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BAB IV  

  

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 
 

A. Profil Subjek penelitian 

 

Pada sub-bab ini peneliti memaparkan profil subjek penelitian “Signifikansi 

Al-Qur’an Digital Sebagai Pendukung Proses Pemahaman Al-Qur’an Anggota 

LPPQ UIN Antasari Banjarmasin”. Adapun data tersebut diperoleh melalui dua 

cara yaitu secara offline dan online untuk mendapatkan informasi mengenai 

penelitian ini. 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 432 orang yang terdiri dari 232 anggota 

dan 180 pengurus (LPPQ UIN Antasari Banjarmasin) tahun 2021/2022. 

Sedangkan jumlah responden yang terkumpul sebanyak 50 orang mahasiswa atau 

mahasiswi yang terdiri dari 10 orang mahasiswa dan 40 orang mahasiswi. Dengan 

memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda serta dari fakultas, jurusan 

dan dari angkatan yang berbeda-beda. Berikut tabel subjek penelitian: 

Tabel 1. PROFIL SUBJEK PENELITIAN 

NO NAMA FAK/JUR/ANG ALUMNI 

 1 Hayatun Nafisah FUH/IAT/2019 MAN Berau 

2 Muhammad Rizky Kurnia FTK/PAI/2018 SMA IT AR-

RAHMAN 

3 Aulia Azizah FTK/PMTK/2019 MA Hidayatullah 

Martapura 

 4 Normaulida FEBI/PS/2019 MAN 3 Banjar 

5 Rizki Septiani FEBI/PS/2019 SMK Subbanul 

Wathon 
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6 Rizka Aulia FDIK/BPI/2020 SMA 8 Banjarmasin 

7 Hidayani  FUH/IAT/2020 MA NIPI Rakha 

8 Ahmad Maulana FTK/PBA/2020 Pesantren Tarbiyatul 

Islam 

9 Ahmad Abrani Noor FTK/PAI/2020 MAN 2 Model 

Banjarmasin 

10 Kamalia Ulfah FUH/IAT/2019 MA NIPI Rakha 

11 Siti Patimah FUH/IAT/2020 SMK Negeri 1 

Barabai 

12 Muhammad Zainal Arifin FUH/IAT/2018 MA Al-falah 

13 Norlina Sari FTK/PGMI/2019 MAN 1 Banjar 

14 Husnul Hamidatul 

Munawwarah 

FUH/IAT/2020 MAN Insan 

Cendekia 

15 Putri Hidayah FTK/PBA/2019 SMAN 1 Alalak 

16 Khadrani FEBI/ES/2021 MAN 5 Hulu Sungai 

Utara 

17 Fatmah FUH/IAT/2019 MAN 2 Model 

Banjarmasin 

18 Megawati FTK/ TK/2019 SMAN 1 Tapin 

Tengah 

19 Husnul Zanah FEBI/PS/2019 MAN 3 Banjar 

20 Rahmila FTK/PGMI/2020 MAN 2 Tabalong 

21 Chaerul Amin FTK/PMTK/2019 MAN Barito Timur 

22 Muhammad Zaini Achyat FS/HKI/2020 MAN 2 Hulu Sungai 

Tengah 

23 Aminah  FTK/BKPI/2020 SMAN 8 

Banjarmasin 
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24 Rabiatul FTK/PAI/2021 MAN 2 Tapin 

25 Riskina Salsabila FTK/PAI/2020 SMK Negeri 1 

Sampit 

26 Rahmi Humaida FTK/PBA/2021 Pondok Pesantren 

Darul Hijrah Putri 

27 Nisa Ulkharimah FS/HES/2020 SMK 

Muhammadiyah 

28 Siti Saidah FTK/PAI/2021 SMAN 1 Kurau 

29 Muhammad Rayhan FUH/IAT/2020 MAN 2 Banjarmasin 

30 Muniroh FS/HKI/2019 MAN 2 Kutai 

Kartanegara 

31 Siti Raudah FUH/IAT/2019 MA Al-Marhamah 

Sampit 

32 Wahdiah Arafah FTK/PGMI/2019 MAN 1 HST 

33 Aulia Azmi FTK/PBA/2019 Ponpes Al-HIkmah 

34 Syahma Azzahra FTK/PBA/2020 MA Al-Falah Puteri 

35 Nur Khadijah FTK/PAI/2020 SMKN 1 

KOTABARU 

36 Anisa Syawaliana Putri FS/HKI/2021 MAN Kotabaru 

37 Satna FTK/PAI/2020 MA Darul Ijabah 

38 Maulidya FTK/PGMI/ 2019 SMKN 3 

Banjarmasin 

39 M. Rahmadi FUH/IAT/2021 MAN 3 Banjarmasin 

40 Zannatul Munna FTK/TKimia/2021 MA Darul Imad 

41 Zulaikha FTK/PGMI//2020 Pondok Pesantren 

Darul Hijrah Puteri 

42 Yalinah Nurul ‘Ainy FUH/IAT/2021 Pondok Pesantren 
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Darul Hijrah Puteri 

