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BAB III 

KESADARAN MEMBACA AL-QUR’AN MELALUI  

PROGRAM ONE DAY ONE JUZ DI KOMUNITAS ONE DAY ONE JUZ 

KOTA PONOROGO 

A. Paparan Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya One Day One Juz Ponorogo 

ONE DAY ONE JUZ (ODOJ) adalah sebuah program yang 

diinisiasiolehRumah Qur’an dengan tujuan 

untukmemfasilitasidanmempermudahumat Islam supaya umat Islam 

dapatmembiasakantilawah Al-Qur’an 1 juzsehari. Seiring dengan 

berjalannya waktu, saat ini ODOJ telah 

berdirisendiridanmembuatsebuahkomunitas yaitukomunitas ONE DAY 

ONE JUZ (ODOJ). 

Pada tanggal 11 November 2013, diadakan soft launching gerakan 

ODOJ yang bertempat di Masjid Baitut Tholibin Kemdikbud, Jakarta. 

Pada saat membangun website dan membeli domain 

www.onedayonejuz.org, pengurus ODOJ terlebih dahulu mencari tahu 

apakah domain serupa sudah ada atau tidak sebelumnya. Ternyata 

sebelumnya sudah ada domain yang bernama 

www.onedayonejuz.comyang dimiliki oleh Fajar dan juga telah memiliki 

akun @onedayonejuz di twitter. ODOJ Support Team akhirnya bersinergi 

dengan Fajar dan resmilah akun twitter dan website ODOJ yang 

http://www.onedayonejuz.org/
http://www.onedayonejuz.com/
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sebelumnya telah ada untuk menjadi akun dan domain resmi komunitas 

ODOJ.
1
 

Latar belakang berdirinya komunitas ODOJ di kota Ponorogo, pada 

awalnya sekitar bulan Januari 2014 DPP ODOJ Pusat (Jakarta) 

mengadakan rekrutmen koordinator ODOJ wilayah untuk seluruh kota di 

Indonesia. Kami mencoba mendaftarkan kota Ponorogo untuk bisa 

mendirikan komunitas ODOJ sendiri dan akhirnya terbentuklah Dewan 

Pengurus Area ODOJ Ponorogo, ada SK pembentukan DPA ODOJ juga.  

Dengan anggota pengurus yang masih sedikit alhamdulillah DPA 

ODOJ Ponorogo bisa memegang 7 Kabupaten diantaranya Kab.Ponorogo, 

Kab.Madiun, Kab.Magetan, Kab.Ngawi, Kab.Pacitan, Kab.Trenggalek dan 

Kab.Wonogiri. Tujuan didirikannya DPA ODOJ Ponorogo adalah 

semangat untuk mensyi’arkan Al-Qur’an supaya bisa konsisten bertilawah, 

khususnya untuk masyarakat Ponorogo.
2
 

Ricky Adrinaldi 

 Ricky Adrinaldi adalah Pendiri sekaligus Ketua Umum Komunitas 

ODOJ. Dari beliau dan beberapa teman, kini komunitas ODOJ dikenal 

banyak orang diseluruh dunia. Tahun 2012 Ricky Adrinaldi terinspirasi 

oleh adik iparnya yang bergabung dalam grup ODOJ Aktivis Rumah 

Qur’an, yang menggunakan metode ODOJ untuk mempermudah tilawah 
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Al-Qur’an setiap hari dengan target 1 juz 1 hari. Kemudian Ricky 

mengimplementasikan program ODOJ dalam 1 kelompok yang terdiri dari 

gabungan beberapa temannya. 

Pada tanggal 2 November 2013 muncul ide-ide untuk 

mengembangkan ODOJ. Tanggal 4 November 2013, Ricky mmembentuk 

kepengurusan ODOJ kecil dengan nama ODOJ “Super Team” yang 

mencoba mengembangkan sistem berbasis website sebagai sarana promosi 

ODOJ dan juga sistem whatssapp One Day One Juz (WA ODOJ) berbasis 

android untuk menjaga semangat tilawah pribadi dan grup seperti program 

kholas awal, khatam lebih awal, reward grup, dan sebagainya.  

