdalam bertugas 

melaksanakan shalat tarawih ini, yaitu peran 1 Imam, peran 2 Bilal, peran 3 Mc. 

 Masjid Daaruttauhid menugaskan 2 orang untuk menjadi Bilal sholat tarawih, 

Berikut jadwal bilal sholat tarawih di masjid Daaruttauhid : 

 

  Jadwal Bilal Sholat Tarawih 

No Nama Waktu 

1 Ustadz yani 15 malam 

2 Nur Ramdani Awaludin 15 malam 

 

3. Khutbah Jum’at 

 Jadwal Khutbah jum’at di masjid Daaruttauhid yang kami laksanakan 2 kali 

yaitu pada tanggal 16 April 2021 dan 7 Mei 2021, Alhamdulillah semua berjalan 

dengan lancar. Masing-masing waktu berbeda tema, berikut tema khutbah jum’at 

yang saya sampaikan : 

Waktu Tema Tempat 

16 April  2021  Masjid 

daaruttauhid 

7 Mei 2021 Menggapai keutamaan Lailatul 

qodar 

Masjid 

daaruttauhid 

  

 Dan ini berikut adalah teks khutbah yang diacakan pada tanggal 7 mei 2021 

dengan tema Menggapai keutamaan Lailatul Qodar yang sumbernya saya ambil 

dari Nu Online : 

Menggapai keutamaan lailatul qodar 

Khutbah I 

ٍد َسيِِِّد َولَِد َعدْنَاَن، َوَعلَى ٰاِلِه وَ َصْحبِِه    ََلةُ َوالسَََّلُم َعلَى ُمَحمَّ ِ اْلَمِلِك الدَّيَّاِن، َوالصَّ الَحْمدُ ّلِِله

هُ عَ ِن اْلِجْسِميَِّة َواْلِجَهِة   َماِن، َوأَْشَهدُ أَْن َّلَّ إِٰلهَ إَِّلَّ هللاُ َوْحدَهُ ََّل َشِرْيَك لَهُ اْلُمنَـزَّ َوتَابِِعْيِه َعلَى َمِرِّ الزَّ

ا بَْعدُ، ِعبَادَ  دًا َعْبدُهُ َوَرسُْولُهُ الَِّذْي َكاَن ُخلُقَهُ اْلقُْرآُن، أَمَّ َماِن َواْلَمَكاِن، َوأَ ْشَهدُ أَنَّ َسيِِّدَنَا ُمَحمَّ َوالزَّ

ْحٰمِن، فَإنِِّي أُْوِصْيكُْم َونَْفِسي بِتَْقَوى هللاِ الَمنَّاِن، اْلقَائِ ِل فِي ِكتَابِِه اْلقُْرآِن: إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَدِْر   الرَّ
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وُح فِيَها   ُل اْلَمََلئَِكةُ َوالرُّ )١( َوَما أَدَْراَك َما لَْيلَةُ اْلقَدِْر )٢( لَْيلَةُ اْلقَدِْر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر )٣( تَنَزَّ

  (بِإِذِْن َربِِِّهْم ِمْن كُلِِّ أَْمٍر )٤( سَ ََلٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَعِ اْلفَْجِر )٥

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah, 

Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di 

akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini 

dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan 

kita kepada Allah subhanahu wata’ala dengan melaksanakan semua 

kewajiban dan meninggalkan segenap larangan.   

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,  

khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini adalah: 6 Keutamaan 

Lailatul Qadar. 

 

Hadirin rahimakumullah, Apa itu Lailatul qadar? 

Lailatul qadar adalah di antara kekhususan yang Allah anugerahkan 

kepada umat Nabi Muhammad. Ia adalah malam yang penuh kemuliaan. 

Ibadah di dalamnya lebih utama daripada ibadah yang dilakukan selama 

seribu bulan yang tidak ada Lailatul qadar-nya. Seribu bulan sama dengan 

83 tahun lebih 4 bulan. Umat-umat Nabi terdahulu bisa beribadah di dunia 

ini dalam jangka waktu yang lama karena Allah menjadikan usia mereka 

panjang-panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad meskipun usia 

mereka rata-rata hanyalah antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun, 

akan tetapi Allah menganugerahkan lailatul qadar kepada mereka. 

Dengan adanya lailatul qadar, umat Nabi Muhammad berkesempatan 

mendapatkan pahala yang besar meskipun hidupnya tidak lama di dunia 

ini.  

Hadirin jama’ah shalat Jumat rahimakumullah, Apa saja keutamaan 

lailatul qadar? 

 Pertama, lailatul qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur’an. 

Sebagaimana kita tahu bahwa proses turunnya Al-Qur’an terjadi dalam 

dua tahap:  

 Tahap pertama, turunnya Al-Qur’an dari lauh mahfuz ke suatu tempat di 

langit yang pertama (langit dunia) yang bernama bait al-‘izzah. Dalam 

tahap pertama ini, Al-Qur’an diturunkan semuanya dari awal hingga akhir 

secara lengkap. Hal itu terjadi pada malam lailatul qadar yang saat itu 

bertepatan dengan malam dua puluh empat Ramadhan. 

 Allah ta’ala berfirman: 

 (إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر )القدر: ١ 

 Maknanya: “Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur’an itu pada 

malam lailatul qadar” (QS al-Qadr: 1)  

Baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:  

ِل لَْيلٍَة ِمْن َرَمَضاَن، َوأُْنِزلَْت التوراةُ ِلِسٍتٍّ َمَضْيَن ِمن   أُْنِزلَْت ُصُحُف إِْبَراِهْيَم عليه السالم في أَوَّ

بُوُر لثماِن عشرةَ َخلَْت من   َرَمضاَن، وأُنِزَل اإلنجيُل ِلثالَث عْشرةَ َخلَْت ِمن رمضاَن، وأُنِزَل الزَّ

رمضاَن، وأُنزَل الفُْرقاُن ألَربعٍ وِعْشريَن َخلَْت من رمضاَن )رواه أحمد والطبراني والبيهقي  

  (وغيرهم



85 

Maknanya: “Shuhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadhan, 

Taurat diturunkan pada malam Ramadhan, Injil diturunkan pada malam 

tiga belas Ramadhan, Zabur diturunkan pada malam delapan belas 

Ramadhan dan Al-Qur’an diturunkan pada malam dua puluh empat 

Ramadhan” (HR Ahmad, ath Thabarani, al-Baihaqi dan lainnya) 

 Tahap kedua, turunnya Al-Qur’an dari bait al-‘izzah di langit yang 

pertama kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Dalam 

tahap kedua ini, Al-Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur sesuai 

dengan sebab dan peristiwa tertentu selama kurang lebih dua puluh tiga 

tahun. Lima ayat pertama dari surat al-‘Alaq adalah yang pertama 

diturunkan kepada beliau di gua Hira’ dengan perantaraan malaikat Jibril 

‘alaihis salam. Dan hal itu menurut sebagian ulama terjadi pada malam 

17 Ramadhan. Atas dasar inilah kemudian malam 17 Ramadhan 

diperingati umat Islam sebagai malam nuzul Al-Qur’an. 

 Kedua, 

 lailatul qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Allah ta’ala 

berfirman:  

 (إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلٍَة ُمبَاَرَكٍة )الدخان: ٣

 Maknanya: “Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur’an itu pada malam 

yang penuh berkah (malam lailatul qadar)” (QS ad Dukhan: 3) 

 Ketiga, 

 pada malam lailatul qadar, Allah memberitahukan kepada para malaikat 

mengenai apa yang terjadi di kalangan para hamba sampai datangnya 

lailatul qadar pada tahun berikutnya. Allah memberitahukan kepada 

mereka siapa saja yang lahir, mati, ditimpa musibah, sakit, sehat, 

dilapangkan rezekinya, disempitkan rezekinya dan lain sebagainya dalam 

kurun satu tahun ke depan. Tafsir al-Qurthubi, an-Nasafi, dan lainnya 

menjelaskan bahwa itulah makna dari ayat: 

 (فِْيَها يُْفَرُق كُلُّ اَْمٍر َحِكْيٍم )الدخان: ٤ 

 Maknanya: “Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh 

hikmah” (QS ad Dukhan: 4)  

Keempat,  

amal shalih pada lailatul qadar lebih baik daripada amal shalih yang 

dilakukan selama seribu bulan sebagaimana ditegaskan oleh Allah:  

  (لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر )القدر: ٣

Maknanya: “Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan” (QS 

al-Qadr: 3) Kelima, para malaikat dari setiap langit turun memenuhi 

lapisan bumi mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap orang 

yang menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah. Allah ta’ala 

berfirman:  

وُح فِيَها بِِإذِْن َربٍِِّهْم ِمْن كُلٍِّ أَْمٍر )القدر: ٤ ُل اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ  (تَنَزَّ

 Maknanya: “Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) 

dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan” (QS al-Qadr: 4) 

 Baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
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إذا كانْت لَْيلَةُ القْدِر نََزَل ِجبريُل فى َكْبَكبٍَة من المالئكِة يَُصلُّون َويَُسِلٍُّمْوَن على كِلٍّ عبٍد قائٍم أو   

قاعٍد يَذْ كُُر هللاَ َعزَّ َوَجلَّ فَيَْنِزلُوَن ِمن لَُدْن ُغروِب الشمِس إلى طلوِع الفَْجِر )رواه البيهقى فى  

 (شعب اإليمان والسيوطىٍّ فى الجامع الكبير

 Maknanya: “Jika tiba lailatul qadar, malaikat Jibril turun dengan 

serombongan malaikat lalu mendoakan dan mengucapkan salam kepada 

setiap hamba yang berdiri atau duduk berdzikir mengingat Allah. Mereka 

turun dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar” (HR al-Baihaqi 

dalam Syu’ab al-Iman dan as Suyuthi dalam al-Jami’ al-Kabir) Keenam, 

lailatul qadar adalah malam keselamatan dan keberkahan bagi para wali 

dan orang-orang yang melakukan ketaatan. Pada malam itu, setan tidak 

dapat berbuat buruk kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah 

ta’ala berfirman:  

  (َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَعِ اْلفَْجِر )القدر: ٥

Maknanya: “Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar” (QS al-Qadr: 5) 

 Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,  

Kapan terjadinya lailatul qadar? Lailatul qadar terjadi satu kali dalam satu 

tahun di bulan Ramadhan. Mungkin saja ia terjadi pada satu malam di 

antara malam-malam Ramadhan. Mungkin pada malam pertama, malam 

kesembilan atau malam-malam yang lain. Akan tetapi kemungkinan besar 

ia terjadi pada salah satu dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

  (اْلتَِمسُوَها في العَْشِر األََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن )رواه البخاري 

Maknanya: “Carilah lailatul qadar itu di sepuluh malam terakhir dari 

bulan Ramadhan” (HR al-Bukhari).  

Imam Syafi’i berpendapat sebagaimana dikutip oleh Syekh Zakariyya al-

Anshari dalam Fath al-Wahhab bahwa lailatul qadar kemungkinan besar 

terjadi pada malam 21 atau malam 23 Ramadhan. Sedangkan para ulama 

yang lain berpendapat, kemungkinan besar lailatul qadar terjadi pada 

malam 27 Ramadhan.  

Mengapa lailatul qadar keberadaannya dirahasiakan?. Salah satu 

hikmahnya adalah supaya kita senantiasa beribadah terus menerus tanpa 

henti pada setiap malam di bulan Ramadhan. 

 Hadirin rahimakumullah,  

Apa saja tanda terjadinya lailatul qadar? Dalam kitab Jawahir al-A’immah 

fi Tafsir Juz’i ‘Amma, disebutkan bahwa di antara tanda-tandanya adalah 

melihat cahaya yang bukan cahaya matahari, cahaya bulan atau cahaya 

listrik, melihat terbitnya matahari pada keesokan harinya berbeda dengan 

saat ia terbit di hari-hari yang lain, yaitu dalam keadaan putih dan tidak 

banyak memancarkan cahaya, melihat pohon bersujud dan lain 

sebagainya. Sebagian orang melihat tanda-tanda itu dalam mimpi dan 

sebagian yang lain melihatnya dalam keadaan jaga. Melihatnya dalam 

keadaan jaga adalah lebih sempurna keberkahan dan kemuliaannya. 

Barang siapa yang melihatnya dalam keadaan jaga, maka sungguh ia telah 

melihat lailatul qadar. Sedangkan melihatnya dalam mimpi adalah sebuah 
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kebaikan. Dan barang siapa yang tidak melihat tanda-tanda tersebut akan 

tetapi ia bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan pada malam itu, 

maka ia memperoleh keberkahan yang agung. 

 Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah, Apa yang semestinya dilakukan 

ketika melihat tanda lailatul qadar? Yang dilakukan adalah 

menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah, seperti memperbanyak 

membaca istighfar, dzikir, shalat-shalat sunnah, memperbanyak membaca 

Al-Qur’an, beri’tikaf di masjid, dan lain sebagainya. Serta memperbanyak 

doa, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ‘anha sebagaimana 

diriwayatkan Ibnu Majah: 

   اللهم إنََّك َعفُوٌّ تُِحبُّ العَْفَو فَاْعُف َعنٍِّيْ  

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun mencintai 

pengampunan, maka ampunilah dosa-dosaku” Dan memperbanyak 

membaca doa yang paling banyak dibaca oleh Baginda Nabi baik pada 

Ramadhan atau pun di luar Ramadhan:   ،ًَربَّنا َءاتِنَا فِي الدُّْنيَا َحَسنَةً َوفِي اْْلِخرةِ َحَسنَة

 Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di“ َوقِنَا َعذاَب النَّارِ 

akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka” Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: 

َم ِمن ذَْنبِِه )متفَق عليه   (َمْن قَاَم لَْيلَةَ اْلقَْدِر إِْيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر لَهُ َما تَقَدَّ

 Maknanya: “Barang siapa yang menghidupkan malam lailatul qadar 

dengan berbagai ibadah dengan dilandasi keimanan dan niat mengharap 

ridla Allah semata, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (HR al-

Bukhari dan Muslim). 