43 Ni’matul Uzma FTK/PIAUD/2019 MA Darul Ilmi 

44 Rusidah  FUH/IAT/2021 MAN 1 Tabalong 

45 Hamdanah FUH/IAT/2021 MTA Al-Amien 

Prenduan 

46 Muhammad Rajib 

Habiburrahman 

FUH/IAT/2021 Pondok Pesantren 

Nurul Musthofa 

47 Risdayanti FUH/IAT/2021 Pondok Pesantren 

Nurul Musthofa 

48 Nida Masrurah FUH/IAT/2021 MA NIPI Rakha 

49 Masniah FTK/TF/2019 MAS Miftahul Ulum 

50 Putri Arien Pratiwi  FTK/PMTK/2019 MA Al-Falah Puteri 

 

 Dari tabel di atas, menunjukkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) informan  

memiliki  latar belakang  dari Madrasah Aliyah, 6 (enam orang)  dari  Sekolah 

Menengah Atas, 6 (enam) orang dari Sekolah Menengah Kejuruan,  dan ada 7 

(tujuh) orang yang berasal dari pondok pesantren. 

1. Pengenalan Aplikasi Al-Qur’an Digital 

 

Aplikasi al-Quran digital saat ini semakin meningkat jumlahnya, dari ratusan 

aplikasi bahkan ribuan yang tersebar di berbagai platform baik itu pada komputer 

PC maupun Smartphone. Adapun data di lapangan yang diperoleh peneliti dari 

responden yaitu dengan pertanyaan sebelum menemukan jawaban adalah “ Berapa 

jumlah aplikasi al-Qur’an digital yang anda miliki?” maka, terkait dengan jumlah 

aplikasi al-Qur’an yang mereka miliki akan dituangkan dalam tabel di bawah ini 
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Tabel 2. JUMLAH APLIKASI YANG DIMILIKI RESPONDEN 

NO RESPONDEN JUMLAH APLIKASI 

DIMILIKI 

JUMLAH 

PENGGUNA 

1 3, 10, 12, 42 3 4 Orang 

2 4,7,11,21,23,26,29,35,3

6,48 

2 10 Orang 

3 1,2,5,6,8,9,13, 

14,15,16,17,19,20,24,2

5,27,28,30,31,32,33,34,

37,38,39,40,41,43,44,4

5,46,47,49,50 

1 34 Orang 

4 18 dan 22 Tidak memiliki aplikasi 2 Orang 

JUMLAH RESPONDEN 50 ORANG 

 

 Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwasanya kebanyakan dari mahasiswa 

anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin hanya memiliki 1 (satu) buah aplikasi, 

yang mana dari data di atas, yang memiliki satu aplikasi berjumlah 34 (tiga puluh 

empat) orang, dua buah aplikasi berjumlah ada 10 (sepuluh) orang, dan tiga buah 

aplikasi berjumlah 4 (empat) orang, serta ada pula yang tidak memiliki aplikasi 

al-Qur’an digital yaitu berjumlah 2 (dua) orang.  
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2. Nama Aplikasi Al-Qur’an Digital 

 

Jumlah aplikasi al-Qur’an digital saat ini sudah banyak tersebar baik itu 

melalui komputer maupun smartphone. Dari berbagai macam aplikasi tersebut 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun aplikasi al-Qur’an 

yang digunakan oleh responden yang peneliti temukan di lapangan disebutkan 

dalam tabel berikut beserta dengan jumlah pengguna dari responden yang 

menggunakan aplikasi al-Qur’an digital. Sebelum menemukan jawaban tersebut 

peneliti sebelumnya mengajukan pertanyaan kepada para responden yaitu 

sebutkan Nama aplikasi al-Qur’an digital yang anda miliki? Akhirnya, peneliti 

memperoleh jawaban dari responden yang dituangkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3. NAMA APLIKASI YANG DIMILIKI 

NO NAMA APLIKASI AL-

QUR’AN 

RESPONDEN JUMLAH 

PENGGUNA 

1 Al-Qur’an Indonesia 1, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 

25, 26, 32, 35, 38, 

39, 43, 49, 50 

16 Orang 

2 Muslim Pro 3, 30, 35, 36, 37 5 Orang 

3 My Quran  12, 17, 41, 44,  48 5 Orang 

4 Quran 9, 12, 16, 45 4 Orang 
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5 Qara’a 3, 11, 47 3 Orang 

6 Quran kemenag 10, 21, 31, 3 Orang 

7 Al-Qur’an  12, 27 2 Orang 

8 Quran Best Indonesia 2, 48 2 Orang 

9 Al-Qur’an Bahasa Indonesia 4, 36 2 Orang 

10 Quran Madina 6,23 2 Orang 

11 Al-Qur’an dan Tafsir 14, 40 2 Orang 

12 Salaam 28, 34 2 Orang 

5 Tarteel 3 1 Orang 

9 Al-Qur’an al-Hadi 7 1 Orang 

12 At-taisir 10 1 Orang 

13 Lafzhi 10 1 Orang 

14 Al-Qur’an perkata 11 1 Orang 

15 Ayat al-Qur’an 21 1 Orang 

 Orang 1 26 القران 16

17 Al-Qur’an dan Terjemahannya 20 1 Orang 
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18 Al-Qur’an (Tafsir Perkata) 19 1 orang 

19 Umma 23 1 Orang 

20 Al-Qur’an Muslimah 24 1 Orang 

21 Kesan 29 1 Orang 

22 Nu Online 29 1 Orang 

23 Easy Quran MP3 33 1 Orang 

24 Al-Qur’an Belajar dan Hafalan 42 1 Orang 

25 Al-Qur’an MP (Full Offline) 42 1 Orang 

26 Al-Qur’an MP 3 (Offline New) 42 1 Orang 

27 Quran For Android 46 1 Orang 

28 Tidak memiliki aplikasi 18 dan 22 2 Orang 

JUMLAH RESPONDEN : 50 ORANG 

 

Dari tabel di atas, menggambarkan bahwasanya aplikasi al-Qur’an Digital 

yang dimiliki oleh anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin itu berbeda-beda. 

