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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas hidayah-Nya maka Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat 2020 dapat terselenggara. Kegiatan ini merupakan Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat yang pertama kali diadakan di Universitas Amikom Yogyakarta.
Seminar ini merupakan salah satu program kerja Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas
Amikom Yogyakarta yang dimana untuk meningkatkan minat publikasi hasil pengabdian
masyarakat yang telah dilaksanakan oleh kalangan akademis di Universitas Amikom
Yogyakarta pada khususnya.
Di dalam kalangan akademis perguruan tinggi mengenal dengan kewajiban Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian
masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan sebuah usaha kalangan akademisi
secara langsung mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat. Banyak permasalahanpermasalahan masyarakat yang dapat diselesaikan dengan menerapkan keilmuan yang dimiliki
oleh para akademisi.
Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 merupakan sebuah wadah kepada
kalangan akademis Universitas Amikom Yogyakarta dalam mempublikasikan hasil
pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya media ini dapat
menjadi jembatan para pengabdi dan masyarakat dalam memperoleh informasi.
Dalam Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 ini sebagai keynote speaker adalah
Bapak Putut Purwandono, S.E., M.S.E., M.Sc. yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian
Kerja Sama Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020
terdapat 89 pemakalah yang bersedia mengirimkan makalahnya untuk dipublikasikan pada
seminar ini. Makalah telah melaui proses review dan editing.
Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemakalah yang telah bersedia
mempublikasikan makalah hasil pengabdiannya pada seminar ini. Kami ucapkan terimakasih
kepada segenap civitas akademik Universitas Amikom Yogyakarta atas dukungan sarana
maupun prasarana sehingga acara ini dapat terlaksana. Kepada keynote speaker kami juga
mengucapkan terimakasih atas kesediaanya untuk membuka wawasan dan membagi
pengalaman tentang pengabdian masyarakat.

iv

Akhir kata kami segenap panitia Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 mohon
maaf sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan acara masih banyak kekurangan. Kami
terbuka untuk mendapatkan kritik dan masukkan guna semakin memperbaiki kegiatan ini
kedepannya. Semoga acara ini dapat bermanfaat seluruh akademisi dan masyarakat.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Panitia Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat 2020

Mulia Sulistiyono, M.Kom.
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OPTIMALISASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI WEB UNTUK PROGRAM
TAHFIDZ AL-QURAN PADA YAYASAN SABILUL MUTAQIN
MARGAMULYA
Ferian Fauzi Abdulloh 1)
1)

Prodi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Email : ferian@amikom.ac.id1)

Abstrak
Kunci perkembangan kemajuan suatu bangsa terletak pada pendidikan karakter para generasi mudanya.
Sebagai bukti, kurikulum pendidikan di Indonesia semenjak Sekolah Dasar tidak pernah meninggalkan
pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila sebagai ilmu dasar kenegaraan dan kemasyarakatan, juga
pendidikan agama sebagai pembentuk karakter religius. Karakter ini harus ditanamkan semenjak dini kepada
generasi muda bangsa. Pendidikan karakter ini menuntut kerjasama antara sekolah sebagai sektor pendidikan
formal, orang tua, dan juga para pengajar agama. Sinergi atas pendidikan karakter ini mulai terlihat pada
beberapa tahun belakangan, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya program Tahfidz Al- Quran. Mulai
bermunculan juga yayasan tahfidz Al-Quran non profit yang mendirikan pesantren tahfdiz berbasis masjid.
Dengan menghafal dan mengerti isi Al-Quran mereka dituntut mampu mencerminkannya dalam kehidupan
sehari-hari, baik di keluarga maupun dalam bermasyarakat. Yayasan Sabilul Mutaqin Margamulya adalah
salah satu yayasan dengan program tahfidz Al-Quran yang berbasis masjid. Pada awalnya, program ini
tersentralisir di daerah Tamantirto, Bantul. Namun, pada perkembangannya karena banyaknya siswa dan
guru yang ada, kemudian kegiatannya dibagi dibeberapa tempat, diantaranya Masjid Al-Mahdiyyin
Tamantirto, Masjid Sabilul Mutaqin Pedes, dan Masjid Baitul Mutaqin Jatisawit. Sebelum adanya pandemi
Covid19, siswa diwajibkan hadir untuk kegiatan murojaah atau penderesan bacaan dan setoran hafalan
dengan para guru yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam seminggu. Namun, setelah adanya wabah covid19,
beberapa masjid ditutup untuk pelaksanaan pengajian maupun beribadatan yang mengundang banyak masa
terlebih lagi anak-anak. Permasalahan tersebut, diharapkan bisa ditanggulangi dengan penggunaan internet
dan teknologi web secara optimal. Sehingga masing-masing guru tetap dapat mengkontrol hafalan siswa, juga
siswa dapat setoran hafalan melalui media internet.
Kata kunci: covid19, tahfidz, Al-Quran, internet, website
menambah hafalan tertentu,
kehilangan hafalan sebelumnya.