2. Letak Geografis One Day One Juz Ponorogo 

Kantor ODOJ Ponorogo berlokasi di jalan Soekarno-Hatta no.67, 

Keniten, Ponorogo dan nomor telephone 0877 5836 6787. Yang memiliki 

batas-batas, sebelah utara jalan Soekarno-Hatta (arah ke pabrik es), 

sebelah selatan jalan Soekarno-Hatta (arah ke pasar Songgolangit), sebelah 

barat sorum MPM motor Honda Ponorogo dan sebelah timur TPA 

Darussalam.
3
 

3. Visi, Misi dan Makna LogoOne Day One Juz Ponorogo 

One Day One Juz Ponorogo adalah sebuah komunitas yang bernaung 

di bawah komunitas DPP One Day One Juz Jakarta. Dalam 

menyelenggarakan program kerja dan kegiatannya ODOJ Ponorogo 
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memiliki visi dan misi untuk menentukan langkah dan sepak terjang dalam 

upaya mensyi’arkan al-Qur’an. 

a. Visi ODOJ Ponorogo 

Membudayakan (terbiasakan) tilawah sehari sejuz di 

seluruh lapisan masyarakat muslim dari berbagai kalangan. 

b. Misi ODOJ Ponorogo 

Menyebarluaskan One Day One Juz dengan 

memaksimalkan program kerja kepengurusan. 

c. Makna Loga ODOJ Ponorogo 

 

1) Warna hijau : pemuda,  

2) Merah : semangat/tekad,  

3) Putih : bersih/niat, 

4) 1 day 1 juz : program untuk anak muda.
4
 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dalam suatu perkumpulan atau lembaga sangat 

penting keberadaannya. Karena dengan adanya struktur organisasi akan 

mempermudah pelaksanaan program yang telah direncanakan, juga untuk 
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menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas antara personil, 

sehingga tugas yang dibebankan kepada masing-masing personil dapat 

berjalan dengan lancar serta mekanisme kerja dapat diketahui dengan 

mudah.
5
 

 

B. Paparan Data Khusus 

1. Program One Day One Juz Pada Komunitas One Day One Juz di 

Kota Ponorogo 

a. Latar Belakang Berdirinya ODOJ Ponorogo 

Al-Qur’an merupakan intisari dan sumber pokok dari ajaran 

Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada 
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umatnya. Di dalamya terkumpul berbagai wahyu illahi yang 

menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi orang yang 

mempercayai serta mengamalkannya. Allah SWT memuliakan 

orang yang menjadi ahlu al-Qur’an. Dengan mempelajari al-Qur’an 

baik membaa, menghafal serta mengamalkannya maka ia akan 

diberi berbagai keistimewaan di dunia dan akhirat. Diantara 

keistimewaan tersebut al-Qur’an menjadi obat dan penawar bagi 

orang yang gelisah jiwanya, mendapatkan banyak pahala dan akan 

menjadi syafa’at bagi pembacanya kelak di hari kiamat. 

Namun saat ini kesadaran umat Islam untuk membaca al-

Qur’an masih rendah. Sekitar 65% umat Islam di Indonesia tidak 

bisa membaca al-Quran alias buta aksara Alquran. Hal itu 

terungkap dari hasil survei Institut Ilmu Alquran (IIA) 

Jakarta.Perwakilan Cinta Alquran Sumatera Selatan (Sumsel), 

Muhammad Jamhur juga mengatakan bahwa  35% Muslim 

Indonesia hanya bisa membaca al-Quran. Dan hanya 20% orang 

yang bisa membaca al-Quran dengan benar.
6
 

Padahal umat Islam tidak akan merugi apabila mereka hendak 

belajar dan membaca al-Qur’an setiap hari dan tidak akan menyita 

banyak waktu. Justru dengan seringnya membaca al-Qur’an hati 

akan menjadi tentram. Kunci utama dari semua itu adalah tekad 
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dan komitmen untuk bersedia membaca al-Qur’an. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh Bapak Muslimin seorang tukang sol sepatu: 