Dari 50 (lima puluh) orang mahasiswa kebanyakan dari mereka menggunakan 

aplikasi al-Qur’an digital bernama Al-Qur’an Indonesia yang berjumlah 

sebanyak 16 (enam belas) orang, 5 (lima) orang menggunakan aplikasi al-Qur’an 

Muslim Pro, 5 (lima) orang menggunakan aplikasi al-Qur’an My Quran, Selain 
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dari pada itu, aplikasi lainnya hanya dimiliki oleh 2 atau 1 orang mahasiswa dari 

anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin. 

Dari jawaban yang telah dipaparkan di atas, mengenai jumlah aplikasi al-

Qur’an digital yang dimiliki oleh mahasiswa anggota LPPQ UIN Antasari 

Banjarmasin, maka di samping itu pula peneliti juga mengajukan pertanyaan, 

yakni “jika anda memiliki beberapa aplikasi, maka aplikasi mana yang sering 

anda gunakan?” sehingga peneliti dapat mengetahui aplikasi mana saja yang 

sering mereka gunakan di antara banyaknya aplikasi al-Qur’an yang dimiliki, 

yang akan dijelaskan berikut ini:  

Tabel  4. APLIKASI YANG SERING DIGUNAKAN 

NO NAMA APLIKASI JUMLAH PENGGUNA 

1 Al-Qur’an Indonesia 14 Orang 

2 Muslim Pro 4 Orang 

3 Quran 4 Orang 

4 My Quran 3 Orang 

5 Al-Qur’an Kemenag 3 Orang 

6 Quran Best Indonesia 2 Orang 

7 Al-Qur’an dan Tafsir 2 Orang 

8 Salaam 2 Orang 



65 
 

 
 

9 Al-Qur’an 1 Orang 

10 Qara’a 1 Orang 

11 Quran Madina 1 Orang 

12 Al-Qur’an Al-Hadi 1 Orang 

13 Al-Qur’an Perkata 1 Orang 

 Orang 1 القران 14

15 Al-Qur’an dan Terjemahannya 1 Orang 

16 Al-Qur’an (Tafsir Perkata) 1 Orang 

17 Umma 1 Orang 

18 Al-Qur’an Muslimah 1 Orang 

19 Easy Quran MP 3 1 Orang 

20 Quran For Android 1 Orang 

21 Nu Online 1 Orang 

22 Al-Qur’an MP 3 (full Offline) 1 Orang 

23 Tidak memiliki aplikasi 2 Orang 

JUMLAH RESPONDEN 50 ORANG 
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 Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwasanya dari 30 aplikasi al-

Qur’an yang dimiliki mahasiswa anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin, 

maka aplikasi yang sering mereka gunakan hanya berjumlah 22 aplikasi, dan dari 

22 aplikasi tersebut, aplikasi yang banyak diminati oleh mereka adalah aplikasi 

yang bernama “Aplikasi Al-Qur’an Indonesia” yaitu berjumlah 14 orang yang 

menggunakannya. 

 Sehingga dapat diketahui bahwasanya mahasiswa yang memiliki lebih 

dari satu aplikasi, hanya satu aplikasi yang sering mereka gunakan, adapun 

aplikasi selainnya jarang sekali digunakan di dalam membaca al-Qur’an digital. 

hal ini tentunya mereka juga mengetahui terkait kemudahan di dalam sebuah 

aplikasi tersebut, yang disajikan dengan fitur-fitur yang lengkap, simple, mudah 

digunakan, dan membuat orang tertarik untuk menggunakannya. Hal ini seperti 

pada tabel di atas, aplikasi yang paling banyak dimiliki oleh mahasiswa anggota 

LPPQ UIN Antasari Banjarmasin adalah aplikasi Al-Qur’an Indonesia karena 

aplikasi nya termasuk aplikasi yang sangat simple dan mudah yang memuat al-

Qur’an 30 Juz beserta terjemahnya serta terdapat fitur pencarian ayat dan catatan 

bookmark. 

3. Pengetahuan mahasiswa terhadap Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi al-

Qur’an digital 

 

Dari perbedaan aplikasi al-Qur’an digital yang digunakan oleh mahasiswa 

anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin, tentunya juga mempengaruhi fasilitas 

dan fitur yang disediakan oleh penyedia aplikasi di dalam aplikasi al-Qur’an 

digital. Hal ini terbukti pada jawaban dari responden yang sebelumnya peneliti 

menanyakan terkait “Sebutkan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi al-Qur’an 
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digital yang anda miliki?” Akhirnya peneliti memperoleh jawaban-jawaban 

tersebut dari responden yang dijelaskan berikut ini: 

Fitur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti fungsi, kemampuan, 

atau desain khusus dari perangkat keras atau perangkat lunak. Sedangkan dalam 

Bahasa Inggris berasal dari kata “ Feature”, yang dijelaskan oleh Merriam 

Webster sebagai bagian yang menarik atau penting, kualitas, kemampuan, dan 

lain-lain. Itu artinya fitur menjadi bagian terpenting dan berpengaruh bagi sebuah 

produk.  