 Hadirin yang dirahmati Allah,  

Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. 

Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin.  

ِحْيمُ    أَقُْوُل قَْوِلْي ٰهذَا َوأَْستَْغِفُر هللاَ ِلْي َولَكُْم، فَاْستَْغِفُرْوهُ، إِنَّهُ هَُو اْلغَفُْوُر الرَّ

Khutbah II 

ٍد اْلُمْصَطفَى، َوَعلَى آِلِه َوأَْصَحابِِه أَْهِل اْلَوفَا.    اَْلَحْمُد هللِ َوَكفَى، َوأَُصِلٍّْي َوأَُسِلٍُّم َعلَى َسيٍِِّدنَا ُمَحمَّ

ا بَْعُد،   ًدا َعْبُدهُ َوَرسُْولُهُ      أَمَّ أَْشهَ ُد أَْن َّلَّ إِلهَ إَِّلَّ هللاُ َوْحَدهُ ََّل َشِرْيَك لَهُ، َوأَْشَهُد أَنَّ َسيٍَِّدنَا ُمَحمَّ

فَيَا أَيَُّها اْلُمْسِلُمْوَن، أُْوِصيْ كُْم َونَْفِسْي بِتَْقَوى هللاِ اْلعَِليٍِّ اْلعَِظْيِم َواْعلَُمْوا أَنَّ هللاَ أََمَركُْم بِأَْمٍر 

، يَا   اَلِة َوالسَّاَلِم َعلَى نَبِيٍِِّه اْلَكِرْيِم فَقَاَل: إِنَّ هللاَ َوَماَلئَِكتَهُ يَُصلُّوَن عَ لَى النَّبِيٍِّ َعِظْيٍم، أََمَركُْم بِالصَّ

ٍد َوَعلَى آِل َسيٍِِّدنَا   أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسِلٍُّموا تَْسِليًما، اَللُّٰهمَّ َصِلٍّ َعلَى َسيٍِِّدنَا ُمَحمَّ

دٍ  َوَعلَى   ٍد َكَما َصلَّْيَت َعلَى َسيٍِِّدنَا إِْبَراِهْيَم َوَعلَى آِل َسيٍِِّدنَا إِْبَراِهْيَم َوبَاِرْك َعلَى َسيٍِِّدنَا ُمحَ مَّ ُمَحمَّ

ٍد َكَما بَاَرْكَت َعلَى َسيٍِِّدنَا إِْبَراِهْيَم َوَعلَى آِل َسيٍِِّدنَا إِْبَراِهْيَم، فِْي اْلعَالَمِ ْيَن إِنََّك َحِمْيٌد   آِل َسيٍِِّدنَا ُمَحمَّ

َمِجْيٌد. اَللُّٰهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت واْلُمْؤِمنِْيَن َواْلُمْؤِمنَاِت اأْلَ ْحيَاِء ِمْنُهْم َواأْلَْمَواِت، اللهم 

اْدفَْع َعنَّا اْلبَاَلَء َواْلغَاَلَء َواْلَوبَاَء َواْلفَْحَشاَء َواْلُمْنَكَر َواْلبَْغَي َوالسُّيُْوَف اْلُمْختَِلفَةَ وَ الشََّدائَِد 

ةً، إِنََّك َعلَى   ةً  َوِمْن بُْلَداِن اْلُمْسِلِمْيَن َعامَّ َواْلِمَحَن، َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن، ِمْن بَلَِدنَا َهذَا َخاصَّ

كُِلٍّ َشْيٍء قَِدْيٌر ِعبَاَد هللاِ، إنَّ هللاَ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواإْلْحَساِن َوإِْيتَاِء ِذي اْلقُْربَى ويَْنَهى َعِن الفَْحَشاِء  

 َواْلُمْنَكِر َوالبَْغيِ، يَِعظُكُْم لَعَلَّكُْم تَذَكَُّرْوَن. فَاذكُُروا هللاَ اْلعَِظْيَم يَذْكُْركُْم َولَِذْكُر هللاِ أَْكبَرُ 

 

 

 



88 

 

 

4. Penerimaan Zakat Fitrah Dan penyaluran 

 Penerimaan zakat ini merupakan sebuah pengabdian kepada masyarakat dan 

untuk memudahkan masyarakat untuk membayar zakat hingga sampai ke 

penyaluran. Pelaksanna penerimaan zakat Ini di masjid Daaruttauhid ini 

dilaksanakan H-10 Idul Fitri. Kami bertugas menjaga penerimaan 2 orang dan 

keseluruhan panitia sekitar 8 orang. berikut waktu penjadwalan penerimaan zakat 

Fitrah  : 

No Nama Waktu 

1 Ustadz yani 10 Hari 

2 Nur Ramdani A 10 Hari 

 

5. Pengajian  

 Praktik pembelajaran al-Qur’an  dalam forum pengajian kami laksanakan di 

TPA Daarul Muqomah dibawah pimpinan Ustadz. Andi, Bintaro, dengan jumlah 

peserta 23 orang dari kalangan anak-anak hingga remaja. Kami survey tempat pada 

hari sabtu 17 April Ba’da Ashar. Jadwal KBM yang kami rencanakan yaitu dari hari 

senin-kamis 16.05 – 17.00. Dalam pelaksanaan PMQ ini kami tidak sendiri, akan 

tetapi bersama rekan kami yaitu Iham Hadiwijaya yang juga mahasiswa PTIQ kelas 

eksekutif. Karena  kami telah menimbang akan antusias para siswa dan jumlah 

mereka yang cukup banyak, maka kami putuskan menjadi dua kelompok. 

 Dalam pengajian tersebut objek sasaran kami yaitu dari kalangan anak-anak 

ingga remaja yang baru belajar baca al-Qur’an maupun yang sedang proses 

melancarkan baca al-Qur’an. Dalam pembelajaran kami merujuk buku iqra’ 

karangan KH. As’ad Humam bagi yang baru belajar baca al-Qur’an sebagai tumpuan 

pembelajaran yang juga melanjutkan dari tingkatan-tingkatan bcaan  (jilid 1-6) 

peserta didik dengan gurunya Ustadz Andi dkk. Sebelum terlealisasinya 

pembelajaran al-Qur’an oleh kami. 

 Dalam praktek ini, kami idak hanya mengajarkan iqra dan kelancaran baca 

al-Qur’an saja, akan tetapi kami mengajarkan peserta didik untuk menghafal surat-

surat pendek juz 30 yang dimulai dari surat an-nas hingga surat ad-Duha. 

 Berikut nama-nama peserta  pelajar TPA Daarul Muqomah yang mengikuti 

belajar bersama kami : 

No   Nama  Tingkatan  

1. Defa, Alma, Cyla, Mandala Iqra’ 1 

2. Mahrus, Raihan Iqra’ 3  

3. Rival. Fia,Miftah, Ferlita, Rizki Iqra’ 4 

4. Zia, Aliya, Key Iqra’ 5 

5. Alif, Diyas Iqra’ 6 

6. Putri, Aliska, Salsa,Dika, Bayu, 

Dafier, fadli 

Al-Qur’an 
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6. Tahsin dan penyaluran al-Qur’an 

 Pelaksanaan tahsin beserta penyaluran al-qur’an ini kami laksanakan secara 

singkat yaitu 2 kali pertemuan yang dilaksanakan di kampung halaman sendiri yaitu 

di Desa Tenjolaut Kec.Cikalongwetan Kab. Bandung Barat, kenapa hanya dilakukan 

hanya 2 kali pertemuan. Karena jarak dan waktu yang kurang memadai.tetapi tidak 

mengurangi semangat para pelajar. 

 Pelaksanaan tahsin ini menggunakan metode pengajaran sendiri yaitu 

mengutamakan pembenaran belajar membaca surat al-Fatihah kemudian setelah itu 

masuk ke surat al-Baqarah dengan metode talaqi saya membaca satu ayat kemudian 

di ikuti. 

 Kemudian pelaksanaan pembelajaran ini di ikuti 10 orang namun yang hadir 

hanya 6 orang karena hal lain berikut nama-nama pendek peserta yang mengikuti 

pembelajaran tahsin : 

No Nama 

1. Lutfi 

2. Edgar 

3. Denis 

4. Alfina 

5. Nurul 

6. Aul 
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BAB III 

KALENDER KEGIATAN PMQ 2021 

 

 Kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan yang telah terlealisasikan yaitu 

sebanyak 6 macam diaantaranya Imam sholat( fardhu,tarawih,idul fitri),bilal sholat 

tarawih,khutbah jum’at, pengajian anak-anak, mengajar tahsin dan penyaluran al-

Qur’an, dan penerimaan zakat fitrah. yang berlangsung dilaksanakan selama bulan 

Ramadhan terhitung dari tangal 1 Ramadhan 1442 H sampai 1 Syawal 1442 H. Dan 

ini kami perhitungkan sudah melebihi dari minimal syarat pelaksanaan PMQ.  

 Kami susunkan kedalam kalender kegiatan agar mempermudah untuk 

mengetahui seluruh waktu kegiatan yang terlaksana kegiatan PMQ dan juga untuk 

menambah halaman dalam pelaporan kegiatan PMQ ini. Kalender ini hanya 

mencakup kegiatan yang disetujui oleh kampus. Dan berikut adalah kalender 

kegiatan pelaksanaan PMQ kami. 

No Hari/tanggal Waktu Uraian 

kegiatan 

Peran Tempat Domisili 

1  

Kamis, 15 

April 2021 

04.40 Sholat 

Subuh 

Berjamaah 

Imam   

Masjid 

Daaruttauhid 

 

 

Bintaro 

11.56 Sholat 

jum’at 

Khutbah  

19.00 Sholat 

Tarawih 

Bilal 

2 Jum’at, 16 

April 2021 

 

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

3 Sabtu, 17 

April 2021 

 

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro  

4 Minggu, 18 

April 2021 

 

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

5 Senin, 19 

April 2021 

16.00 Mengajar 

TPA 

Pengajar  Masjid 

Daarul 

Muqomah 

Bintaro 

 

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

Imam Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

6 Selasa, 20 

April 2021 

 

04.40 Sholat 

Subuh 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

15.20 Sholat Ashar Imam Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 
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16.00 Mengajar 

TPA 

Pengajar  Masjid 

Daarul 

Muqomah 

Bintaro 

18.00 Sholat 

Magrib 

Imam   Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

Imam Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro  

 

7 

 

Rabu, 21 

April  

04.40 Sholat 

Subuh 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro  

15.20 Sholat Ashar Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro  

18.00 Sholat 

Magrib 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro  

16.00 Mengajar 

TPA 

Pengajar  Masjid 

Daarul 

Muqomah 

Bintaro 

18.00 Sholat 

Magrib 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

8 Kamis, 22 

April 

04.40 Sholat 

Subuh 

Imam Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

15.20 Sholat Ashar Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

16.00 Mengajar 

TPA 

Pengajar  Masjid 

Daarul 

Muqomah 

Bintaro 

18.00 Sholat 

Magrib 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

9 Jum’at, 23 

April 2021 

04.40 Sholat 

Subuh 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

12.00 Sholat 

jum’at 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

18.00 Sholat 

Magrib 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

19.00 Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 
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10 Sabtu, 24 

April 2021 

19.00 Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

11 Minggu, 25 

April 2021 

16.00 Penyerahan 

al-Qur’an 

pengajar Masjid Ar-

Rahman  

Bandung 

barat 

12 Senin, 26 

April  

2021 

06.00 Tahsin  pengajar Masjid Ar-

Rahman  

Bandung 

barat 

13 Selasa, 27 

April  

18.00 Sholat 

Magrib 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

     

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

Imam Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

14 Rabu, 28 

April 2021 

15.20 Sholat Ashar Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

18.00 Sholat 

Magrib 

Imam Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

16.00 Mengajar 

TPA 

Pengajar  Masjid 

Daarul 

Muqomah 

Bintaro 

 

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

Imam Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

15 Kamis, 29 

April 2021 

15.20 Sholat Ashar Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

18.00 Sholat 

Magrib 

Imam Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

16.00 Mengajar 

TPA 

Pengajar  Masjid 

Daarul 

Muqomah 

Bintaro 

 

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

Imam Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

16 Jum’at, 30 

April 2021 

12.00 Sholat 

jum’at 

Imam Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

17 Sabtu, 1 Mei 

2021 

    

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

18 Minggu, 2 

Mei 

2021 

    

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

19 Senin, 3 Mei 

2021 

13.00-

17.00 

Zakat fitrah penerima 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 
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19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

20 Selasa, 4 

Mei 2021 

09.00-

12.00 

Zakat Fitrah Penerima Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

18.00 Sholat 

Magrib 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

    

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

21 Rabu, 5 mei 

2021 

13.00-

17.00 

Zakat fitrah Penerima 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

04.40 Sholat 

Subuh 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

18.00 Sholat 

Magrib 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

    

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

22 Kamis, 6 

Mei 2021 

09.00-

12.00 

Zakat fitrah Penerima 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

04.40 Sholat 

Subuh 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

18.00 Sholat 

Magrib 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

      

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

 

23 

Jum’at, 7 

Mei 2021 

04.40 Sholat 

Subuh 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

12.00 Sholat 

Jum’at 

Khotib  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

18.00 Sholat 

magrib 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

      

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

 

Bilal  

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

13.00-

17.00 

Zakat fitrah Penerima Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

24 Sabtu, 8 Mei 

2021 

09.00-

12.00 

Zakat fitrah penerima  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 
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19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

25 Minggu, 9 

Mei 2021 

13.00-

17.00 

Zakat fitrah Penerima 

 

Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

      

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

26 Senin, 10 

Mei 2021 

09.00-

12.00 

Zakat fitrah Penerima Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

      

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

27 Selasa, 11 

mei 2021 

13.00-

17.00 

Zakat fitrah penerima  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

18.00 Sholat 

magrib 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

      

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

28 Rabu, 12 

Mei 2021 

04.40 Sholat 

Subuh 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

09.00-

12.00 

Zakat fitrah Penerima Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

18.00 Sholat 

magrib 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

      

19.00 

Sholat Isya 

dan Sholat 

Tarawih 

Imam  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

19.00-

22.00 

Penyaluran 

zakat fitrah 

Panitia  Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 

 

29 Kamis, 13 

Mei 2021 

07.00 Sholat Idul 

Fitri 

Imam Masjid 

Daaruttauhid 

Bintaro 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

 Pengabdian kepada masyarakat sebagai mahasiswa atau yang biasa di sebut 

dengan KKN, namun di PTIQ   dinamakan dengan PMQ (praktik mengajar al-Qur’an 

). Ini sudah biasa dilaksanakan disetiap tempat kuliah manapun, dengan berbagai 

macam pengabdian tergantung dengan jurusan yang di ambil oleh mahasiswa. Ini 

pengalaman yang sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai bekal untuk kelak 

nanti setelah pengabdian yang benar-benar nyata dan juga sangat banyak manfaatnya 

untuk yang mengabdi, masyarakat sekitar dan lingkungan tersebut. 