1. PENDAHULUAN
Pondok pesantren menjadi tempat paling tua di
Indonesia dimana pendidikan karakter religius
sebagai tujuan utama kurikulumnya [1]. Berbeda
dengan pesantren yang program tahfidz Qurannya
mewajibkan para santri mengikuti pengajian secara
fulltime. Beberapa Yayasan tahfidz Quran mandiri
berbasis masjid, membebaskan para santrinya untuk
mengikuti kegiatan sekolah, maupun pendidikan
mainstream lainnya. Mereka hanya dituntut target
tertentu sesuai dengan kurikulum yang sudah
ditetapkan pada Yayasan tersebut,dan wajib
menyetorkan hafalannya setiap minggunya.
Murojaah atau proses penghafalan dan pengulangan
ayat yang telah dihafalkan wajib dilakukan setiap
hari, yang kemudian dilaporkan pada hari sabtu.
Dalam enam hari tersebut, para santri diwajibkan
150

dengan

tanpa

Yayasan Sabilul Mutaqin Margamulya merupakan
sebuah Yayasan berbasis masjid yang didirikan pada
tahun 2018 yang pada awalanya focus pada
pendidikan agama usia dini dan remaja, termasuk
diantaranya TPA dan pengajian remaja. Namun
setelah beberapa waktu berjalan, Yayasan ini
menginisiasi program halaqoh tahfidz Al-Quran di
masjid Sabilul Mutaqin Pedes, Bantul, yang
kemudian berkembang di beberapa masjid lain,
termasuk salah satunya di Masjid Al-Mahdiyyin
Tamantirto, Bantul.
Perkembangan kurikulum hafidz Quran ini ternyata
berdampak signifikan terhadap perkembangan
Yayasan tersebut, yang tadinya hanya berbasis di
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satu masjid, kemudian menjadi salah satu Yayasan
halaqah tahfidz Al-Quran yang banyak basis dan
siswanya. Namun begitu, akibat pandemi Covid19
dan juga kebanyakan guru/ ustadz yang mengajar di
Yayasan tersebut tidak mengenyam pendidikan
tinggi, dan bahkan ada yang kurang familiar
menggunakan fasilitas internet. Kegiatan belajar
mengajar pada program tahfidz Quran menjadi
tersendat, terutama pada saat setoran hafalan dari
murid ke gurunya.
2. METODE PELAKSANAAN
a. Permasalahan Mitra
Setelah dilaksanakan observasi serta wawancara
dengan mitra pengabdian serta pengamatan secara
langsung di lokasi kegiatan. Disimpulkan ada
beberapa
permasalahan
yang
terdeteksi.
Permasalahan tersebut didiskusikan bersama mitra,
yang kemudian diputuskan beberapa prioritas
permasalahan yang akan dijadikan objek, antara lain
disajikan dalam tabel 1. dibawah ini.

dilaksanakan secara daring. Namun karena
terbatasnya sumber daya, maka dilaksanakan secara
luring di masjid. Adapun perlengkapan yang
diperlukan sebagai penunjang dalam kegiatan
pengabdian masyarakat disajikan dalam Tabel 3.
berikut

No
1

Tabel 3. Tabel Peralatan
Peralatan
Keterangan
Modem Wifi
Media Internet

2

LCD Proyektor

Alat presentasi

3

Alat presentasi

4

Laptop
Sound System
Mikrofon

5

Alat tulis

Permasalahan
Belum adanya fasilitas untuk setor
hafalan secara online

Prioritas
1

2

Kurang faham penggunaan internet
dalam kegiatan belajar mengajar

2

2

Tabel 2. Daftar Masalah dan Solusi
No
1

Permasalahan
Belum adanya fasilitas
untuk setor hafalan
secara online

Solusi
Pembuatan website
yang diintegrasikan
dengan google form

2

Kurang
faham
penggunaan internet
dalam kegiatan belajar
mengajar

Pemahaman tata cara
menggunakan
aplikasi dan internet
untuk
mendukung
KBM

Media pembelajaran

Tabel 4. Metode Pelaksanaan dan Target
No
1

b. Solusi dan Target Luaran
Atas dasar beberapa permasalahan tersebut pada
tabel 1. kemudian didiskusikan dengan calon mitra
pengabdian beberapa opsi solusi yang bisa
ditawarkan. Dan akhirnya diputuskan berikut adalah
solusi yang ditawarkan atas permasalahan yang telah
disebutkan sebelumnya dalam tabel 1. Disajikan
dalam bentuk tabel 2 seperti berikut ini.