Begitu pula dengan aplikasi al-Qur’an digital. Tanpa adanya fitur-fitur 

yang melengkapi di dalamnya, aplikasi al-Qur’an tidak akan berkembang hingga 

saat ini. Sebuah aplikasi bisa banyak diminati jika aplikasi tersebut banyak 

menyediakan fitur-fitur yang bermanfaat untuk penggunanya, serta mudah 

digunakan. Jadi, hadirnya fitur-fitur pada aplikasi al-Qur’an digital sangat 

berpengaruh sekali bagi sebuah aplikasi.  

Adapun fitur-fitur pada aplikasi yang dimiliki mahasiswa anggota LPPQ 

UIN Antasari Banjarmasin secara umumnya adalah sebagai berikut:  

a. Al-Qur’an 30 Juz dan terjemahannya 

b. Audio Murattal 

c.  Pencarian ayat 

d.  Jadwal sholat dan penunjuk arah kiblat 

e. Tafsir  

f.  Asbabun nuzul 

g.  Dzikir dan Doa-doa harian 
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h. Ilmu tajwid 

i.  Kalender hijriyah 

j.  Konten islami 

k.  Tuntunan ibadah haji dan umrah 

l.  Hadis-hadis Nabi 

m.  Diskusi seputar keislaman 

n. Tata cara berwudhu 

o. Tahsin dan tilawah  

4. Tujuan mahasiswa anggota LPPQ UIN Antasari memiliki aplikasi al-Qur’an 

digital 

 

 Setelah mengetahui aplikasi apa saja yang dimiliki oleh mahasiswa 

anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin, serta pengetahuan tentang fitur-fitur 

yang terdapat pada aplikasi, mereka juga memiliki pandangan yang berbeda-beda 

terhadap aplikasi yang  dimiliki. Hal ini disebabkan karena dengan adanya aplikasi 

al-Qur’an yang berbentuk digital, membuat mereka terbantu karena dari segi sisi 

aplikasi yang ada pada smartphone yaitu al-Qur’an menjadi lebih mudah untuk 

dibawa kemana-mana, serta praktis untuk digunakan. 

Sehingga, peneliti pun juga tertarik untuk menanyakan kepada para responden, 

terkait tujuan memiliki aplikasi al-Qur’an digital.  Sebelum menemukan jawaban 

tersebut, peneliti sebelumnya mengajukan pertanyaan yaitu: “Apa tujuan anda 

memiliki aplikasi al-Qur’an digital?” dan akhirnya peneliti menemukan 

jawabannya yang dituangkan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 5. TUJUAN MEMILIKI AL-QUR’AN DIGITAL. 

NO TUJUAN RESPONDEN JUMLAH 

PENGGUNA 

1 Agar bisa membaca al-Qur’an di 

mana saja dan kapan saja 

1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 14, 15, 16, 

17, 21, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50 

41 Orang 

2 Agar bisa dibawa kemana-mana 2, 4, 8, 13, 19, 20 6 Orang 

3 Agar mempermudah di dalam 

menghafal al-Qur’an 

39 1 Orang 

4 Tidak memiliki aplikasi 18 dan 22 2 Orang 

JUMLAH RESPONDEN: 50 ORANG 

    

 Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan dari 

mahasiswa memiliki aplikasi al-Qur’an digital dengan tujuan agar mempermudah 

membaca al-Qur’an di mana saja dan kapan saja, tanpa membawa al-Qur’an cetak. 

Yakni terdapat 41 (empat puluh satu) mahasiswa anggota LPPQ UIN Antasari 

yang memiliki tujuan tersebut, 6 (enam) orang yang memiliki tujuan agar bisa di 
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bawa kemana-mana, dan 1 (satu) orang yang memiliki tujuan agar mudah 

menghafal al-Qur’an.  

 Namun, dari mereka juga ada yang memiliki beberapa tujuan memiliki 

aplikasi al-Qur’an digital, seperti pada responden 9 dan 42, yaitu selain agar bisa 

membaca al-Qur’an di mana saja, tujuan lainnya adalah untuk mendengarkan 

murattal dari beberapa orang Qari. Selain itu pada responden 12, memiliki tujuan 

yang banyak sekali, yaitu selain untuk membaca al-Qur’an, ia juga bisa menghafal 

ayat-ayat al-qur’an, mencari ayat atau surah-surah dalam al-Qur’an secara tepat 

dan cepat, serta agar bisa memahami ayat-ayat al-Qur’an melalui tafsir dari para 

ulama. 