 Tentu saja kemanfaatan itu adalah hal yang bersifat global. Ia dapat berupa 

material ataupun immaterial. Hal yang menjadi pokok adalah menyalurkan  hal yang 

bersifat positif dan sebisa mungkin dapat mengurangi kesalah pahaman orang lain. 

 

 Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari PMQ ini adalah : 

a. Dapat berkontribusi dan bersilaturrahmi kepada masyarakat sekitar. 

b. Banyak hal yang positif dalam kegiatan ini yang bisa memberikan kemanfaatan 

kepada orang lain. 

c. Semakin mengenal bagaimana caranya menghadapi masyarakat warga skitar 

d. Memantapkan skil kemampuan semakin meningkat 

 

4.2 Saran 

  Ada beberapa saran untuk pelaksanaan PMQ kedepannya : 

a. Niatkan ikhlas karna Allah dan belajar untuk mengabdi kepada masyarakat 

b. Jangan ragu untuk tampil dihadapan orang banyak 

c. Menjadi lebih kreatif dalam memberikan pengajaran terhadap masyarakat khususnya 

dalam mengajarkan al-Qur’an buat lah metode yang semudah mungkin untuk 

menarik masyarakat agar  menarik dan mudah mencintai terhadap al-Qur’an. 

d. Jaga adab dan nama baik universitas ketika pengabdian sedang berlangsung. 
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LAMPIRAN FOTO-FOTO KEGIATAN PMQ 

1. Surat  Permohonan Izin PMQ
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2. Kenang-kenangan dan Foto Mengajar di  Masjid Darul Muqomah 
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3. Foto-Foto Kegiatan Di Masjid Daaruttauhid

 
 

       
 



100 
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4. Foto Kegiatan Tahsin Dan Penyaluran Al-Qur’an 
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LAPORAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA EKUIVALENSI 

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QURAN  JAKARTA 

LAPORAN INDIVIDU 

 

Disusun Sebagai Syarat Dalam Penilaian Praktek Mengajar al-Quran (PMQ) 

 

 

 

Disusun oleh : 

 

Muhammad Hani Arrifai 

181410703 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN 

TAFSIR 

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR’AN JAKARTA 

TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
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LEMBAR PENGESAHAN PRAKTIK MENGAJAR AL-QURAN 

(PMQ) 

INSTITUT PTIQ JAKARTA 

FAKULTAS USHULUDDIN TAHUN 2020 

 

Laporan pelaksanaan Praktek Mengajar al-Qur’an (PMQ) Ekuivalen mahasiswa 

Institut Perguruan Tinggi Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta tahun 2020 pada : 

Hari : 

 

Tanggal : 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa PMQ 

 

 

 

Muhammad Hani Arrifai 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

Andi Rahman, MA 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ushuluddin 

 

 

 

 

 

 

 

Andi Rahman, MA 



105 

Kata Pengantar 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala 

nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada 

junjungan Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafa’atnya di akhirat 

kelak. 

Kuliah kerja nyata (KKN) ini merupakan salah satu program yang 

dilaksanakan oleh setiap mahasiswa dari perguruan tinggi manapun, tanpa terkecuali 

kami. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat dan menjadi agent of change 

dalam sebuah negara diharapkan dapat memberikan sumbangsihnya secara nyata 

bagi masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian yang dimilikinya. 

Terwujudnya laporan ini, tidak sepenuhnya hasil pribadi penulis, melainkan 

karena berkat bantuan para dosen, pembimbing dan staf lainnya yang membantu 

terbentuknya laporan ini, terutama masyarakat selaku objek penelitia yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami sedikitpun, Oleh 

sebab itu, penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

turut serta membantu tersusunnya laporan ini, khususnya kepada: 

1. Bapak Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ 

Jakarta sekaligus dosen pembimbing kami yang telah memberikan kesempatan 

kepada kami untuk melakukan Program Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini. 

2. Bapak Lukman Hakim, M.A., selaku koordinator PMQ dan Kepala Prodi IAT 

Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta yang telah memberikan pembekalan 

terkait Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen 2020. 

3. Seluruh pengurus besar yayasan Nurul Amanah meliuti Madrasah Diniah Nurul 

Amanah (MDNA), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al fathonah, Tim 

Bahtsul Masaail Nurul Amanah, PCNU Jagakarsa, Media Dakwah Musholla al 

Mahsyurin, Keluarga Bani 

H. Abdullah, Masyarakat Menteng Dalam Tebet dan semuanya yang telah turut 

hadir dalam berbagai acara dan penelitian yang kami lakukan. 

4. Seluruh teman-teman Mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen 

maupun yang melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 

2020. 

Kesempurnaan bukanlah milik kami. Sehingga pasti banyak kekurangan 

dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, kritik maupun saran yang 

membangun dari pembaca dan semua pihak sangatlah kami perlukan. Akhir kata 

semoga kita dapat mengambil manfaat dari laporan KKN ini. 

 

 

Jakarta, 23 Mei 2021 

 

 

 

 

Muhammad Hani Arrifai 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

4) LATAR BELAKANG 

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki 

peran penting dalam mengembangkan dan memajukan bangsa. Peran yang dimiliki 

oleh perguruan tinggi tidak hanya sebatas mendidik dan menyiapkan generasi-

generasi yang baru, tapi juga membantu mengembangkan ilmu yang mereka dapat 

di bangku perkuliahan untuk dapat diaplikasikan dan tentunya relevan dengan 

perkembangan masyarakat yang ada. 

 

Praktek Mengajar al-Quran (PMQ) merupakan sebuah program Intrakurikuler 

dari Perguruan Tinggi yang dilaksanakan sebagai salah satu wujud pengejawantahan 

dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat. Selain itu, PMQ 

juga merupakan jawaban dari pengaplikasian ilmu yang di dapat oleh Mahasiswa dan 

kontribusi nyata bagi masyarakat dalam bidang ilmu, sosial dan budaya, keagamaan 

maupun lainnya. 

 

Kegiatan PMQ ini juga mengharapkan agaar mahasiswa terbiasa dalam 

beradaptasi dan bersinggungan dengan lingkungan masyarakat. Sehingga apapun 

masalah yang dihadapi akan menjadi sebuah pengalaman tersendiri terutama dalam 

hal pemecahan dari tiap masalah (problem solving) tersebut. 

 

Namun saat ini masyarakat Indonesia dan dunia sedang berhadapan dengan 

wabah Covid-19. Salah satu dampak dari wabah tersebut adalah masyarakat dilarang 

untuk mengadakan perkumpulan bahkan dianjurkan untuk senantiasa berjarak dalam 

bersosial (social distancing) dan menggunakan masker. Terjadi pembatasan sosial 

berskala besar yang menjadikan masyarakat terkurung dan tidak bebas dalam 

melakukan sebuah aktifitas. Perkantoran, tempat belajar, tempat beribadah dan 

tempat-tempat ramai lainnya, semua diharapkan untuk menjalankan sesuai protokol 

yang telah ditentukan pemerintah. 

 

Menyikapi kondisi semacam ini, maka KKN/ PMQ Ekuivalen adalah alternatif 

bagi mahasiswa. PMQ Ekuivalen ini berupa kumpulan kegiatan yang telah dilakukan 

oleh tiap mahasiswa terhitung sejak semester empat, lima dan enam dengan 

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 

 

Sejatinya kegiatan PMQ Ekuivalen ini sama sekali tidak mengurangi nilai 

(value) dari pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, sebab mengabdi kepada 

masyarakat tidaklah bergantung pada saat PMQ saja, tapi tentunya pengabdian itu 

dilakukan kapan dan dimanapun kita berada. Oleh karenanya PMQ Ekuivalen ini 

tetap dianggap penting dan relevan dengan kondisi saat pandemi ini. 
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5) Tujuan kegiatan PMQ 

 

a. Mahasiswa dapat menggali dan mengembangkan potensi diri sehingga dapat 

memberikan hal yang positif terhadap lingkungan sekitar 

b. Mengembangkan nilai-nilai luhur akhlakul karimah dan

 dapat diterapkan kepada lingkungan 

c. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial 

d. Mengisi sarana syiar dan jejaring sosial yang positif 

e. Turut serta dalam up 

f. aya mencerdaskan dan menyejahterakan bangsa 

 

6) Manfaat Kegiatan PMQ 

 

a. Bagi Mahasiswa 

i. Memperoleh pengalaman belajar untuk bermasyarakat 

ii. aMenerapkan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan maupun skill yang telah 

dimiliki 

iii. Relasi yang semakin meluas 

iv. Melatih diri untuk selalu menjadi problem solver 

 

b. Bagi Masyarakat, Pemerintah dan Instansi terkait 

i. Memperoleh bantuan baik bersifat moral maupun materian yang menjadi tumpuan 

dalam hidup 

ii. Peningkatan wawasan dan pengetahuan 

iii. Saling memberikan kemanfaatan atau hal positif lainnya 

iv. Meningkatkan kepedulian untuk senantiasa membentuk generasi penerus yang 

unggul 

 

c. Bagi perguruan Tinggi 

i. Sarana syiar PTIQ di dalam masyarakat yang kompleks 

ii. Dapat menjadi evaluasi untuk PMQ selanjutnya yang lebih relevan dan dapat 

diterima masyarakat luas 

 

7) Waktu pelaksanaan PMQ 

 

Adapun waktu pelaksanaan Praktek Mengajar al-Quran ini adalah saat libur 

semester 6 terhitung mulai dari bulan Juni sampai Agustus 2020. Namun seperti pada 

penjelasan di atas, dalam situasi pandemi ini perguruan tinggi memberikan solusi 

berupa opsi PMQ Ekuivalen. PMQ jenis ini merupakan laporan akumulasi kegiatan 

pengabdian masyarakat yang telah dilakukan selama rentang waktu antara semester 

4 sampai semester 6. 
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BAB II LAPORAN KEGIATAN 

PMQ EKUIVALEN 

 

Setidaknya kami membagi laporan ini berdasarkan 4 kegiatan besar yang 

gmeliputi ruang aktifitas harian, mingguan dan bulanan kami. Diantaranya kegiatan 

belajar mengajar (KBM) di SDIT Al Fathomah, KBM di Pondok Pesantren Nurul 

Amanah, Musholla Al Mahsyurin dan masyarakat sekitar di wilayah menteng dalam 

Tebet dan Majlis taklim keluarga besar Bani H. Abdullah Abdul Ghani. 

 

Deskripsi Singkat Kegiatan Keterangan/ Hasil 

1) KBM Selama Di SDIT Al Fathonah 

 

e. Kegiatan yang dilakukan: 

Mengajar siwa SDIT Al Fathonah yang 

merupakan anak dari yayasan Nurul 

Amanah Jakarta 

 

 

Tempat: 

SDIT Al Fathonah Lenteng Rt.01 

Rw.05, lenteng Agung, Jagakarsa, 

Jakarta Selatan. 12610. 

 

Waktu: 

Rutin setiap jam 7.30/ 12.00. hari senin, 

selasa dan rabu. 

 

 

f. Kegiatan yang dilakukan: 

Mengajar dan membina hafalan Al 

Quraan anak-anak. 

 

Waktu: 

Sama dengan yang sebelumnya, hanya 

saja KBM Tahfidz dilaksanakan setelah 

shalat dzuhur berjamaah. 

 

e. SDIT Al Fathomah merupakan 

cabang dari yayasan Nurul Amanah 

yang bergerak dalam bidang 

pendidikan sekolah dasar islam 

terdapu (SDIT). 

 

f. KBM berjalan sebagaimana biasanya 

sebelum pamdemi Covid-19. Dan saat 

pandemi, KBM dilaksanakan secara 

virtual pada hari dan jam yang sama. 

 

g. Adapun pelajaran yang kami ampu 

adalah bina fiqih, Aqidah akhlak dan 

pelajaran agama islam (PAI). 

 

6. Kegiatan ini merupakan salah satu 

program unggulan di SDIT Al 

Fathonah, dan atas izin Allah anak-

anak siswa kami di kelas 2 SD sudah 

menghafal juz amma secara 

keseluruhan. 

 

7. KBM berjalan sebagaimana biasanya 

sebelum pamdemi Covid-19. Dan saat 

pandemi, KBM dilaksanakan secara 

virtual pada hari dan jam yang sama. 
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6. Kegiatan yang dilakukan: 

Seminar “isra dan mi’raj” untuk anak- 

anak siswa SDIT Al Fathonah. 

 

Tempat: 

Ruang Perpustakaan SDIT Al Fathonah, 

SDIT Al Fathonah Lenteng Rt.01 

Rw.05, lenteng Agung, Jagakarsa, 

Jakarta Selatan. 12610 

 

Waktu: 

24 November 2019, jam 8.30/ 9.30 WIB 

 

 

 

 

 

 

7. Kegiatan yang dilakukan: 

Ceramah Agama dalam rangka 

peringatan maulid nabi Muhammad saw 

 

Tempat: 

Ball Room, SDIT Al Fathonah Lenteng 

Rt.01 Rw.05, lenteng Agung, Jagakarsa, 

Jakarta Selatan. 12610. 