Kita “meluangkan waktu” bukan “mencari waktu luang” untuk 

mengaji. Kalau kita mencari waktu luang maka kita tidak akan 

pernah menemukannya. Karena kegiatan harian tidak akan ada 

habisnya.
7
 

Meskipun beliau dari pagi hingga sore sibuk bekerja 

menjajakan jasanya sebagai tukang sol sepatu, namun setiap beliau 

tidak pernah absen untuk mengaji. Beliau sempatkan mengaji di 

sela-sela menunggu para pembeli di depan lapak beliau.
8
 Ketika 

peneliti wawancara alasan beliau bersusah-susah untuk mengaji, 

beliau mengucapkan: 

“Ya harus dipaksa mbak, kebaikan kalau nggak dipaksa nggak 

akan bisa.”9
 

Pada era sekarang banyak sekali cara dan fasilitas untuk 

membuat orang bersedia membaca al-Qur’an. Salah satunya yaitu 

melalui program ONE DAY ONE JUZ (ODOJ). ODOJ adalah 

sebuah program yang diinisiasiolehRumah Qur’an dengan tujuan 

untukmemfasilitasidanmempermudahumat Islam supaya umat 

Islam dapatmembiasakantilawah Al-Qur’an 1 juzsehari.Pada 

tanggal 11 November 2013, diadakan soft launching gerakan 

ODOJ yang bertempat di Masjid Baitut Tholibin Kemdikbud, 
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Jakarta. Sejak saat itu ODOJ telah berdiri sendiri dan membuat 

sebuah komunitas yaitu komunitas ONE DAY ONE JUZ 

(ODOJ).
10

 

Dalam perkembangannya, ODOJ tidak hanya berada di pusat 

(Jakarta) namun saat ini ODOJ telah tersebar di berbagai kota 

seluruh Indonesia dengan dibentuknya Dewan Pengurus Area 

(DPA). Salah satunya adalah DPA ODOJ Kota Ponorogo. Hal ini 

disampaikan oleh Ibu Novika Sartika Dewi, S.Kep.Ns. Beliau 

menjelaskan tentang keberadaan ODOJ di Ponorogo: 

Latar belakang berdirinya komunitas ODOJ di kota Ponorogo, 

pada awalnya sekitar bulan Januari 2014 DPP ODOJ Pusat 

(Jakarta) mengadakan rekrutmen koordinator ODOJ wilayah 

untuk seluruh kota di Indonesia. Kami mencoba mendaftarkan 

kota Ponorogo untuk bisa mendirikan komunitas ODOJ sendiri 

dan akhirnya terbentuklah Dewan Pengurus Area ODOJ 

Ponorogo, ada SK pembentukan DPA ODOJ juga.  

Dengan anggota pengurus yang masih sedikit alhamdulillah 

DPA ODOJ Ponorogo bisa memegang 7 Kabupaten 

diantaranya Kab.Ponorogo, Kab.Madiun, Kab.Magetan, 

Kab.Ngawi, Kab.Pacitan, Kab.Trenggalek dan 

Kab.Wonogiri.
11

 

Visi, misi dan tujuan didirikannya ODOJ yaitu membudayakan 

kebiasaan tilawah di seluruh lapisan masyarakat dan berbagai 

kalangan. Sebagaimana wawancara dengan ketua DPA ODOJ 

Ponorogo Ibu Novika Sartika Dewi, S.Kep.Ns. sebagai berikut: 
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Tujuan didirikannya DPA ODOJ Ponorogo adalah semangat 

untuk mensyi’arkan al-Qur’an supaya bisa konsisten 
bertilawah, khususnya untuk masyarakat Ponorogo.

12
 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa salah 

satu tempat supaya masyarakat Ponorogo bersemangat dan 

konsisten bertilawah al-Qur’an setiap hari maka dibentuklah 

sebuah komunitas ODOJ Ponorogo yang lebih menekankan pada 

komitmen tilawah 1 hari 1 juz. 

b. Program One Day One Juz (ODOJ) 

Tanggal 11 November 2013 ODOJ mulai diresmikan dan 

dikenal orang. Dari sekelompok kecil, kini ODOJ telah 

berkembang pesat. Hingga tanggal 30 April 2015 ada 100.000 

anggota yang tergabung dalam komunitas ODOJ.
13

 Tidak hanya 

ODOJ pusat dan berbagai kota di seluruh Indonesia, saat ini ODOJ 

telah menyebar keseluruh lapisan masyarakat muslim di berbagai 

negara. Seperti negara Qatar, Australia, Hongkong, Malaysia, 

Singapura, Korea, Jepang dan Jerman. 