5. Manfaat aplikasi al-Qur’an digital menurut mahasiswa anggota LPPQ UIN 

Antasari Banjarmasin 

 

Bagi umat Islam, al-Qur’an tidak hanya sekedar kitab suci melainkan 

pedoman untuk menjalani kehidupan, baik kehidupan yang berhubungan dengan 

sesama manusia maupun tuntutan untuk beribadah kepada Allah Swt. Sehingga 

dengan adanya perangkat digital saat ini dapat memberikan manfaat tersendiri, 

terutama memberikan kemudahan untuk dibaca maupun diamalkan dalam 

kehidupan.  

Berkaitan dengan hal ini, dalam menggunakan aplikasi al-Qur’an digital, 

masing-masing responden memiliki pandangan yang berbeda-beda, mulai dari nama 

aplikasi hingga tujuan dari memiliki aplikasi al-Qur’an digital. Tentu, ini 

disebabkan oleh sisi kepraktisan dan kemudahan-kemudahan lainnya dibanding 

dengan al-Qur’an mushaf.  Sehingga, pada sub-bab ini peneliti ingin mengetahui 

bagaimana manfaat yang dirasakan setelah memiliki aplikasi al-Qur’an digital.  
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Sebelum menemukan jawaban tersebut, sebelumnya peneliti mengajukan 

pertanyaan kepada para responden, yaitu “Menurut anda, apa manfaat yang anda 

rasakan setelah memiliki aplikasi al-Qur’an digital?” Akhirnya peneliti menemukan 

jawaban dari responden yang dituangkan dalam bentuk narasi sebagai berikut: 

Responden 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 23, 29, 32, 34, 44 dan 46.  Menurut 

mereka dengan adanya aplikasi al-Qur’an digital sangat membantu di dalam 

membaca ayat-ayat al-Qur’an, memudahkan para penggunanya di dalam belajar 

membaca al-Qur’an maupun hal-hal lainnya, serta praktis untuk dibawa kemana-

mana, sehingga tidak perlu lagi membawa mushaf al-Qur’an. 

Responden 2. Menurutnya hadirnya aplikasi al-Qur’an digital sangat 

membantu di dalam belajar membaca al-Qur’an dengan baik dan benar, karena di 

dalamnya telah disediakan berbagai macam ilmu tajwid lengkap dengan 

penjelasannya dan cara pelafalannya.  

Responden 3, 8, 13, 20, 33, 43, dan 48. Menurut mereka, dengan memiliki 

aplikasi al-Qur’an digital dapat memudahkan ketika bepergian tanpa membawa 

mushaf al-Qur’an. Karena jika dengan mushaf al-Qur’an kita harus mengutamakan 

adab nya, seperti harus diletakkan di tempat paling atas, dan ketika membacanya 

pun juga harus berwudhu.  

Responden 4. Menurutnya aplikasi al-Qur’an digital dapat memudahkannya 

dalam belajar dan memahami al-Qur’an dengan baik serta memudahkan dalam 

menghafal ayat-ayat al-Qur’an. 

Responden 12, 21 dan 25. Menurutnya aplikasi al-Qur’an digital sangat 

bermanfaat sekali karena dapat digunakan secara online maupun offline, 
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maksudnya tanpa internet pun ia juga bisa membuka aplikasi al-Qur’an digital. 

Selain itu, aplikasi al-Qur’an juga dapat memudahkannya untuk mencari ayat dan 

tafsirnya. 

Responden 15, 16, 24, 26, 35, 41, 45, 47 dan 49. Menurut mereka adanya 

aplikasi al-Qur’an digital dapat memudahkannya membaca al-Qur’an di mana saja 

dan kapan saja. Serta adanya fitur untuk mengingatkan membaca al-Qur’an, 

sehingga dalam setiap hari ia akan diingatkan agar membaca al-Qur’an. 

Responden 19, 28 dan 50. Menurut mereka, aplikasi al-Qur’an digital sangat 

memudahkannya berinteraksi dengan al-Qur’an di mana saja berada. Tidak hanya 

membaca al-Qur’an, ia juga dapat mendengarkan ayat-ayat suci al-Qur’an dari 

beberapa orang Qari terkenal yang dengan mendengar suaranya saja, hati menjadi 

tenang dan bahagia.  

Responden 27 dan 40. Menurut mereka adanya aplikasi al-Qur’an digital 

segala kegiatan menjadi mudah sehingga tidak repot untuk membuka google. 

Karena di dalam aplikasi al-Quran digital telah banyak disediakan berbagai macam 

ilmu, mulai dari ilmu tajwid, asbabun nuzul, tafsirnya, serta dapaat membantu tugas 

kuliah di saat mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan tugas tersebut. 

Responden 30 dan 38. Menurutnya aplikasi al-Qur’an digital itu dapat 

memudahkan dalam hal muraja’ah hafalan, karena ia bisa dibuka di manapun dan 

kapanpun berada. 

Responden 31, 36 dan 42.  Menurutnya aplikasi al-Qur’an digital sangat 

membantunya di dalam mencari ayat dan terjemahnya dengan cepat dan tepat, 

ketika ada tugas kuliah atau yang lain sebagainya. Serta dapat mencari tafsir dari 
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ayat-ayat al-Qur’an secara tepat dan cepat. Selain itu, al-Qur’an digital juga dapat 

membantunya di dalam menambah hafalan atau muraja’ah. 