 

Waktu: 

12 Juni 2019, Jam 09.00-11.00 WIB 

 

 

 

 

8. Kegiatan yang dilakukan: 

Memimpin proses Manasik haji dan 

Field Trip (Out Bond) 

 

Tempat: 

Salaca Santri Aldepos, Jl. Raden Jl. 

Abdul Fatah No.24, Tapos II, Tenjolaya, 

Bogor, Jawa Barat 16620 

 

 

Waktu: 

3. Merupakan agenda tahunan 

kami, dengan menampilkan berbagai 

media tentang masjid al haram dan al 

aqsha, dengan tujuan memberikan 

khazabah kepada siswa, bahwa 

dahulu nabi Muhammad juga banyak 

mendapat cobaan dan ujian dalam 

hidup sampai Allah mendatangkan 

kemuliaannya untuk memberankatkan 

beliau (isra dan mi’raj) 

 

4. Anak-anak juga diminta umtuk 

menghafal berbagai plot, dan tokoh 

tang terlintas dalam kejadian isra dan 

mi’raj 

 

 

3. Menceritakan dan mengajak 

anak-anak untuk meleakan cinta 

kepada Allah dan Rasulnya diatas 

segalanya 

 

4. Memberikan wawasan baru 

didalam bercita-cita, bukan hanya 

persoalan dunia saja tapi harus 

diimbangi dengan keselamatan di 

Akhirat 

 

5. Kegiatan ini juga merupakan 

agenda tahunan setiap 12 Rabiul 

awwal. 

 

 

4. Kegiatan yang dilaksanakan pada 

tiap tahun sebelum pandemi, dan yang 

mengikuti hanya berkisar pada anak-

anak kelas 1 dan 2 SD saja. 

5. Menjajakan pengalaman baru 

dalam dunia mereka, bahwa sebagai 

muslim kita diwajibkan untuk 

melaksanakan ibadah haji. 

6. Sebagai hiburan setelahnya, 

kami 
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25 Februari 2019, Jam 07.00-12.00 

WIB 

mengajak anak-anak untuk aktif 

dalam field trip, guna merangsang 

keberanian dan motorik siswa. 

2) KBM Selama Di Pondok Pesantren Nurul Amanah 

 

6. Kegiatan yang dilakukan: 

Menyimak dan membetulkan bacaan 

anak-anak yang sedang tilawah al 

Quraan juz 28 dan 29. Dan hafalan 

Mutun. 

 

Tempat; 

Pon-Pes Nurul Amanah, Srengseng 

sawah Jagakarsa 

 

Waktu: 

setiap habis Shalat isya berjamaah 

selama hari senin, selasa, rabu dan 

kamis 

 

 

 

 

 

 

7. Kegiatan Yang Dilakukan: 

Mengajar Kitab Kuning, tepatmya 

dalam mata pelajaran sejarah melalui 

ktab Khulasah Nurul yaqin, Rahiiq al 

Makhtuum. 

 

➢ Kegiatan ini bukan hanya berkisar 

pada hafalan al Quraan pada juz-juz 

yang ditentukan, tapi juga di Juz-juz 

lainnya seperti juz 1 dan 30. Atas izin 

Allah anak- anak santri kami sudah 

tuntas 3 juz ditambah dengan 

berbagai mutun seperti aqidatul 

Awwam, al Arbain an Nawawiyah, 

Safinatu an Naja dan lainnya dalam 

kurun waktu 3 tahun ini. 

 

➢ Semua berjalan dengan lancar, 

terlebih pondok kami tidak 

mengadakan pembelajaran secara 

virtual, karena semua pengajar dan 

pembelajar menetap di dalam 

komplek pesantren. 

 

B. Kegiatan ini dilakukan sbelum 

Ramadhan, secara tatap muka, dan 

duduk lesehan sebagaimana adat 

kebiasaan di pondokan lainnya. 

 

C. Kitab yang kami ajarkan antara 



111 

Tempat: 

Pondok Pesantren Nurul Amanah 

 

Waktu: 

Setiap hari kamis dan jumaat jam 08.00- 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Kegiatan yang dilakukan: Bahts al 

Masaail seputar zakat fitra sekaligus 

membuat buku ringan 

“malzamah” yang diperuntukan bagi 

masyarakat sekitar. 

 

Tempat : 

Aula Ponpes Nurul Amanah 

 

Waktu: 

Dari tanggal 1 Ramadhan – 20 

Ramadhan, setiap malam setelah 

terawih dari jam 21.00/23.00. 

lain, Khulasah Nurul yaqin, Raahiq 

al Makhtum, Sirrah ibn Hisyam, Fiqh 

As Sirrah. 

 

c. Tingkatan yang kami ampu ialah 

tingkatan ibtidaiyah dan wustha, atau 

setara dengan SMP dan awal SMA. 

 

d. Dan hasil dari pembelajaran ini, para 

santri dapat lebih mengenal Rasulnya 

secara komperhensif dan mempunyai 

berbagai data akurat serta dalil 

penting dalam menangkis fitnah-

fitnah yang ditiduhkan kepada islam 

dan nabi Muhammad Saw 

 

 

 

d. Kegiatan ini berguna untuk 

merangsang kemampuan dan 

semangat membaca kitab anak- anak 

santri, dan juga memberikan 

kesadaran bahwa kaum santri 

haruslah bermanfaat bagi manusia 

banyak. 

 

e. Pada kegiatan ini kami juga 

melangsungkan penakaran satuan 

zakat dari berbagai madzhab yang 

secara rinci kami akan laporkan 

terpisah. 

 

f. Kitab yang kami kaji sebagai berikut: 

fathul Qarib, Hasyiah al Baijuri, 

Quut al Habib Qarib, Majmu’ Syarah 

al Muhadzab, Kifayat al Akhyar, 

Bughyat Thalib al Manhum (untuk 

seputar fidyah dan sebagainya) 

Yaquut an Nafiis 
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f. Kegiatan Di Mushalla Al Mahsyurin 

Dan Masyarakat Sekitar 

g. Kegiatan yang dilakukan: 

Imam dan Khutbah Idul Fitri . 

 

Tempat : 

Aula Pon-Pes Nurul Amanah 

 

Waktu: 

Kamis, 13 Mei 2021 

 

h. Kegiatan yang dilakukan: 

Khutbah Jumaat 

 

Tempat : 

Aula Pon-Pes Nurul Amanah 

 

Waktu: 

Jumaat 14 Mei 2021 

4. Khutbah dihadiri oleh santri yang 

tidak pulang dan masyarajat sekitar 

komplek pondok, serta jajaran dewan 

guru. 

5. Adapun materi khutbah kami adalah : 

Perhatikan ayat puasa, dimana Allah 

memanggil hambanya dengan seruan 

"duhai orang- orang yang

 beriman" 

menggunakan     ( ا ه يا اي       )     yang 

ditafsirkan oleh al Mutawalli As 

Sya'rawi sebagai suatu seruan halus, 

lembut dan penuh kasih sayang yang 

juga memberikan kesan bahwa seruan 

ini bahwa Allah Swt tidak mengajak 

dialog dalam suatu beban perintah 

melainkan hanya kepada mereka yang 

beriman, karena memang merekalah 

yang mampu menjalankan perintah 

Allah dengan penuh keikhlasan dan 

kecintaan dan ridha terhadap Allah. 

 

Hingga perintah ini disempurnakan 

temponya sesuai aturan Allah ( دة علا     

ل م ك تلو  )    baik    dengan    ru'yah 

(mengamati visibilitas hilal) atau 

dengan hisab (matematis, astronomis) 

yang dipolulerkan pertama kali oleh 

para ilmuan terkemuma islam sekelas 

al Birruni, al Khawarizmi, al Batani, 

dan Ibnu Thariq. 

 

Lalu setelah sempurna bilangan 

puasa, Allah perintahkan kita untuk 

membesarkan,

 meninggik

an, mengangkat Nama Allah tinggi 

setingi-tingginya yaiti dengan 

bertakbi  (ر ب ك تلو   هلَل )  takbir  menurut 

ibnu Asyur dalam tafsirnya adalah 
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5. Kegiatan yang dilakukan: Menjadi 

pembicara dalam webinar “Pemuda di 

persimpangan zaman” bersama 

komunitas pemida dan kebudyaan silat 

pengasinan. 

 

Tempat : 

IG Tv @arrifaihani 

 

Waktu: 

Rabu 19 Mei 2021, jam 21.00-22.00 

WIB 

makna tersurat yang menunjukan 

bahwa Allah yang paling amat mulia 

diantara yang mulia. Kalimat "Allahu 

Akbar" ialah suatu kinayah dari 

keesaan Allah, dan kalimat "Akbar" 

adalah bentuk tafdhil (superlatif) yang 

mengharuskan bahwa selain Allah 

adalah sangat- sangat kecil, dan yang 

kecil tidak beehak dipertuhankan. 

Maka itu disyariatkan "Takbir" saat 

memulai Shalat sekaligus 

membatalkan apa yang hendak 

mereka pertuhankan (para berhala) di 

masa jahiliah. 

 

 

 

 

a. Kegiatan ini diagendakan oleh ikatan 

pencak silat betawi pengasinan yang 

bertujuan untuk memberikan motivasi 

kepada anak-anak muda dan anggota 

mereka tentang tujuan seorang 

pemuda yang didalam al Quraan 

dikiaskan sebagai fase terkuat 

diantara fase kehidupan manusia. 



114 

 

6. Kegiatan yang dilakukan: Ceramah 

agama dalam rangka 7 harian dari 

wafatnya H. Ahmad rais 

 

Tempat : 

Kediaman saudara Hilal di Jl. KH 

Ramli buntu, Menteng dalam, Tebet 

 

Waktu: 

Kamis 29 Mei 2021, jam 20.00-21.00 

WIB 

 

6. Materi yang kami sampaikan berupa 

amalan yang bisa dilakukan seorang 

anak untuk orang tua yang sudah 

meninggal 

7. Pesan kepada generasi penerus dan 

wasiat termahal dari nabi Ibrahim 

kepada para keturunannya. 

4) Kegiatan Dalam Keluarga 

 

 

1. Kegiatan yang dilakukan: Kajian 

fiqih dan wawasan islam ringkas. 

 

Tempat : 

Kediaman Keluarga Besar H. Abdullah 

Ag 

 

Waktu: 

Satu bulan sekali 

 

 

E. Kegiatan bulanan ini, biasa dilakukan 

setiap hari sabtu pada awal bulan di 

tempat yang berbeda. 

F. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

menyambung ukhuwah antara keluarga 

dan membangun literasi fiqih sehari-hari 

yang berguna untuk memberikan 

tuntunan yang baik dan sesuai dalam 

beribadah. 

G. Adapun pedoman kitab yang digunakan 

antara lain : Taqrirat as Sadiidah, dan 

Matan Taqrib. 
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GALERI LAPORAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) EKUIVALEN 
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LAPORAN SURAT TUGAS KULIAH KERJA NYATA (KKN) EKUIVALEN 

LAPORAN AKTIF DI MEDIA SOSIAL 
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BAB III PENUTUP 

 

KESIMPULAN 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang harus selalu 

dilakukan oleh setiap orang. Bukan saja seorang mahasiswa atau kalangan yang 

berpendidikan saja, namun semua kalangan harus bisa saling mengabdi atau 

memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Hal itu merupakan salah satu usaha 

untuk mengejawantahkan sabda Nabi Saw. “Sebaik-baik manusia adalah manusia 

yang banyak memberi kemanfaatan kepada yang lain”. 

 

Tentu saja kemanfaatan itu adalah hal yang bersifat global. Ia dapat berupa 

material ataupun immaterial. Hal yang menjadi pokok adalah menyalurkan hal yang 

bersifat positif dan sebisa mungkin dapat mengurangi kesalahan atau menyakiti 

orang lain. 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari PMQ Ekuivalen ini adalah: 

a. Meski kegiatan PMQ tidak dapat dilakukan sebagaimana regulernya, namun 

pengabdian terhadap masyarakat harus selalu kita dahulukan. 

b. Tidak ada hal yang dapat menghalangi seseorang untuk selalu memberikan 

manfaat kepada orang lain. 

c. Media online merupakan salah satu aset yang luar biasa. Hal itu dapat kita 

manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh 

media offline dan media online-lah yang menjadi solusinya. Misal adanya 

keterbatasan tempat, lokasi yang jauh dan lainnya. Maka media online adalah 

jawabannya. 

 

SARAN 

Dari hasil PMQ tahun ini, ada beberapa saran yang sekiranya dapat 

membangun untuk semua pihak: 

 

a. Kondisi pandemi ini menjadikan kita sadar bahwa kecanggihan teknologi tidak 

dapat kita pandang sebelah mata. Sehingga kita mesti siap untuk melakukan 

segala aktifitas melalui digitalisasi sebagaimana era yang sedang kita hadapi 

sekarang. 

b. Tentu saja digitalisasi itu harus diseimbangkan kepada seluruh pihak. Baik 

mahasiswa maupun dosen dan staff yang ada di perguruan tinggi. Artinya mereka 

sama-sama dituntut adanya usaha untuk melek teknologi. Balancing antar-mereka 

akan menjadikan kondisi tetap stabil meski diombang- ambingkan zaman. 
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LAPORAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA EKUIVALENSI 

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QURAN JAKARTA 

 

LAPORAN INDIVIDU 

 

 

Sebagai Syarat Dalam Penilaian Praktek Mengajar al-Quran (PMQ) 

 

 

 

Disusun oleh : 

 

Muhammad Taufiqurahman 

181410707 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN  

JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR 

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR’AN JAKARTA 
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LEMBAR PENGESAHAN PRAKTIK MENGAJAR AL-QURAN 

(PMQ) 

INSTITUT PTIQ JAKARTA 

FAKULTAS USHULUDDIN TAHUN 2021 

 

Laporan pelaksanaan Praktek Mengajar al-Qur’an (PMQ) Ekuivalen Mahasiswa 

Institut Perguruan Tinggi Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta tahun 2021 pada : 

Hari : 

 

Tanggal : 

 

 

 

 

Mahasiswa PMQ Dosen Pembimbing 

 

 

 

Muhammad Taufiqurahman Andi Rahman, MA 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ushuluddin 

 

 

 

 

 

Andi Rahman, MA 
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Kata Pengantar 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur hanya milik Allah Swt, atas segala 

nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada 

junjungan Nabi Muhammad Saw, InsyaAllah dengan izin-Nya kelak kita 

mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. 