Salah satu kriteria menjadi anggota ODOJ adalah 

berkomitmen untuk membaca al-Qur’an satu juz perhari dan 

bersedia mematuhi peraturan dari komunitas ODOJ. Pengurus 

ODOJ tidak memberi batasan umur dan kalangan, semua umat 
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Islam bisa bergabung di komunitas ini. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Saudara Supriyanto: 

Tidak ada batasan umur, yang terpenting orang tersebut 

memiliki komitmen dan istiqomah untuk mengaji 1 juz 

sehari. Ada anggota yang termuda berumur 11 tahun dan 

anggota yang tertua berumur 70 tahun yang bergabung di 

ODOJ Ponorogo.
14

 

Saudara A’yun, anggota ODOJ dari grup 1377 juga 

menambahkan sebagaimana wawancara sebagai berikut: 

Tambah teman dari berbagai kalangan, berbagai kota. Kami 

berbagi pengalaman, inspirasi dan motivasi.
15

 

Bapak Muslimin yang juga sebagai anggota ODOJ 

mengutarakan sebagaimana hasil wawancara: 

Saya senang ikut ODOJ, ada penyemangat dan banyak 

manfaatya. Dari awalnya yang tidak mau mengaji sekarang 

jadi mau mengaji. Dari yang malas sekarang menjadi 

semangat.
16

 

 

Media adalah alat/ sarana yang dipergunakan untuk 

menyampaikan informasi/ pesan dari satu orang ke yang lain. 

Media yang digunakan dalam komunitas ODOJ menggunakan 

aplikasi WhatssApp ataupun Blackberry Messanger (BBM). 

Selanjutnya ada seorang admin/ penanggung jawab yang akan 

memegang kendali grup tersebut untuk menambahkan ataupun 

menghapus keikutsertaan anggota dalam satu grup. Sistem laporan 

tilawah dalam grup ODOJ adalah dalam 1 grup kelompok ODOJ 
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beranggotakan 30 orang, hal tersebut sesuai dengan isi di dalam al-

Qur’an sesuai dengan urutan yang sudah di jadwalkan pada hari itu. 

Dengan hal ini dalam satu hari maka satu grup bisa 

mengkhatamkan al-Qur’an 30 juz. 

Dalam sebuah organisasi ataupun lembaga, promosi dan 

pensosialisasian sangat penting diperhatikan untuk merekrut 

anggota baru supaya mereka tertarik bergabung dalam organisasi 

tersebut. Hal senada juga dilakukan oleh ketua DPA ODOJ supaya 

komunitas ODOJ dapat dikenal oleh masyarakat umum, berikut 

hasil wawancara dengan beliau: 

Yang berperan dalam pensosialisasian adalah seluruh 

pengurus ODOJ Ponorogo untuk mengajak masyarakat mau 

bergabung di komunitas ini. Bahkan Bpk. Amin (Bupati 

Ponorogo) juga ikut mempromosikan supaya masyarakat 

untuk ikut ODOJ, dalam pidato dan ceramah beliau pada 

saat mengisi acara. Awalnya kami mengundang bpk.Amin 

dalam suatu acara ODOJ, tidak disangka beliau sangat 

sangat antusias dan mendukung program ODOJ dan beliau 

juga ikut mempromosikan. Beliau mengatakan bahwa 

program ini bagus untuk membiasakan masyarakat lebih 

dekat dengan al-Qur’an.17
 

Strategi lainnya untuk menarik masyarakat bergabung 

dengan ODOJ, menurut saudara Supriyanto selaku pengurus ODOJ 

adalah: 

Kami mengadakan event-event, seperti: Outbound, Bagi-

bagi al-Qur’an di TPA dan masjid, Baksos, Jum’at Berkah, 
dll. Intinya ODOJ tidak hanya bertilawah al-Qur’an namun 
juga bermasyarakat untuk meningkatkan ukhuwah 

Islamiyah.
18
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Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 8 

Mei 2015 jum’at siang para pengurus OODJ membagikan snack 

kepada jama’ah sholat jum’at di masjid Dsn.Walikukun. terlihat 

senang di wajah para bapak, pemuda dan anak-anak kecil yang 

berada di masjid tersebut. Dengan strategi ini diharapkan 

komunitas ODOJ bisa dikenal oleh banyak masyarakat dan mereka 

bisa bergabung untuk bersama-sama bersemangat untuk membaca 

al-Qur’an. 