Responden 37. Menurutnya, adanya aplikasi al-Qur’an digital dapat 

membantu menentukan arah kiblat. Sehingga ketika bepergian jauh, ia tidak takut 

bagaimana posisi kiblat baik ketika sholat di dalam mobil maupun di tempat negeri 

orang, karena dengan aplikasi al-Qur’an digital ia bisa mengetahui posisi kiblat 

yang sebenarnya serta adanya alarm waktu sholat. 

Responden 39. Menurutnya, dengan memiliki aplikasi al-Qur’an digital dapat 

membantunya dalam mengisi kekosongan waktu. Jadi, dalam kesehariannya jika 

ada waktu kosong, maka selalu membuka aplikasi al-Qur’an digital untuk membaca 

al-Qur’an. 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya manfaat yang dirasakan 

oleh Anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin setelah memiliki aplikasi al-Qur’an 

digital adalah yang dituangkan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel  6. MANFAAT AL-QUR’AN DIGITAL 

NO MANFAAT AL-QUR’AN DIGITAL JUMLAH PENGGUNA 

1 Mudah dan Praktis 15 Orang 

2 Membaca al-Qur’an 9 Orang 

3 Bisa di bawa kemana-mana 7 Orang 

4 Mencari ayat  3 Orang 
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5 Mendengar murottal 3 Orang 

6 Membaca Tafsir 3 Orang 

7 Membantu tugas kuliah 2 Orang 

8 Muraja’ah 2 Orang 

9 Pengingat waktu sholat dan penunjuk arah 

kiblat 

1 Orang 

10 Menghafal al-Qur’an 1 Orang 

11 Belajar tajwid 1 Orang 

12 Mengisi waktu kosong 1 Orang 

13 Tidak memiliki aplikasi 2 Orang 

JUMLAH RESPONDEN 50 ORANG 

 

B. Signifikansi Al-Qur’an Digital Sebagai Pendukung Proses Pemahaman Al-

Qur’an Oleh Anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 

 

 Kata pemamahan diartikan dengan suatu hal yang kita pahami dan kita 

mengerti dengan benar. Istilah ini dimaksudkan kepada seseorang yang sedang 

menimba ilmu pengetahuan, baik tingkat sekolah maupun dalam perguruan tinggi, 

yang mana seseorang itu selain mempelajari ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh 

guru atau dosen maka ia juga harus menguasai atau memahami pelajaran-pelajaran 

tersebut. Karena memahami dan menguasai suatu ilmu merupakan tujuan akhir dari 
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belajar/ sekolah. Dengan pengetahuan, seseorang belum tentu mampu memahami 

sesuatu yang dimaksud secara mendalam. Namun seseorang yang memiliki 

pemahaman tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga 

mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari dan 

mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut. 

 Berkaitan dengan hal ini, al-Qur’an diturunkan oleh Allah Swt tidak hanya 

dibaca, dipelajari, dan dihafal, namun juga harus dipahami dan diamalkan dalam 

kehidupan. Kenapa harus memahami? Karena al-Qur’an itu petunjuk, pedoman 

hidup, bahkan menjadi pembeda antara yang hak dan batil.  

 Mengenai pemahaman al-Qur’an, telah banyak media-media al-Qur’an 

digital yang kini sudah tersebar luas di dalam smartphone kita yang dapat 

membantu umat muslim di dalam membaca al-Qur’an hingga memahami 

kandungannya.  

 Untuk menjawab penjelasan di atas, peneliti telah mengajukan pertanyaan 

kepada para responden terkait pentingnya al-Qur’an digital terhadap pemahaman 

tentang ayat-ayat al-Qur’an.  Adapun pertanyaannya adalah: “Apakah aplikasi al-

Qur’an digital yang anda miliki tersebut dapat membantu anda di dalam memahami 

al-Qur’an?” dan akhirnya peneliti menemukan jawaban tersebut yang dituangkan 

pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 7. SIGNIFIKANSI AL-QUR’AN DIGITAL TERHADAP PEMAHAMAN 

NO SIGNIFIKANSI AL-QUR’AN 

DIGITAL  

RESPONDEN JUMLAH 

PENGGUNA 

1 Ya 

(Membantu) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,1

5,16,17,18,19,20

,21,22,23,24,25,

26,27,28,29,30,3

1,32,33,34,35,36

,37,38,39,40,41,

42,44,46,47,48,4

9,50 

46 Orang 

2 Tidak  

(tidak bisa membantu) 

43 dan 45 2 Orang 

3 Tidak memiliki aplikasi 18 dan 22 2 orang 

JUMLAH RESPONDEN 50 ORANG 

 

 Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 50 (Lima puluh) orang 

anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin, terdapat 46 (empat puluh enam) orang 

yang menjawab “YA” itu artinya mereka terbantu dengan adanya al-Qur’an digital, 

serta memang benar-benar memanfaatkannya dengan baik, sehingga tidak hanya 

untuk membaca al-Qur’an, aplikasi al-Qur’an digital juga sangat membantu dalam 
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hal memahami al-Qur’an. Sedangkan 2 (dua) orang mahasiswa lainnya 

mengatakan bahwasanya al-Qur’an digital tidak dapat membantu mereka di dalam 

memahami ayat-ayat al-Qur’an. 