Alat presentasi

d. Metode Pelaksanaan
Pada tabel 4. berikut, dijelaskan metode pelaksanaan
kegiatan pelatihan dan telah disinkronkan
berdasarkan permasalahan serta target luaran.
Disajikan pada tabel 4 dibawah ini

Tabel 1. Daftar Masalah dan Prioritas
No
1

dan

c. Perlengkapan Penunjang Kegiatan
Dalam pelaksanaan pengabdian ini, tentunya sangat
dibutuhkan beberapa alat penunjang, agar
pelaksanaan pengabdian menjadi lancar. Pada
awalnya, kegiatan ini direncanakan untuk
151

Permasalah
an
Belum
adanya
fasilitas
untuk setor
hafalan
secara
online

Metode
Pelaksanaan
Membuatkan
google forms
serta website
sebagai alat
pendukung
kegiatan
belajar
mengajar

Kurang
faham
penggunaan
internet
dalam
kegiatan
belajar
mengajar

Pelatihan
internet dasar,
dan
juga
pemanfaatan
google suite,
yang
diantaranya
penggunaan
google meet,
penggunaan
google forms,
serta
penggunaan
google drive

Target
Sebuah
website yang
mudah diakses
dari
device
apapun, yang
telah
dilaksanakan
yaitu
pada
domain
sabilulmutaqin
.org
Pelatihan
internet dasar
dan
penggunaan
fitur-fitur
google yang
gratis dalam
membantu
kegaiatan
belajar
mengajar
secara online
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3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Menilik beberapa rencana kegiatan yang telah
disampaikan pada sub bab sebelumnya, seluruhnya
telah dilaksanakan dan telah sesuai dengan target
pencapaian. Hanya saja pada awal rencana,
dikarenakan dampak covid19 yang cukup masif,
pelatihan akan dilaksanakan melalui media daring,
namun ternyata harus dilaksanakan secara luring.
Hal tersebut menyangkut banyak hal, termasuk
diantaranya banyak orang tua atau wali dari siswa
yang belum pernah mengenal zoom maupun google
meet yang sebelumnya akan digunakan sebagai
media pelatihan. Bahkan, ada beberapa keluarga
yang tidak memiliki ponsel pintar maupun laptop.
Namun, pada dasarnya program pengabdian
masyarakat telah berhasil dilaksanakan.
Pelaksanaan pelatihan penggunaan fitur-fitur google
pendukung kegiatan belajar mengajar juga telah
dilaksanakan, diantaranya sebagaimana dijelaskan
pada tabel 5.

No
1

Tabel 5. Materi Pelatihan Google
Materi
Keterangan
Penggunaan
Google meet digunakan
google meet
untuk
mengganti
pengajian tatap muka pada
tahfdiz Al-Quran

2

Penggunaan
google forms

3

Penggunaan
google drive

4

Penggunaan
google
spreadsheet

Google forms disajikan
dalam satu page di
website yayasan yang
sebelumnya dibuat yaitu
sabilulmutaqin.org
dengan
fungsi
yaitu
pencatatan hafalan oleh
para guru/ustadz
Dipergunakan
untuk
penyimpanan data-data,
termasuk
diantaranya
ijazah pencapaian untuk
siswa yang telah berhasil
menghafalkan juz tertentu

mengurusi program tahfidz Al-Quran tersebut.
Pelaksanaan pelatihan tersebut bisa disaksikan pada
gambar 1.

Gambar 1. Pelaksanaan Pelatihan
Hal yang cukup menarik pada kegiatan pengabdian
ini adalah beberapa keluarga tahfidz Al-Quran yang
sengaja menghindari penggunaan internet, baik
melalui ponsel pintar maupun komputer di rumah.
Hal ini menjadi menarik, karena rata-rata siswa
tahfidz Al-Quran dilarang memiliki ponsel oleh
orang tuanya. Sehingga pelatihan tidak dilaksanakan
langsung kepada anak-anak didik atau siswa tahfidz
Al-Quran, melainkan kepada orang tua dan wali
siswa. Dalam hal ini, pelatihan menjadi agak
melebar, yang tadinya pelatihan penggunaan alatalat berbasis website sebagai penunjang kegiatan
belajar mengajar, menjadi sarana diskusi pentingnya
internet, disamping pro dan kontranya untuk para
hafidz cilik. Diskusi juga melebar kepada
penggunaan sosial media yang saat ini menjadi
sebuah keniscayaan dikalangan generasi muda.
Bahkan sosial media menjadi salah satu gaya hidup
saat ini[2].