Seiring berjalannya waktu banyak sekali suka dan duka 

dalam kepengurusan ODOJ. Terutama kendala tersebut berasal dari 

para anggota ODOJ sendiri. Salah satu contohnya adalah anggota 

ODOJ yang malas mengaji. Beberapa kali tidak lapor tilawah 

kemudian lama-lama akhirnya mereka keluar dari grup karena malu 

kepada teman-teman. 

Keaktifan dan keramaian suasana dalam grup memang juga 

berpengaruh besar terhadap motivasi tilawah para anggota. Para 

admin harus pandai-pandai mengelola grupnya supaya para 

anggota tidak hanya sekedar melaporkan jatah tilawah harian 

mereka dan selesai. Ada salah satu admin dari grup ODOJ 3257 

yang memiliki ide untuk menghidupkan grupnya, tujuan dari hal 

tersebut supaya anggota ODOJ menjadi semangat dalam bertilawah 

karena mereka bisa melihat bagaimana perkembangan prestasi 
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tilawah mereka. Ibu Brien Luruh Windrian, beliau mengatakan 

dalam sebuah wawancara: 

Karena waktu maksimal untuk laporan pkl.18.00-20.00 

WIB dan pembuatan list tilawah baru setelah pkl.20.00 

WIB. Maka trik saya untuk menghidupkan grup adalah 

dengan memberikan nilai prestasi kepada anggota grup. 

Sistem nilai ini dibagi per jam, misalnya jam 18.01-24.00 

nilainya 6, jam 24.01-05.00 nilainya 5, jam 05.01-12.00 

nilainya 4, jam 12.01-18.00 nilainya 3, jam 18.01-20.00 

nilainya 2, perpanjang waktu nilainya 1 dan jika ada 

anggota yang tidak lapor maka nilainya 0. 

Nanti satu minggu sekali saya rekap untuk mengetahui 

perkembangan nilai mereka di grup WhatssApp. 

Selanjutnya saya tunjukkan prestasi tilawahnya, jadi para 

anggota tahu bagaimana prestasi tilawah mereka. 

Alhamdulillah trik ini lumayan jitu mbak.
19

 

 

Faktor lingkungan, terutama teman memiliki peran yang 

sangat besar dalam mengembangkan pemahaman, pembiasaan 

mengamalkan ibadah ataupun akhlak yang mulia dan sikap 

apresiasif terhadap ajaran agama. Karena kesadaran beragama 

merupakan potensi yang memiliki kecenderungan untuk 

berkembang. Namun perkembangan itu tidak terjadi manakal tidak 

ada faktor dari luar (Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat) 

yang memungkinkan fithrah tersebut berkembang dengan sebaik-

baikya. 

Dari data dokumentasi dapat diketahui bahwa indeks 

prestasi tilawah grup 3257 semakin meningkat setelah adanya 
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pembagian waktu laporan tilawah.
20

 Hal ini dikarenakan adanya 

dorongan motivasi dari teman-teman yang berada di dalam grup. 

Seperti yang dijelaskan oleh saudari Qurrota A’yunizzahro: 

Semakin banyak motivasi dari teman-teman maka suplay 

energi positif saya menjadi meningkat. Misalnya selalu 

disemangati ketika belum selesai mengaji.
21

 

 

Selain program utama dari komunitas ODOJ membiasakan 

tilawah 1 hari 1 juz, ODOJ juga memiliki banyak program kerja 

lainnya. Diantaranya adalah program wajib (dari DPP ODOJ Pusat) 

dan program dari komunitas ODOJ Ponorogo sendiri, yaitu 

Program Procar (Promosi dan acara) dan Program Promas (Promosi 

dan humas). Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara dengan 

pengurus DPA ODOJ Ponorogo. Saudara Supriyanto: 

Program ODOJ ada 3: 