 Kemudian, setelah diketahui hampir dari semua anggota LPPQ UIN 

Antasari Banjarmasin itu mengemukakan bahwasanya adanya aplikasi al-Qur’an 

digital itu dapat membantu dan mendukung proses pemahaman al-Qur’an dengan 

baik. Maka peneliti juga ingin mengetahui terkait sejauh mana al-Qur’an digital 

tersebut dapat membantu mereka di dalam memahami al-Qur’an, yang sebelumnya 

peneliti mengajukan pertanyaan kepada para responden yaitu: “Jika ya, sejauh 

mana al-Qur’an digital tersebut dapat membantu anda di dalam memahami al-

Qur’an? Yang dikategorikan kepada 4 kategori, yakni sangat paham, paham, cukup 

paham dan tidak paham. 

 Dan akhirnya peneliti mendapatkan jawabannya melalui responden yang 

dituangkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 8. TINGKATAN PEMAHAMAN 

NO TINGKATAN 

PEMAHAMAN 

RESPONDEN JUMLAH 

PENGGUNA 

1 Sangat Paham 23, 28 2 Orang 

2 Paham 5,6,10,12,15,19,20,

24, 

29,30,31,33,35,39,4

1,42, 

20 Orang 
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47,48,49,50 

3 Cukup Paham 1,2,3,4,7,8,9,11,13,

14,16,17, 

21,25,26,27,32,34,3

6,37,40, 

44,46, 

23 Orang 

4 Tidak Paham 38,43,45 3 Orang 

5 Tidak memiliki aplikasi 18 dan 22 2 Orang 

JUMLAH RESPONDEN 50 ORANG 

 

 Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya aplikasi 

al-Qur’an digital dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa anggota LPPQ UIN 

Antasari Banjarmasin di dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an. Yang terbukti 

sebanyak 20 (dua puluh) orang yang paham dengan al-Qur’an, 23 (dua puluh tiga) 

orang cukup memahami, 2 (dua) orang sangat paham, dan 3 (tiga) orang yang tidak 

paham. 

 Berkaitan dengan hal di atas, penelitian ini tidak hanya mengetahui sebatas 

tingkat pemahamannya saja, namun juga disertakan dengan bukti bahwa mereka 

benar-benar bisa memahami al-Qur’an tersebut, baik itu melalui fitur-fitur nya 

maupun hal lainnya, yang akan peneliti terangkan dalam bentuk narasi di bawah 

ini. 
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 Responden 1, 2, 7, 8, 11, 13, 14, 21, 25, 26, 27, 32, 34 dan 37. mengatakan 

cukup paham. Buktinya ketika ada mata kuliah yang berkaitan dengan ayat-ayat 

al-Qur’an, biasanya saya langsung membuka aplikasi al-Qur’an tersebut dan 

membuka terjemahannya, jika dirasa masih belum paham, saya akan mengubah 

modenya ke mode tafsir jalalain, sehingga saya dapat dengan mudah memahami 

ayat tersebut. 

 Responden 3, 36 dan 40. cukup paham, buktinya saya dapat mengetahui 

ayat-ayat yang berisi tentang penjelasan hari kiamat dan lain-lain melalui tafsir. 

 Responden 4, mengatakan cukup paham Karena dengan al-Qur’an digital 

saya lebih mudah memahaminya karena di aplikasinya telah disediakan setelah 

ayat al-Qur’an langsung ada terjemah. Berbeda dengan mushaf yang biasanya 

ayatnya saja terus di bawah atau di sampingnya baru ada terjemahnya, nah kalau 

di aplikasi tentunya kita lebih mudah untuk mencari terjemah dari ayat yang kita 

mau. 

 Responden 5, 6, 20, 29, 30 dan 50 mengatakan paham. Karena saya dapat 

belajar membaca al-Qur’an melalui terjemahan, tajwid, cara pengucapan baik 

perkata maupun per ayat. 

 Responden 9 dan 46, mengatakan cukup paham, karena di dalam aplikasi 

al-Qur’an yang saya miliki hanya terdapat terjemahnya saja, tidak ada tafsir atau 

pun penjelasan lain dari ayat-ayat al-Qur’an. 

 Responden 10, 31 dan 41. paham. Karena saya bisa dengan mudah 

mengingat tafsir suatu ayat yang ada di tafsir al-Qur’an kemenag. Karena 

tafsirnya ringkas. 
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 Responden 12, 15, 19, 24, 33 dan 48. paham. Secara singkatnya adalah 

bisa memahaminya dengan situasi dan kondisi yang tidak harus memegang al-

Qur’an secara langsung karena posisi sedang berada di luar, karena mudah untuk 

mencari terjemah dan tafsirnya sehingga lebih bisa memahami al-Qur’an apalagi 

sekarang zamannya teknologi, maka sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan. 

 Responden 16, mengatakan cukup paham, buktinya saya lebih mudah 

untuk meniru bacaan yang sulit dipahami dengan mendengarkan murattal.  

 Responden 17 dan 44, cukup paham. Karena di salah satu fitur aplikasi 

yang saya gunakan ada namanya asbabun nuzul, dengan adanya fitur itu sedikit 

banyaknya membuat saya paham akan sebab turunnya ayat tersebut. Contohnya: 

Asbabun nuzul surah al-A’raf ayat 31 yakni (ayat ini meminta umat islam untuk 

mengenakan pakaian yang pantas dan menutupi aurat ketika hendak memasuki 

masjid, meninggalkan kebiasaan sebagaian kaum musyrik yang bertawaf tanpa 

busana).  