 

Alhamdulillah dengan MahaRahman dan Rahim-Nya, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program KKN ini menjadi wajib 

bagi setiap mahasiswa untuk mengikutinya, karena kegiatan ini dapat memberikan 

banyak pembelajaran bagi mahasiswa dalam kiprahnya di masyarakat di lingkungan 

sekitar sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. 

 

Dipilihnya KKN Ekuivalensi oleh kami bukan tanpa alasan, melainkan 

karena faktor kesehatan pasca Post COVID -19 yang panulis alami dalam empat 

bulan terakhir sehingga membutuhkan waktu relatif panjang dalam pemulihan 

kesehatan , karenanya dalam periode April & Mei kami tidak maksimal untuk 

mengikuti KKN pengabdian di kampung halaman. Semoga yang sedikit ini menjadi 

bekal amal jariah bagi penulis di akhirat kelak. 

 

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan dan 

penyusunan laporan ini, terlebih kurangnya dokumentasi gambar yang penulis 

memiliki, bukan tanpa sebab, tetapi memang sedari awal penulis tidak 

mempersiapkan dokumen foto kegiatan tersebut dikarenakan penulis kegiatan telah 

berlalu satu tahun ke belakang dan tidak menyadari dokumen tersebut dibutuhkan 

saat laporan ini dibuat. Tetapi penulis pastikan bahwa kegiatan KKN Ekuivalen 

tersebut benar-benar dilakukan dan tetap berlangsung sampai laporan ini dibuat. 

 

Oleh karena itu, kritik maupun saran yang membangun dari pembaca dan 

semua pihak sangatlah kami perlukan. Akhir kata semoga kita dapat mengambil 

manfaat dari laporan KKN ini. 

 

 

Curug, 19 Mei 2021 

 

 

Muhammad Taufiqurahman 
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Ucapan Terima Kasih 

 

Tentu dalam pelaksanaan dan menyusun laporan ini, penulis senantiasa 

mendapat bimbingan para dosen dan Dekan Fakultas Ushuluddin PTIQ Jakarta. 

Karena itu penulis secara khusus mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

setinggi tingginya kepada : 

1. Bapak Andi Rahman, M.A., Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta yang 

telah memberikan bimbingan untuk melakukan Program Kuliah Kerja Nyata 

Ekuivalen ini. 

 

2. Bapak Lukman Hakim, M.A., Koordinator PMQ dan Kepala Prodi IAT Fakultas 

Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta yang telah memberikan pembekalan terkait Kuliah 

Kerja Nyata Ekuivalensi 2021. 

 

3. Seluruh pengurus DKM Masjid Raudhatul Falah, Majelis Taklim Nurul Hidayah dan 

Mushola Nurul Jannah serta Ketua RT 01 dan 03 RW 05 di kelurahan Curug, 

Kecamatan Bojongsari Kota Depok, yang telah berkenan memberikan kepercayaan 

kepada penulis untuk berkiprah di masyarakat dalam bidang keaagamaan 

 

4. Seluruh teman-teman Mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata Ekuivalensi maupun 

yang melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021. 

 

Semoga Allah Swt membalas kebaikan bapak ibu sekalian dengan balasan terbaik 

dan berlimpah. Aamiin 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Praktek Mengajar al-Qur’an (PMQ) adalah sebuah matakuliah dengan berbasis 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa semester 6 

(enam) Institut PTIQ Jakarta. 

 

Kegiatan PMQ ini diharapkan agar mahasiswa terbiasa dalam beradaptasi di 

tengah masyarakat lingkungan sekitarnya dalam bidang keagamaan khususnya baik 

secara formal maupun informal. 

 

Ditengah mewabahnya pandemic COVID -19 di dunia tak terkecuali 

Indonesia, prokes 3M (Mencuci tanga, Menjaga jarag dan Menjauhi Kerumunan) 

menjadi wajib bagi masyarakat, dan ini menjadi kendala tersendiri dalam pelaksaan 

PMQ. Terlebih penulis terkonfirmasi Post COVID – 19 dalam empat bulan terakhir. 

Menyikapi keadaan tersebut KKN Ekuivalensi mejadi pilihan alternatif bagi penulis. 

 

KKN Ekuivalensi adalah sekumpulan kegiatan yang penulis lakukan di 

masyarakat dalam kurun waktu semester 4 – 6 dengan mengikuti ketentuan yang 

telah di tetapkan oleh Institut PTIQ Jakarta. 

 

Sejatinya KKN Ekuivalensi ini tidak sebatas dilakukan dalam PMQ saja, 

melainkan pengabdian di masyrakat yang berkelanjutan dimanapun kita berada. 

 

B. Tujuan kegiatan PMQ 

1. Mahasiswa dapat menggali dan mengembangkan potensi diri sehingga dapat 

memberikan sumbangsih terhadap masyarakat lingkungan sekitar sesuai ilmu 

yang dimiliki. 

2. Mengembangkan nilai-nilai akhlakul karimah dan dapat diterapkan kepada 

masyarakat. 

3. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. 

4. Syiar keagamaan di lingkungan sekitar. 

5. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

C. Manfaat Kegiatan PMQ 

1. Bagi Mahasiswa. 

a. Memperoleh pengalaman belajar di masyarakat. 

b. Menerapkan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan maupun skill yang 

telah dimiliki. 

c. Membangung ukhuwah islamiyah di masyrakat. 

d. Melatih diri untuk selalu menjadi problem solver 

2. Bagi Masyarakat. 

a. Memperoleh bantuan baik bersifat moral maupun materian yang menjadi 

tumpuan dalam hidup. 
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b. Peningkatan wawasan keislaman dan pengetahuan. 

c. Saling memberikan kemanfaatan atau hal positif lainnya. 

d. Meningkatkan kepedulian untuk senantiasa membentuk generasi penerus 

yang unggul. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Sarana syiar PTIQ di dalam masyarakat. 

b. Dapat menjadi evaluasi untuk PMQ selanjutnya dan dapat diterima 

masyarakat luas. 

 

D. Waktu pelaksanaan PMQ 

Pelaksanaan Praktek Mengajar al-Quran ini adalah saat libur semester 6 

terhitung mulai dari bulan April sampai Mei 2021. Sedangkan KKN Ekuivalensi 

dimulai semester 4 – 6. 



133 

BAB II LAPORAN KEGIATAN 

KKN EKUIVALEN 

 

No Nama Kegiatan Waktu 

Pelaksanaan 

Keterangan Kegiatan Bukti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah Keagamaan 

Pekan ke-4 setiap 

bulan. 

Majelis Taklim 

kaum ibu setiap 

Ahad dimulai jam 

08.00 – 11.00 Wib 

dengan 4 orang 

ustadz sebagai 

pengisi 

ceramah/pelajaran 

bergantian setiap 

pekannya sesuai 

jadwal yang telah di 

tetapkan, pengajian 

ini sudah berjalan 1 

th - sekarang 

(semester 4 - 

sekarang) 

Terlampir 

Aksedental, 

Mushola Nurul 

Jannah 

Kuliah Subuh, 

dilaksanakan setiap 

Ahad pagi setelah 

sholat shubuh dari 

jam 05.00 – 06.00 

Wib, 

Terlampir 

Setiap malam 

Senin, Pengajian 

lingkungan RT 03 

RW 05 Kel.Curug 

Depok 

Majelis Taklim, 

pengajian kaum laki-

laki dimulai jam 

20.00 – 22.00 

Wib diawali dengan 

arisan lingkungan 

dan zikir dengan 2 

orang ustadz sebagai 

pengisi 

ceramah/pelajaran 

bergantian setiap 

pekannya tanpa 

Terlampir 
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   jadwal tetap dan 

sudah berjalan 1 th 

- sekarang (semester 

4 - sekarang) 

 

Setiap malam Rabu, 

Pengajian 

lingkungan RT 01 

RW 05 kel.Curug 

Depok 

Majelis Taklim, 

pengajian kaum laki-

laki dimulai jam 

21.00 – 23.00 

Wib diawali dengan 

arisan lingkungan & 

zikir dengan 3 orang 

ustadz sebagai 

pengisi 

ceramah/pelajaran 

bergantian setiap 

pekannya tanpa 

jadwal tetap dan 

sudah berjalan 1 th 

- sekarang (semester 

4 - sekarang) 

Terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasi Masjid dan 

Pesantren 

Idul Adha 1441 H Panitia Hari Raya 

Kurban yang 

diadakan setiap 

tahunnya. Diawali 

pemotongan hewan 

kurban serta 

distribusi kepada 

mustahik. kegiatan 

dilakukan setelah 

sholat Ied, dimulai 

jam 09.00 Wib - 

selesai 

Terlampir 

Piket Keamanan 

Masjid setiap 

malam jum’at 

Piket Keamanan 

Masjid dilakukan 

menjaga masjid dari 

hal-hal yang tidak 

diinginkan, 

membantu warga 

Terlampir 
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   bila ada keperluan 

mendadak seperti ke 

Rumah Sakit dll, 

mencegah tawuran 

warga yang sedang 

marak belakang ini. 

(sudah berjalan 2 

tahun - sekarang 

(semester 4 - 

sekarang) 

 

Idul Fitri 1442 H 

Dilaksanakan 

setelah sholat Isya 

sampai Shubuh. 

Syiar Malam Takbir. Terlampir 
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BAB III PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang senantiasa harus 

dilakukan oleh setiap orang terlepas seorang mahasiswa atau bukan mahasiswa. 

Sejalan dengan hadis Rasulullah Saw, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling 

banyak member manfaat kepada orang lain.” 

Dalam setiap pengajaran yang dilakukan kepada masyarakat tentu membuat 

seorang pengajar senantiasa harus terus memiliki semangat belajar untuk menambah 

wawasan keilmuannya, baik dalam hal keagamaan ataupun pengetahuan umum 

lainnya. 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari PMQ Ekuivalen ini adalah: 

1. Setidaknya dalam kemampuan diri yang terbatas, ada hal-hal yang 

bermanfaat yang dapat kita berikan kepada masyarakat. 

2. Senantiasa terus menebar kebaikan. 

3. Bercermin diri bahwa belajar tidak ada kata selesai. 

4. Semoga sedikit yang kita sampaikan kepada masyarakat menjadi amal sholeh 

yang dapat memberatkan timbangan kita di hari pembalasan kelak. 

5. Semoga kita terhindar dari Q.S 61 : 2-3 yaitu apa-apa yang kita sampaikan 

namun kita tidak melakukannya 

 

B. SARAN 

1. Keterbatasan waktu tidak menjadi alasan untuk senantiasa memberi manfaat 

kepada orang lain. 

2. Berharap   PMQ   di   tahun   berikutnya   lebih panjang waktunya, agar 

pengabdian lebih maksimal 
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Syiar Malam Takbir Idul Fitri 1442 H 
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Laporan Pertanggung Jawaban 

Praktik Mengajar Al-Qur’an (PMQ) Fakultas Ushuluddin 

 

 

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QURAN JAKARTA 2021 

 

Disusun Sebagai Syarat Dalam Penilaian Praktek Mengajar al-Qur’an (PMQ) 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Reza Adnan Ubaidillah 

 

 

 

PRAKTIK MENGAJAR AL-QUR’AN FAKULTAS USHULUDDIN 

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR’AN JAKARTA 2021 

Jl. Batan 1 no. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440 Telp: 0857-3088- 

1668, 0895-1794-6814 
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FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT PTIQ JAKARTA LEMBAR 

PENGESAHAN 

PRAKTIK MENGAJAR AL-QURAN (PMQ) TAHUN 2021 

 

Laporan pelaksanaan Praktek Mengajar al-Qur’an (PMQ) Ekuivalen mahasiswa 

Institut Perguruan Tinggi Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta tahun 2021 pada : 

Hari : 

Tanggal : 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa PMQ Dosen Pembimbing 

 

 

 

Reza Adnan Ubaidillah Andi Rahman, MA 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang diberikan, segala 

rahmat dan hidayah-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada 

junjungan Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafa’atnya di akhirat 

kelak. 

Kuliah kerja nyata (KKN) merupakan satu di antara program yang 

dilaksanakan oleh setiap mahasiswa yang aktif di perguruan tinggi, begitu juga 

dengan kami. Mahasiswa memiliki peran penting dalam masyarakat dan diharapkan 

menjadi agent of change dalam sebuah negara harus mampu dapat memberikan 

kontribusi secara nyata bagi masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari 

dan potensi yang dimilikinya. 

Terlepas dari apa yang akan kami sampaikan, susunan laporan ini tidak akan 

terealisasi melainkan setelah mendapatkan dukungan baik dalam bentuk bimbingan, 

maupun arahan dari pihak-pihak lain. Oleh sebab itu, dalam hal ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu 

tersusunnya laporan ini, khususnya kepada: 

1. Bapak Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ 

Jakarta yang telah memberikan arahan dan pembekalan kepada kami untuk 

melakukan Program Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini. 

2. Bapak Lukman Hakim, M.A., selaku koordinator PMQ dan Kepala Prodi IAT 

Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta yang telah memberikan metode 

penyusunan terkait Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen 2021. 

3. Bapak Andi Rahman, M.A., Selaku Dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktunya untuk kami disela-sela kesibukannya. 