Dipergunakan
untuk
monitoring perkembangan
hafalan siswa

Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan
Pelatihan ini dilaksanakan di Masjid Baitul Mutaqin
Jatisawit, dikarenakan pada dua Masjid basis
yayasan lainnya, yaitu Masjid Al-Mahdiyyin dan
Masjid Sabilul Mutaqin masih belum diizinkan
untuk mengadakan pengajian maupun perkumpulan
dengan jumlah yang banyak dan waktu yang cukup
panjang. Pelatihan pertama dilaksanakan pada
tanggal 25 Oktober 2020 bertempat di Masjid Baitul
Mutaqin dengan peserta beberapa ustad dan ustadzah
serta pemuda masjid yang turut serta
152

Gambar 2 menunjukan pelatihan yang dilaksankan
pada tanggal 1 November 2020 dan masih di tempat
yang sama, yaitu Masjid Baitul Mutaqin Jatisawit.
Namun dengan peserta para pengurus yayasan dan
juga beberapa wali siswa tahfidz Al- Quran. Dengan
materi yang sama, yaitu penggunaan internet dasar
dan teknologi website sebagai pendukung kegiatan
belajar mengajar pada
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halaqoh tahfidz Al-Quran Yayasan Sabilul Mutaqin
tersebut. Harapannya, para wali dan orang tua siswa
dapat mendampingi secara aktif murajaah maupun
setoran hafalan Al-Quran dari rumah.

tersebut, kesulitan untuk mengadakan pengajian
tatap muka bisa terselesaikan.

Gambar 6. Portal Web

Gambar 3. Demo Bacaan Al-Quran Melalui
Google Meet
Setelah pelatihan, kita juga melaksanakan uji coba
setoran hafalan melalui google meet. Alhasil para
wali, orang tua, maupun pengurus yayasan merasa
bahwa halaqah atau perkumpulan untuk murajaah
maupun setoran hafalan sangat mungkin
dilaksanakan secara online.

Juga untuk membantu penyematan form pendaftaran
siswa, form setoran hafalan, hingga daftar hafalan
yang telah disetorkan oleh para siswa tahfidz AlQuran kepada guru, sebuah website telah dibangun
http://sabilulmutaqin.org.
dengan
domain
Penggunaan domain org karena sarat akan
organisasi, digabungkan dengan nama yayasan
sehingga diharapkan website tersebut mampu
menjadi portal informasi dari Yayasan Sabilul
Mutaqin Margamulya.

4. KESIMPULAN

Gambar 4. Penyerahan Modem Wifi Kepada
Pengurus

Gambar 5. Penyerahan Modem Wifi
Sebagai penutup acara kegiatan pelatihan
optimalisasi teknologi web sebagai pendukung
kegiatan belajar mengajar pada tahfidz Al-Quran
Yayasan Sabilul Mutaqin yaitu penyerahan Modem
sekaligus wifi yang bisa dipergunakan oleh para
ustadz/ustadzah dalam menyelenggarakan halaqah
tahfidz Al-Quran. Semoga dengan adanya alat

Setelah
pelaksanaan
program
pengabdian
masyarakat yang dilaksanakan kepada para peserta
pelatihan yang terdiri dari wali atau orang tua,
ustadz, ustadzah, serta pengurus Yayasan Sabilul
Mutaqin Margamulya :
1) Kegiatan pelatihan tentang penggunakan
teknologi web dan pengenalan internet sebagai
media pendukung kegiatan belajar mengajar
tahfidz Al-Quran khususnya untuk pelaksanaan
murajaah dan setoran hafalan siswa kepada para
ustadz dan ustadzah.
2) Wali dan orang tua siswa hafidz juga diberikan
pengertian pentingnya penggunaan Internet pada
masa pandemi maupun di masa-masa mendatang.
Sehingga diharapkan mereka mampu semakin
maju dan mampu beradaptasi dengan keadaan
pandemi
covid19
yang
mempersulit
pengumpulan masa, khususnya anak-anak.
3) Dengan adanya website yayasan, dipergunakan
untuk mempermudah menyampaikan informasi
kepada masyarakat, maupun mempermudah para
guru dan murid mengakses data KBM tahfidz AQuran.
Ucapan Terimakasih
Dan sebagai penutup dan akhir kata, izinkan kami
mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universitas
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AMIKOM Yogyakarta, secara khusus Direktorat
Lembaga Pengabdian Masyarakat dan juga Yayasan
Sabilul Mutaqin Margamulya atas dukungan terhadap
program ini. Juga wali maupun orang tua yang telah
mengikuti pelatihan secara antusias dan kooperatif. Dan
tentunya laporan serta pelaksanaan ini belumlah pantan
dikatakan sempurna, karena hanya Tuhan yang memiliki
kesempurnaan. Namun begitu, dukungan tetap diberikan
kepada kami. Maka masukan, saran, maupun kritik yang
membangun dengan senantiasa akan kami terima. Maka,
atas kerjasama dan dukungan semua pihak, kami ucapkan
terima kasih.

Daftar Pustaka
[1]
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