 Responden 23 dan 28, Mengatakan sangat paham, buktinya saya lebih 

paham mengenai hukum tajwidnya pada saat baca al-Qur’an. 

 Responden 35 dan 49, mengatakan paham, buktinya ketika dalam kegiatan 

presentasi hanya disebutkan surah dan ayatnya saja tanpa dibacakan dan 

diartikan, al-Qur’an digital sangat mudah dan cepat untuk diakses, sehingga saya 

bisa segera mengetahui dan paham akan surah dan ayat yang telah disebutkan 

saat presentasi tadi. 
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 Responden 38, 43 dan 45, mengatakan tidak paham, karena di dalam 

aplikasinya tidak terdapat tafsir, sehingga saya tidak bisa memahami ayat-ayat al-

Qur’an. 

 Responden 39, paham. Karena di dalam aplikasi yang saya miliki terdapat 

tafsir jalalain yang mana membuat saya paham akan makna ayat. 

 Responden 42 dan 47, mengatakan paham. Karena aplikasinya itu memuat 

tentang audio Murattal atau Al-Qur’an MP3 yang mana buktinya saya dapat 

mengetahui sebagaian besar arti nama surah, urutan surah, dan arti ayat-ayat 

dalam surah.1 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kebanyakan 

dari mereka mengatakan dapat memahami ayat-ayat al-Qur’an dengan sebab 

adanya fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi yang dimilikinya. Hal ini berarti 

fitur-fitur pada aplikasi al-Qur’an digital menjadi faktor pendukung di dalam 

memahami al-Qur’an, yang akan dituangkan di dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 9. FAKTOR PENDUKUNG PEMAHAMAN 

NO FAKTOR PENDUKUNG 

PEMAHAMAN 

RESPONDEN JUMLAH 

PENGGUNA 

1 Terjemah Al-Qur’an 1, 2, 4, 7, 8, 9, 

11, 13, 14, 21, 

25, 26, 27, 32, 

34, 37, 46. 

17 Orang 

                                                             
1 Wawancara Online Responden 1-41, dilakukan dari 1 Juni-16 Juni 2022. 
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2 Tafsir  3, 10, 31, 36, 39, 

40, 41 

7 Orang 

3 Tajwid  5, 6, 20, 23, 28, 

29, 30 dan 50 

8 Orang 

4 Terjemah dan Tafsir 12, 15, 19, 24, 

33 dan 48. 

6 Orang 

5 Audio murattal 16, 42, 47 3 Orang 

6 Asbabun Nuzul 17 dan 44 2 Orang 

7 Fitur Pencarian Ayat 35 dan 49 2 Orang 

8 Tidak memahami  38, 43, dan 45 3 Orang 

9 Tidak memiliki aplikasi 18 dan 22 2 Orang 

JUMLAH RESPONDEN 50 ORANG 

 

 Dari uraian dan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwasanya aplikasi al-

Qur’an digital yang dimiliki mahasiswa LPPQ UIN Antasari Banjarmasin dapat 

meningkatkan pemahaman mereka terhadap al-Qur’an,  yang didukung dengan 

fitur-fitur terjemah, tafsir, tajwid, asbabun Nuzul, audio murattal, dan fitur 

pencarian ayat.  

 Adapun fitur yang banyak digunakan untuk bisa memahami al-Qur’an 

adalah melalui fitur terjemah yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang.  Karena 
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dengan mengetahui arti dari suatu ayat maka seseorang bisa memahami al-Qur’an, 

terlebih lagi pada fitur tafsir, sebanyak 7 (tujuh) orang yang menggunakan fitur ini 

untuk memahami ayat-ayat al-Qur’an, hal ini dikarenakan fitur tafsir lebih 

lengkap disertai dengan penjelasan-penjelasan yang lengkap serta mudah untuk 

dimengerti, seperti tafsir jalalain, tafsir kemenag dan lain-lain, sehingga tidak 

hanya mampu memahami satu atau dua ayat, melainkan ia mampu untuk 

memahami setengah dari kitab al-Qur’an, bahkan mampu untuk memahami 

seluruh ayat-ayat al-Qur’an. 

 Adapun fitur lainnya yang telah disebutkan pada tabel di atas juga sangat 

penting di dalam memahami al-Qur’an seperti fitur tajwid, yang mana seseorang 

itu sebelum memahami maknanya, wajib terlebih dahulu untuk mempelajari tata 

cara membaca al-Qur’an sesuai dengan makharijul huruf dan ilmu tajwid. Selain 

itu fitur asbabun nuzul. Adanya fitur ini sangatlah penting karena dengan 

mengetahui sebab turunnya ayat saja, seseorang mampu untuk memahami al-

Qur’an.  

 Jadi, dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya paham yang 

dimaksud belum sampai kepada tingkatan memahami makna ayat-ayat al-Qur’an 

secara mendalam, namun mereka memahami hanya sebatas mampu membaca al-

Qur’an dengan baik, paham mengenai ilmu tajwid, paham dengan terjemahnya, 

dan lain-lain. 

 