4. Seluruh santri dan dewan asatidz yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok 

Pesantren Al-Qur’an dan Sains Nurani yang telah memberikan banyak 

kesempatan kepada kami untuk selalu belajar dan berkembang di setiap harinya. 

5. Seluruh teman-teman Mahasiswa peserta PMQ yang banyak mensupport dan 

semangat maupun yang melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

2021. 

 

Jakarta, 16 Juni 2021 

 

 

 

Reza Adnan Ubaidillah 



146  

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pendidikan Akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang mengarah kepada 

penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan baik Keagamaan, sosial, 

budaya, teknologi maupun seni tertentu. Dalam hal ini Perguruan tinggi merupakan 

salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam mengembangkan 

dan mengharumkan nama bangsa, karna peran yang dimiliki oleh perguruan tinggi 

tidak hanya sebatas mendidik dan menyiapkan generasi- generasi yang baru, tapi 

juga membantu mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan 

untuk dapat diaplikasikan dan tentunya relevan dengan konteks perkembangan 

masyarakat dewasa ini. 

Praktek Mengajar al-Quran (PMQ) merupakan sebuah program penting 

dari Perguruan Tinggi yang dilaksanakan sebagai salah satu syarat wujud nyata 

dari bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat. Selain 

itu, PMQ juga merupakan sebuah solusi tepat dari pengaplikasian ilmu yang di 

dapat oleh Mahasiswa dan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam bidang 

keilmuan apapun. Oleh karnanya, dengan diadakannya kegiatan PMQ ini juga 

diharapkan agar mahasiswa mampu dan terbiasa bercengkrama langsung, 

beradaptasi dan bersinggungan dengan lingkungan masyarakat. Sehingga setiap 

permasalahan yang ada mampu menjadi sebuah pengalaman dan pemahaman 

tersendiri baik bagi mahasiswa itu sendiri maupun bagi keluarga dan masyarakat. 

Saat ini adalah tahun yang berat bagi negara dimana wabah covid-19 yang muncul 

dua tahun belakangan ini membuat segala macam aktivitas baik akademik maupun 

kemasyarakatan terhambat dan tidak maksimal karna pemberlakuan pembatasan 

kegiatan masyarakat berskala besar masih terus dilakukan pemerintah dalam 

menanggulangi wabah ini. 

Oleh karnanya pihak kampus memberikan dua pilihan program KKN yaitu 

PMQ kampung halaman dan PMQ ekuivalen, yang mana kedua pilihan ini sangat 

memudahkan mahasiwa dalam mengerjakan kegiatan yang serba terbatas pada masa 

pandemi. Dan penulis memilih PMQ kampung halaman yang fokus pada pengajaran 

Al-Qur’an di lembaga formal wilayah Jakarta Timur. 

PMQ kampung halaman yang fokus pada pengajaran Al-Qur’an harus 

memenuhi standar waktu yang telah ditetapkan yakni 50 jam mengajar. Dan 

mahasiswa wajib memenuhi standar waktu yang telah ditetapkan. 

 

Pelaksanaan PMQ individual di masa pandemi Covid-19 ini, kami 

melakukan kegiatan di kediaman masing-masing yaitu di Asrama Putri Pondok 

Pesantren Al-Qur’an dan Sains Nurani yang terletak di Jalan Timbul Raya no. 71 

Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. 

Dalam hal ini kami selaku staf pengajar sangat mengharapkan kemajuan dan 
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perkembangan para santri terutama dalam bidang Ketahfidzan maupun Ilmu 

pengetahuan umum lainnya. Sebagaimana pondok pesantren pada umumnya, 

kegiatan santri meliputi sekolah formal dan kegiatan-kegiatan unggulan seperti 

setoran hafalan Al-Qur’an dan pengajian kitab-kitab karya ulama klasik terdahulu. 

 

B. Tujuan Kegiatan PMQ 

1. Mahasiswa dapat menggali dan mengembangkan potensi diri sehingga dapat 

memberikan hal yang positif terhadap lingkungan sekitar 

2. Mengembangkan nilai-nilai luhur akhlakul karimah dan dapat diterapkan kepada 

lingkungan 

3. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial 

4. Mengisi sarana syiar dan jejaring sosial yang positif 

5. Turut serta dalam upaya mencerdaskan dan menyejahterakan bangsa 

 

 

C. Manfaat Kegiatan PMQ 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Memperoleh pengalaman belajar untuk bermasyarakat 

b. Menerapkan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan maupun skill yang 

telah dimiliki 

c. Relasi yang semakin meluas 

d. Melatih diri untuk selalu menjadi problem solver 

2. Bagi Masyarakat, Pemerintah dan Instansi terkait 

a. Memperoleh bantuan baik bersifat moral maupun materian yang menjadi 

tumpuan dalam hidup 

b. Peningkatan wawasan dan pengetahuan 

c. Saling memberikan kemanfaatan atau hal positif lainnya 

d. Meningkatkan kepedulian untuk senantiasa membentuk generasi penerus 

yang unggul 

3. Bagi perguruan Tinggi 

a. Sarana syiar PTIQ di dalam masyarakat yang kompleks 

b. Dapat menjadi evaluasi untuk PMQ selanjutnya yang lebih relevan dan 

dapat diterima masyarakat luas 

 

D. Waktu pelaksanaan PMQ 

Kegiatan PMQ dilaksanakan pada bulan Ramadhan bertepatan pada bulan 

April 2021. Dimulai dengan kegiatan pembekalan yang dilaksanakan pada hari 

Sabtu tanggal 10 April 2021. Waktu pelaksanaan PMQ sudah dimulai sejak tanggal 

1 Ramadhan dan setelah itu diserahkan kepada mahasiswa rentan waktu 

pelaksanaanya dengan syarat memenuhi target waktu yang telah ditetapkan yakni 

sebanyak 50 jam mengajar. 
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BAB II LAPORAN KEGIATAN PMQ 

 

1. Deskripsi Singkat Kegiatan 

Kegiatan PMQ 2021 dilaksanakan di satu lokasi yakni Pondok Pesantren Al-

Qur’an dan Sains Nurani di bawah pimpinan KH. DR. Ilyas Marwal MA. PPQS 

Nurani ini terletak di jalan timbul raya no. 71 Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan. 

PPQS Nurani merupakan lembaga formal yang mempunyai program 

unggulan Tahfidz Al-Qur’an sebagai program unggulannya, di samping itu ada 

program sekolah formal dari mulai TK, SD, SMP sampai SMA. Program Diniyyah, 

Bin Nadzor dan program untuk pemula yang kami sebut program I’dadi. 

Kegiatan PMQ ini dilaksanakan mulai tanggal 19 April sampai dengan 03 

Mei 2021, terhitung sebanyak 15 hari program kegiatan PMQ. 

 

2. Agenda Kegiatan 

a. Mengajar di PPQS Nurani 

Pengajaran Tahfidz dan Tahsin santri PPQS Nurani sebanyak 25 Anak dengan 

menyetorkan hafalan. 
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b.  Rundown kegiatan belajar santri sebagai berikut: 

No 1. Hari/tanggal 

Senin, 19 April 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selasa, 20 April 

2021 

Jam 

04.37 – 

05.00 

05.30 – 

07.00 

 

09.00 – 

11.00 

 

 

15.00 – 

15.30 

16.00 – 

17.00 

 

18.00 – 

18.30 

18.45 – 

20.00 

 

 

04.37 – 

05.00 

05.30 – 

07.00 

 

09.00 – 

11.00 

Uraian Kegiatan Sholat 

shubuh berjamaah. 

 

Tasmi (menyetorkan hafalan 

Al-Qur’an baru) 

 

Sekolah formal dan sekolah 

diniyyah 

 

 

Sholat Ashar berjamaah 

Tasmi (Muroja’ah) 

 

 

Sholat Maghrib berjamaah 

Tasmi (menyetorkan hafalan 

baru) 

 

 

Sholat shubuh berjamaah. 

 

 

Tasmi (menyetorkan hafalan 

Al-Qur’an baru) 

 

Olahraga senam bersama 

Ket/Peran Di 

Musholla pondok 

 

Musholla pondok 

Tatap muka di 

Musholla pondok 

 

 

Musholla Pondok 

Tatap muka di 

Musholla pondok 

 

Musholla Pondok 

Tatap muka di 

Musholla pondok 

 

Musholla pondok 

Tatap muka - 

masing sesuai 

tingkatan 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 21 April 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamis, 22 April 2021 

 

 

15.00 – 

15.30 

16.00 – 

17.00 

 

18.00 – 

18.30 

18.45 – 

20.00 

 

 

04.37 – 

05.00 

05.30 – 

07.00 

 

09.00 – 

11.00 

 

 

15.00 – 

15.30 

16.00 – 

17.00 

 

18.00 – 

18.30 

18.45 – 

Sholat Ashar berjamaah 

Tasmi (Muroja’ah) 

 

 

Sholat Maghrib berjamaah 

Tasmi (menyetorkan hafalan 

baru) 

 

 

Sholat shubuh berjamaah. 

 

 

Tasmi (menyetorkan hafalan 

Al-Qur’an baru) 

 

Sekolah formal dan sekolah 

diniyyah 

 

Sholat Ashar berjamaah 

Tasmi (Muroja’ah) 

Sholat Maghrib berjamaah 

 

 

Tasmi (menyetorkan hafalan 

baru) 

 

 

Sholat shubuh berjamaah. 

Tasmi (menyetorkan hafalan 

Al-Qur’an baru) 

 

Musholla pondok 

 

 

Tatap muka di 

Musholla pondok 

 

 

Musholla pondok 

Tatap muka di 

Musholla pondok 

 

Musholla Pondok 

Tatap muka di 

Musholla pondok 

 

Tatap muka di 

kelas masing- 

masing sesuai 

tingkatan 

Musholla pondok 

 

Tatap muka di 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jum’at, 23 

April 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabtu, 24 

April 2021 

20.00 

 

 

 

04.37 – 

05.00 

05.30 – 

07.00 

09.00 – 

11.00 

 

 

15.00 – 

15.30 

16.00 – 

17.00 

 

18.00 – 

18.30 

18.45 – 

20.00 

 

 

 

 

04.37 – 

05.00 

05.30 – 

07.00 

09.00 – 

11.00 

Sekolah formal dan sekolah 

diniyyah 

 

 

Sholat Ashar berjamaah Tasmi 

(Muroja’ah) 

Sholat Maghrib berjamaah 

Maulid Nabi (pembacaan rawi 

Dziba) 

 

 

S 

holat shubuh berjamaah. 

Membaca Surat Al-Kahfi 

bersama 

Kerja Bakti Bersama 

 

 

 

 

Sholat Ashar berjamaah Libur 

 

Sholat Maghrib berjamaah Tasmi 

(Mudarosah) 

Musholla Pondok 

 

Tatap muka di 

Musholla pondok 

 

 

Musholla pondok 

Tatap muka 

Tatap muka di kelas 

masing- masing 

sesuai tingkatan 

 

Musholla pondok 

Tatap muka 

 

Musholla pondok 

Musholla pondok 

 

 

 

 

Di Musholla 

pondok Musholla 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu, 25 April 2021 

 

15.00 – 

15.30 

16.00 – 

17.00 

 

18.00 – 

18.30 

18.45 – 

20.00 

 

 

 

 

04.37 – 

05.00 

05.30 – 

07.00 

09.00 – 

11.00 

 

 

15.00 – 

15.30 

16.00 – 

17.00 

 

18.00 – 

18.30 

18.45 – 

20.00 

 

Sholat shubuh berjamaah. 

Tasmi (menyetorkan hafalan 

Al-Qur’an baru) Sekolah 

formal dan sekolah diniyyah 

 

 

Sholat Ashar berjamaah 

Tasmi (Muroja’ah) 

 

Sholat Maghrib berjamaah 

Tasmi (menyetorkan hafalan 

baru) 

 

 

 

 

Sholat shubuh berjamaah. 

Tasmi (menyetorkan hafalan 

Al-Qur’an baru) Sekolah 

formal dan sekolah diniyyah 

 

Sholat Ashar berjamaah 

Tasmi (Muroja’ah) 

pondok 

Tatap muka di 

Musholla pondok 

 

Musholla Pondok 

 

 

 

 

 

Musholla Pondok 

Tatap muka di 

kelas masing 

Musholla Pondok 

Musholla Pondok 

Tatap muka di 

Musholla pondok 

Tatap muka di 

Musholla pondok 

 

 

Musholla pondok 

Tatap muka di 
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04.37 – 

05.00 

05.30 – 

07.00 

09.00 – 

11.00 

 

 

15.00 – 

15.30 

16.00 – 

17.00 

 

18.00 – 

18.30 

18.45 – 

20.00 

 

Sholat Maghrib berjamaah 

Tasmi (menyetorkan hafalan 

baru) 

Musholla pondok 

 

Musholla Pondok 

Tatap muka di 

Musholla pondok 

 

 

Musholla pondok 

Tatap muka di 

Musholla pondok 

 

 

Di Musholla 

pondok Musholla 

pondok 

Tatap muka di 

Musholla pondok 

 

Musholla Pondok 

Tatap muka di 

Musholla pondok 
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BAB III 

 

Deskripsi Singkat Kegiatan Selaku 

Sholat Maghrib Berjamaah Imam 

Tasmi ba’da Maghrib Guru Tahfidz 

Sholat Shubuh Berjamaah Imam 

Tasmi ba’da Shubuh Guru Tahfidz 

Sekolah Formal Pengajar Diniyyah 

Sholat Ashar Berjamaah Imam 

Tasmi ba’da Ashar Guru Tahfidz 
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Ust. Abdul Muiz, S. Sos. I 

 

 

LAMPIRAN SURAT AKTIF MENGAJAR 

 

 

SURAT KETERAN GAN AKTIF 
MENGAJAR 

Nomor: 

015/YPSKDN/PPQSN/SKP/VI/2021 

 

Nama 

Jabata

: Ust. ABDUL MUIZ, S. Sos. I 

 

: Jl. Tim bul Raya No. 71 RT 06 RW 04 Kel. 

Dengan ini menerangkan 
bahwa: 

Nama 

TTL 

: REZA ADNAN UBAIDILLAH 

: Bandung, 08 Septem ber 1987 

: PPQS Nurani I 

Jl. Tim bul Raya No. 71 RT 06 RW 04 Kel. 

adalah benar merupakan Pengajar Aktif sebagai pembimbing Program 

tahfidz dan tinggal di pesantren yang kami pimpin hingga saat ini. 

 

Demikian surat keter angan ini dibuat agar dapat dipergunakan 

dengan sebagaim ana mestinya, Atas perhatiannya di ucapkan terimakasih. 
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Lampiran Foto Kegiatan 
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LAPORAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) 

Praktek Mengajar Al-Qur’an Laporan Individu 

Disusun Sebagai Syarat Dalam Penilaian Praktek Mengajar Al-Qur’an 

 

(PMQ) 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Ririn Purwanti : 181410715 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN 

 JURUSAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR 

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR’AN JAKARTA  

TAHUN 2021 
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LEMBAR PENGESAHAN PRAKTIK MENGEJAR AL-QUR’AN (PMQ) 

INSTITUT PTIQ JAKARTA 

 

 

Laporan pelaksanaan Praktek Mengajar Al-Qur’an (PMQ) pengabdian kampung 

halaman mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta (PTIQ) 

Jakarta tahun 2021 : 

Hari      : 

 

Tanggal : 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa PMQ  Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

Ririn Purwanti Andi Rahman, M.A 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

 

Dekan Fakultas Ushuluddin 

 

 

 

 

Andi Rahman, M.A 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, tiada kata lain yang dapat saya ucapkan melainkan rasa syukur 

yang teramat dalam kepada Rabb yang Maha pengasih dan penyayang. Karena 

berkat rahmat dan inayah Allah SWT saya dapat menyelesaikan kegiatan Praktek 

Mengajar Al-Qur’an sebagai bentuk dedikasi kami terhadap Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. Solawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi junjungan alam nabi 

Muhammad SAW yang tak pernah henti- hentinya kita harapkan syafa’atnya di 

Yaumil Qiyamah kelak. 

Kuliah Kerja Nyata atau dalam hal ini Praktek Mengajar Al-Qur’an adalah 

salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh 

seluruh Mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Tidak hanya itu, program ini 

juga sebagai bentuk dedikasi Mahasiwa terhadap Institut PTIQ Jakarta agar 

mengembangkan potensinya dan menyebarkan ilmu yang telah diperoleh agar 

menjadi ilmu yang bermanfaat terutama dalam pengajaran Al-Qur’an. 

Dalam proses terselenggaranya program Praktek Mengajar Al-Qur’an ini 

tentunya tidak terlepas dari kontribusi banyak pihak yang telah bersedia membantu 

mensukseskan kegiatan ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang terlibat dan membantu baik itu secara langsung 

maupun tidak langsung. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza’ 

kepada semua pihak yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, 

khususnya kepada: 

1. Bapak Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta 

yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Praktek 

Mengajar Al-Qur’an kategori pengabdian di kampung halaman ini. 

2. Bapak Lukman Hakim, M.A., selaku koordinator PMQ dan kepala Prodi IAT 

Fakultas Ushuluddin  Institut PTIQ Jakarta atas pembekalan terkait Kuliah Kerja 

Nyata (PMQ) 2021. 

3. Bapak Andi Rahman, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

arahan, bimbingan, dan mmotivasi kepada kami terkait Laporan Pertanggung 

Jawaban PMQ ini. 

4. Seluruh pihak dan pengurus yang berada dibawah Yayasan Madani Al-Washiyyah, 

SDQ Madani Al-Washiyyah, Taman Bina Ilmu Al-Washiyyah yang telah banyak 
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memberikan arahan dan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan potensi 

dan belajar lebih banyak bagaimana menjadi guru yang baik dan menyenangkan 

untuk para siswanya 

5. Kepada teman-teman mahasiswa semester enam yang sedikit banyak berbagi 

pengalaman dan motivasi agar sama-sama dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan 

baik dan tepat waktu. 

6. Terakhir untuk ibunda saya tercinta Rubiah yang tiada henti-hentinya mendoakan 

saya agar diberikan keberkahan dan kesuksesan untuk anak-anaknya. 

Saran dan kritik dari bapak dosen pembimbing sangat saya harapkan untuk perbaikan 

dalam penulisan laporan kedepannya. 

 

 

Jakarta Timur, 19 April 2021 

 

 

 

Ririn Purwanti 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kuliah Kerja Nyata merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi 

(pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang wajib 

dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi.`KKN merupakan program pengabdian 

mahasiswa terhadap masyarakat sebelum menyelesaikan masa studinya. KKN 

sendiri merupakan kegiatan pembelajaran lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa, 

diharapkan mahasiswa dapat berkontribusi memberikan solusi dan turut andil 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat membangun wilayah tersebut. 

Dalam bentuk pelaksanaanya Institut PTIQ Jakarta fokus pada program 

pengajaran Al-Qur’an atau disingkat dengan PMQ, sebagai salah satu basis 

pengajaran dikampus dan seluruh mahasiswa wajib mengikuti kegiatan PMQ ini. 

Kegiatan KKN atau PMQ banyak memberikan manfaat terhadap diri sendiri 

dan juga masyarakat. Dengan kegiatan ini sebagai bentuk pengamalan terhadap 

ilmu yang telah dipelajari selama dikampus. Berbaur dan mengajar dimasyarakat 

merupakan tantangan tersendiri yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dan 

diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan potensisnya. Selain itu kegiatan 

PMQ juga sebagai sarana belajar dan melatih para mahasiswa untuk mengasah 

problem solving untuk dijadikan bekal ketika nantinya sudah benar-benar terjun di 

masyarakat. 

Di masa pandemi ini pihak kampus memberikan dua pilihan program KKN 

yaitu PMQ kampung halaman dan PMQ ekuivalen, yang mana kedua pilihan ini 

sangat memudahkan mahasiwa dalam mengerjakan kegiatan yang serba terbatas 

pada masa pandemi. Dan penulis memilih PMQ kampung halaman yang fokus pada 

pengajaran Al-Qur’an di lembaga formal wilayah Jakarta Timur. 

PMQ kampung halaman yang fokus pada pengajaran Al-Qur’an harus 

memenuhi standar waktu yang telah ditetapkan yakni 50 jam mengajar. Dan 

mahasiswa wajib memenuhi standar waktu yang telah ditetapkan. 
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B. Tujuan Kegiatan PMQ 

1. Meningkatkan potensi mahasiswa dan memberikan manfaat berupa hal-hal yang 

positif terhadap sosial masyarakat. 

2. Meningkatkan rasa empati dan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sekitar 

3. Menanamkan jiwa peneliti sejak dini 

4. Membentuk karakter positif yakni keuletan, etos kerja dan tanggung jawab, 

kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan. 

5. Membumikan Al-Qur’an dan mengajak untuk mempelajari dan mentadabburi Al-

Qur’an. 

C. Manfaat Kegiatan PMQ 

• Mahasiswa 

1. Melatih mahasiswa untuk terampil menganalisis dan menyelesaikan masalah di 

lingkungan masyarakat. 

2. Meningkatkan sikap kepedulian sosial, rasa cinta dan tanggung jawab mahasiswa 

terhadap kemajuan lingkungan masyarakat. 

3. Melatih mahasiswa untuk terampil dalam melaksanakan program-program 

pengembangan dan pembangunan. 

4. Membentuk mahasiswa agar menjadi inovator, motivator, dan problem solver. 

5. Memberikan kesempatan dan pengalaman kepada mahasiswa untuk menjadi kader 

pembangunan. 

• Masyarakat 

1. Mendapatkan kontribusi pemikiran dan tenaga untuk merencanakan serta 

melaksanakan pengembangan masyarakat. 

2. Mendapakan pembaharuan-pembaharuan yang

 dibutuhkan dalam pemberdayaan daerah. 

3. Membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat. 

4. Meningkatkan kemampuan berfikir, bersikap dan

 bertindak dalam menyelesaikan permasalahan. 
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• Pergururan Tinggi 

1. Dapat terjalin kerjasama antara Perguruan Tinggi dan lembaga yang bersangkutan. 

2. Perguruan Tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan 

dengan adanya umpan balik sebagaihasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat. 

3. Jalan syiar dalam pengembangan pengajaran Al-Qur’an oleh PTIQ. 

D. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan PMQ dilaksanakan pada bulan Ramadhan bertepatan pada bulan April 

2021. Dimulai dengan kegiatan pembekalan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 

tanggal 10 April 2021. Waktu pelaksanaan KKN sudah dimulai sejak tanggal 1 

Ramadhan dan setelah itu diserahkan kepada mahasiswa rentan waktu 

pelaksanaanya dengan syarat memenuhi target waktu yang telah ditetapkan yakni 

sebanyak 50 jam mengajar. 
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BAB II LAPORAN KEGIATAN PMQ 

1. Deskripsi Singkat Kegiatan 

Kegiatan PMQ 2021 dilaksanakan disatu lokasi dengan 2 unit lembaga yang 

bersangkutan yakni Sekolah Dasar Qur’an atau SDQ Madani Al-Washiyyah dan 

Taman Bina Ilmu Al-Washiyyah dimana kedua unit lembaga ini dibawah asuhan 

DR.KHA. Muhammad Hidayat, MBA. MH. Kemudian beliau merupakan ketua 

Dewan Pengawas Syari’ah Indonesia. 

SDQ Madani Al-Washiyyah merupakan lembaga formal yang mempunyai 

program unggulan Tahfidz Al-Qur’an sebagai fokus utamanya, sedangkan Taman 

bina Ilmu atau disingkat dengan TBI Al-Washiyyah merupakan lembaga non formal 

yang fokus pada Tahfidz dan Tahsin. 

Kegiatan PMQ ini dilaksanakan mulai tanggal 19 April sampai dengan 01 Mei 

2021, terhitung sebanyak 13 hari program kegiatan PMQ. 

2. Agenda Kegiatan 

A. Mengajar di SDQ Madani Al-Washiyyah 

Pengajaran Tahfidz dan Tahsin siswa-siswi SDQ Madani Al-Washiyyah kelas 2 

dengan pembagian per halaqoh sebanyak 6 anak. Rundown kegiatan belajar sebagai 

berikut: 

 

 

 

No Hari/Tanggal Jam Uraian Kegiatan Ket/Peran 

1. Senin, 19 April 2021 07.20-07.30 

07.31-07.40 

07.41-09.00 

 

 

09.00-09.30 

09.31-10-50 

Pembukaan dan solat Duha 

Baca do’a bersama 

Muroja’ah masing-masing 

anak (disetorkan ke guru) 

 

Istirahat 

Ziyadah, Tilawah Al-Qur’an 

dan penutupan(baca doa) 

Home 

Learning 

2. Selasa, 20 April 2021 07.20-07.30 Pembukaan(do’a),

 so

lat Duha bersama 

Murojaah bersama 

Tatap muka 

di sekolah 
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  07.31-07.40 

 

07.41-09.00 

09.00-09.20 

09.20-09.35 

09.10-10.50 

Setoran murojaah mutqin 

Istirahat 

Materi tahsin 

Setoran ziyadah, tahsin 

utsmani dan tilawah 

Alqur’an, penutup dan do’a 

 

3. Rabu, 21 April 2021 07.20-07.30 

07.31-07.40 

07.41-09.00 

 

 

09.00-09.30 

09.31-10-50 

Pembukaan dan solat Duha 

Baca do’a bersama 

Muroja’ah masing-masing 

anak (disetorkan ke guru) 

 

Istirahat 

Ziyadah, Tilawah Al-Qur’an 

dan penutupan(baca doa) 

Home 

Learning 

4. Kamis, 22 April 2021 07.20-07.30 

 

07.31-07.40 

 

07.41-09.00 

09.00-09.20 

09.20-09.35 

09.10-10.50 

Pembukaan(do’a),

 so

lat 

Duha bersama Murojaah 

bersama 

 

Setoran murojaah mutqin 

Istirahat 

Materi tahsin 

Setoran ziyadah, tahsin 

utsmani dan tilawah 

Alqur’an, penutup dan do’a 

Tatap muka 

di sekolah 
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Jurnal Pelaksanaan Kegiatan Tahfidzul Quran SDQ Madani Al Washiyyah 

 

 

 

 

No Materi Halaqah Waktu Duras

i 

Kegiatan 

siswa 

Rincian Teknis 

 Shalat dhuha 07.30- 15” Shalat Dilakukan secara mandiri 

dengan surat 
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  07.45  duha, ikrar 

dan doa 

yang 

ditentukan 

1 Pembukaan 07.45 - 

07.50 

5 Pembukaan 

halaqah 

- Menertibkan 

halaqah 

- Salam 

- Muhafidz 

menanyakan 

kabar 

salam  degan  

halaqah  

membuka  

Muhafidz  - 

sebelum  doa  

dan  ikrar  

memimpin  dan  

rodhitu  –  

syahadat  –  

basmalah  :  

belajar   ال   مهالل  

  ه تل ع ج   ام   ل ا ا  له س

 -     لعتج  تن ا و  له س

billah  –   ا ذ ا  ن الحز  

,  لهس   تأ ش   ب ر  

  ين ق وارز  ماعل  ين دز

 .rohli  امه ف 

robbish 
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2 Murojaah ke guru 

dan setor mutqin 

Kelas 1 : 

Murojaah bersama 

dilanjut murojaah 

individu 

07.50 - 

09.00 

70” -Setor 

murojaah 

-Setor mutqin 

- Muhafidz 

menentukan 

ayat yang akan 

dimurojaah 

(hari 

sebelumnya) 

- Muhafidz 

membimbing 

dan mengoreksi 

murojaah 

- Setelah selesai 

setor murojaah 

muhafidz 

menginstruksik

an untuk 

menyiapkan 

setoran mutqin, 

bila perlu 

meminta siswa 

menyetorkan 

bacaan terlebih 

dahulu sebelum 

disetorkan 

- Setelah liburan 

semua hafalan 

mutqin 

disetorkan dan 

tidak 

menambah 

hafalan mutqin 

sampai semua 

hafalan 

mutqin selesai 

dilancarkan 

 

- Untuk kelas 1 

guru 

membimbing 

jalannya 

murojaah 

bersama dengan 

mengatur ritme 

bacaan agar 

tartil dan 
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bertajwid 

- Mengatur 

murojaah 

invidu dan 

memberi 

kegiatan siswa 

yang menunggu 

giliran atau 

selesai setoran 

3 Istirahat 09.00- 

09.30 

30” Istirahat - Guru dan 

siswa istirahat 

makan snack 

(cuci 

tangan dan 

berdoa baik 

sebelum dan 

sesudahnya) 

4 Ziyadah/tilawah 

• Kelas 1 : Talaqqi 

hafalan baru 

• Kelas 2-5 hafalan 

- 

> 5 juz : Tilawah 

• Hafalan diatas 5 

juz : ziyadah 

hafalan baru 

09.30 - 

10.30 

60” Setoran 

hafalan baru 

- Kelas 1 

(talaqqi) 

merujuk ke 

teknis talaqqi 

- Siswa dengan 

hafalan ->5 juz 

menyetorkan 

tilawah sesuai 

target hafalan, 

setelah selesai 

setor tilawah 

guru 

menginstruksik

an siswa 

melanjutkan 
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setoran mutqin 

Teknis tilawah 

- Murid 

membaca ayat 

yang akan 

dihafal di 

hadapan 

Muhafidz 

sebanyak target 

pada hari 

tersebut, guru 

memberikan 

koreksi dan 

meminta setor 

ulang jika 

terjadi 

banyak 

kesalahan 
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     - Setelah 

liburan 

semua 

hafalan 

mutqin 

disetorkan 

dan tidak 

menambah 

hafalan 

mutqin 

sampai 

semua 

hafalan 

mutqin 

selesai 

dilancarkan 

 

Siswa dengan 

hafalan diatas 

5 juz 

melaksanakan 

ziyadah 

Teknis 

Ziyadah 

- Setor bacaan – 

hafalkan – 

setorkan 

(dilakukan 

untuk setiap 

ayat) 

- Muhafidz 

memperhatika

n, memberi 

koreksi, 

menandai 

waqf dan 

ibtida’ 
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4 Tahsin 

(Utsmani/AlQuran) 

10.30- 

10.55 

25” Tahsin - Guru 

mengatur 

jalannya 

tahsin dengan 

memberikan 

kegiatan bagi 

yang 

menunggu dan 

selesai setoran 

tahsin 

(Utsmani/tila

wah) 

- Setiap murid 

mendapat sesi 

utsmani min 5 

menit 

- Untuk siswa 

yang sudah 

menyelesaika

n utsmani 

maka 

melanjutkan 

setoran 

tilawah al 

Quran dimulai 

dari ayat 

terakhir 

ziyadah 

- Guru memiliki 

catatan 

perkembangan 

ziyadah dan 

tilawah 

6  10.55- 

11.00 

5 Penutupan - Pemberian 

motivasi 

singkat 

- Muhafidz 

menutup 

halaqah 

dengan doa 

kafaratul 

majelis, 

shalawat (  على 

 وصل  هلَل
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dan   حمدم  نادي س  

  هبح ص و   ه لا   لىع   و

 (  مل وس 

hamdalah 

 

 

 

 

Ambillah Al Quran dari 4 orang : Abdullah bin Mas’ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, 

Ubay bin Ka’ab, dan Muadz bin Jabal (HR Bukhori) 

Daftar halaqah : 

 

 

 

Bunda Alfiatul Maghfiroh 

1. Lily qonita ihsan 

2. Asyfa hasya ayunindya 

3. Muhammad Ryan Athalla 

4. Ahmad kailan 

5. Akmal fahmi ali abdat 

Ustadz Afandi 

1. Muhammad Habibi 

Asyura 

2. Sayyid fakhriy syathiry 

3. Athiyah Salsabila 

4. Siti aminah az zahra 

Ustadz Ary DS 

1. Berizki 

Rachmah 

Mutmainah 

2. Yasmin Farid 

3. Aslam Ilman 

Khattab 

4. Ali Uraydi 
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 5. Adeeva Aulia Zivanna 5. Zahra Idrus 

Alhamid 

6. Sofiyah 

Bunda Ririn 

1. Sachi Yukiko 

2. Fathir Rahman 

3. Syauqi 

4. Sabrina Luthfiya Hana 

5. Humairoh 

6. Amnan 

Ustadz Febriyanto 

1. Sahila Kanza 

2. Sultan Shiddiq Hardian 

3. Abrisam Abassy 

4. Muyassarah Jamil 

5. Balqis Syakila Afiqoh 

6. Anindya Kayyisah 

Ustadz 

Wahyu 

1. Qisya 

2. Ubaidillah 

3. Ahmad 

Zulfikar 

4. Asyfa Hasnaa 

Aurelia 

5. Amara Saleh 

Bahwal 

Ustadz Hendra 

1. Aasiyah Bilqis  

2. Haffiya Hamida 

3. Ashila Rahman 

4. Muhammad Fakhraj J 

5. Sulaiman Jhessart 

6. Izzudin Azzam  

7. Muhammad Hamdi 

Buda Maryam 

1. Fathir jafar Abdullah 

2. Naira khansa alea 

3. Rozan ihsan kamal 

4. Muhammad habibi zain 

5. Adilah Thoriq Al As 

Bunda Hida 

1. Ghozi 

2. Farras Arifin 

Manggus 

3. Annisa 

Fakhira Wijaya 

4. Amirah 

5. Oemar 

Khattab 

6. Aathifah 

Ariane Meara 

 

 

 

 

Guru memiliki catatan hafalan siswa pada poin-poin berikut : 

 

1. murojaah ke teman 

 

2. murojaah ke guru 

 

3. hafalan mutqin 

 

4. hafalan ziyadah/tilawah 

 

5. tahsin utsmani atau tilawah 

 

B. Kegiatan Pesantren Kilat di SDQ Madani Al-Washiyyah 

Kegiatan ini dimulai dari hari Senin tanggal 26 April sampai dengan Kamis 29 

April 2021 dengan rundown kegiatan sebagai berikut: 
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No Kegiatan Waktu Durasi Ket 

1. Kedatangan di 

sekolah 

08.15-08.30 15”  

2. Tahfidz-Muroja’ah 08.30-10.00 90”  

3. Istirahat 10.00-10.30 30”  

4. Tahsin-mutqin 10.30-12.00 90”  

5. Sholat Dzuhur 12.00-12.30 30”  

6. Mata pelajaran umum 13.00-14.30 90”  

7. Tahfidz-tilawah 14.30-15.30 60”  

8. Sholat Ashar 15.30-16.00 30”  

9. Kepulangan 16.00-16.30 30”  
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C. Mengajar Tahfidz dan Tahsin di Taman Bina Ilmu (TBI) Al-Washiyyah 

 

No Hari/Tanggal Jam Uraian Kegiatan Ket/Peran 

1. Senin, 19 April 2021 15.45-15.50 

15.51-16.30 

 

 

16.30-17.10 

17.10-17.15 

Pembukaan dan Baca 

do’a 

Muroja’ah masing-

masing anak 

(disetorkan ke guru) 

 

Ziyadah, Tahsin 

utsmani 

Penutupan(baca doa), 

perpulangan 

Tatap muka 

2. Selasa, 20 April 2021 15.45-15.50 

15.51-16.30 

 

 

16.30-17.10 

17.10-17.15 

Pembukaan dan Baca 

do’a 

Muroja’ah masing-

masing anak 

(disetorkan ke guru) 

 

Ziyadah, Tahsin 

utsmani 

Penutupan(baca doa), 

perpulangan 

Tatap muka 

3. Rabu, 21 April 2021 15.45-15.50 

15.51-16.30 

 

 

16.30-17.10 

17.10-17.15 

Pembukaan dan Baca 

do’a 

Muroja’ah masing-

masing anak 

(disetorkan ke guru) 

 

Ziyadah, Tahsin 

utsmani 

Penutupan(baca doa), 

perpulangan 

Tatap muka 

4. Kamis, 22 April 2021 15.45-15.50 

15.51-16.30 

Pembukaan dan Baca 

do’a 

Muroja’ah masing-

masing anak 

(disetorkan ke guru) 

Tatap muka di 

sekolah 
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  16.30-17.10 

17.10-17.15 

Ziyadah, Tahsin 

utsmani 

Penutupan(baca doa), 

perpulangan 

 

 

D. Acara Malam Bina Iman dan Taqwa(Mabit) SDQ Madani Al-Washiyyah 

Kegiatan Mabit Qur’an diikuti oleh siswa-siswi SDQ Madani Al-Washiyyah dari 

kelas 2 sampai dengan kelas 5. Rundown acara sebagai berikut : 

Jum’at, 30 April 2021 

 

Waktu Durasi Kegiatan PIC 

08.00-08.30 30” Kedatangan  

08.30-10.30 120” KBM Tematik Guru Tematik 

10.30-11.30 60” Qoilullah PJ Kamar 

11.30-13.00 90” Shalat Jum’at(Ikhwan) 

Shalat Dzuhur(Akhwat) 

Kolektif 

13.15-13.30 15” Kedatangan peserta mabit 

kelas 2 

Kolektif 

13.30-13.40 10” Pijakan mabit  

13.40-14.00 20” Beres-beres  

14.00-15.10 70” Halaqoh tahfidz (ziyadah 

mutqin) 

Guru tahfidz 

15.10-16.00 50” Shalat Ashar dll  

16.00-17.20 80” Halaqoh tahfidz Guru tahfidz 

17.20-17.30 10” Transisi (Halaqoh ke 

kultum) 

 

17.30-18.00 30” Kultum dan persiapan buka 

puasa 

 

18.00-19.00 60” Buka puasa dan shalat 

Magrib 

 

19.00-20.30 90” Persiapan shalat Isya, Shalat 

Isya 

dan Tarawih 

Guru tahfidz 

20.30-21.30 60” Halaqoh Tahfidz Guru tahfidz 

21.30-03.00 330” Tidur  
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Sabtu, 01 Mei 2021 

 

Waktu Durasi Kegiatan PIC 

03.00-04.00 60” Tahajjud/Qiyamul Lail Kolektif 

04.00-04.30 30” Makan sahur Kolektif 

04.30-05.00 30” Shalat Subuh Kolektif 

05.00-06.00 60” Praktek Zakat Kolektif 

06.00-07.00 60” Games  

07.00-07.30 30” Beres-beres dan mandi  

07.30-08.30 60” Pengumuman hadiah dan 

penutupan 

 

08.30-09.00 30” Kepulangan  
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BAB III PENUTUP 

Lampiran Surat Aktif Mengajar 

 

 

 
 

 

SURAT KETERANGAN AKTIF MENGAJAR 

Nomor : 089/02-B/PKBM-MA/V/2021 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : Achmad Hidayat, S.Pd.I 

Nip : - 

Jabatan : Kepala PKBM Paket A Madani Al Washiyyah 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama-nama dibawah ini : 

 

Nama : RIRIN PURWANTI 

TTL : Bengkalis, 22 Juli 1997 

Alamat : Jl. Kebon Nanas 2, Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta 

Timur 

Jabatan : Guru Tahfidz 

 

Adalah benar sebagai guru aktif di PKBM Madani Al Washiyyah Kelurahan 

Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara. 

 

Demikianlah Surat Keterangan Aktif Mengajar ini dibuat dengan sebenarnya 

untuk dapat dipergunakan dengan semestinya 

DIKELUARKAN DI : JAKARTA PADA TANGGAL :28 Mei 2021 

Kepala PKBM Madani Al Washiyyah 

 

 

 

 

Ac h mad Hidayat, S.Pd.I 
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SURAT KETERANGAN AKTIF MENGAJAR 

 

Nomor : 089/02-B/PKBM-MA/V/2021 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : Muhammad Harun Al Rasyied NIP  : - 

Jabatan : Mudir TBI Al-Washiyyah 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama-nama dibawah ini : 

  Nama: Ririn Purwanti 

Alamat : Jl. Kebon Nanas 3, Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 

Jabatan : Guru Tahfidz dan Tahsin 

 

Adalah benar sebagai guru tahfidz dan tahsin di TBI Al 

Washiyyah Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara. 

 

Demikianlah Surat Keterangan Aktif Mengajar ini dibuat dengan sebenarnya 

untuk dapat dipergunakan dengan semestinya 

 

DIKELUARKAN DI : JAKARTA PADA TANGGAL : 28 

Mei 2021 

 

Mudir TBI Al-Qur’an Al Washiyyah 
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LAMPIRAN FOTO KEGIATAN 

 

Kegiatan Belajar di SDQ Madani Al-Washiyyah (Tatap Muka) 

 

 

 

Materi Tahsin 
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Muroja’ah Bersama 

 

 

Do’a Penutup 
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Home Learning PKBM SDQ Madani Al-Washiyyah 
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Kegiatan Pesantren Kilat SDQ Madani Al-Washiyyah 

 

 

Setoran Muroja’ah 

 

 

Belajar PAI 
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Qoilullah 
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Shalat Jama’ah 
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Mengajar di Taman Bina Ilmu (TBI) Al-Washiyyah Setoran Muroja’ah 
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Mabit SDQ Madani Al-Washiyyah 

 

Shalat Dzuhur Berjama’ah 

 

 

Pijakan Mabit 
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Halaqoh Ziyadah dan Mutqin 

 

 

Shalat Ashar Berjama’ah 
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Kultum dan Buka Puasa Bersama 
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Shalat Tarawih 

 

Kegiatan Praktek Zakat 
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Penutupan Mabit 

 



 

 