1. Program dari DPP ODOJ Pusat 

a.NGAOS (Ngaji On The Street)  

Yaitu para anggota ODOJ mengaji di tempat publik 

secara beramai-ramai. Tujuannya untuk bersosialisasi 

kepada masyarakat bahwa mangaji tidak hanya di 

masjid tetapi juga bisa dimana-mana selagi tempat 

tersebut suci. Biasanya NGAOS dilakukan di pinggir 

trotoar jalan, di pasar, di terminal, di mall, dll. 

b.KalQulus (Kajian al-Qur’an ala Ustadz) 
Yaitu kajian yang dilakukan setiap satu bulan sekali. 

Program ODOJ tidak hanya mengaji al-Qur’an saja 
namun juga membahas tafsir dan seluk beluk seputar 

al-Qur’an. Hal ini juga untuk mengecash ruhiyah 
dalam diri anggota ODOJ dan masyarakat umum. 

2. Program Procar (Promosi dan acara) 

a. Kampung Qur’an. 
b.Outbound. 

c.Silaturrahim antar anggota ODOJ dari berbagai kota. 

d.Berbuka puasa bersama anak yatim. 
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3. Program Promas (Promosi dan humas) 

a.Jum’at Berkah 

Setiap hari jum’at ODOJ membagi-bagikan snack 

kepada jama’ah sholat jum’at di masjid. Setiap pekan 

berbeda-beda membagikan snacknya, supaya adil. 

Kami masuk di masjid kota dan desa. 

b.Baksos. 

c.ODOJ tanggap bencana. 

d.ODOJ berbagi al-Qur’an.22
 

 

2. Kontribusi program One Day One Juzdalam kesadaran membaca 

Al-Qur’an di Komunitas One Day One Juz di Kota Ponorogo 

Kontribusi merupakan peran yang membuahkan suatu hasil. Untuk 

mengetahui kontribusi kemanfaatan program ODOJ dalam 

meningkatkan kesadaran membaca al-Qur’an untuk masyarakat, 

peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa anggota 

ODOJ yang tersebar dari berbagai usia dan kalangan. Peneliti ingin 

mengetahui perbedaan para anggota sebelum dan sesudah mereka 

mengikuti program ODOJ. Berikut penjelasannya: 

Ya, perbedaannya banyak sekali. Sekarang tilawah al-Qur’an saya 
semakin meningkat. Kalau dulu sebelum bergabung di ODOJ, 

tilawah saya hanya 1-2 lembar namun setelah ikut alhamdulillah 

bisa mengistiqomahkan 1 juz setiap hari. Saya juga senang karena 

teman saya juga bertambah banyak dan ibadah saya tambah rutin, 

lebih tertata dengan baik. (M. Basuki Kurniawan, grup ODOJ 738 

karyawan Pengadilan Agama Negri Ponorogo).
23

 
 

Biasanya saya malas kalau ngaji sendiri tapi sekarang jadi 

semangat soalnya banyak teman-teman yang juga mengaji seperti 

saya. Ketika ikut ODOJ jadi enak mbak, nyaman, hati menjadi 

tenang. Saat setiap hari dituntut untuk mengaji dan 1 hari nggak 

ngaji rasanya nggak nyaman, ada yang kurang. Dan akhirnya 
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sekarang mengaji menjadi kebutuhan harian. Saya juga pernah 

membaca bahwa semakin banyak membaca al-Qur’an maka urusan 
kita akan dipermudah sama Allah. (Bapak Muslimin, grup ODOJ 

308 Tukang Sol Sepatu).
24

 

 

Tilawah saya sekarang menjadi meningkat. Jika dulu bisa 

mengkhatamkan al-Qur’an satu tahun sekali, namun sekarang bisa 
khatam 12x dalam satu tahun. Karena targetnya 1 bulan bisa 

khatam. Perbedaan yang lainnya adalah dulu saya sesuka hati 

ngajinya. Tetapi sekarang menjadi semangat, prestasi mengaji saya 

meningkat. Alhamdulillah saya sangat senang dan bersyukur bisa 

bergabung dengan komunitas ODOJ. (Qurrota A’yunizzahro, grup 
ODOJ 1377 Mahasiswi STAIN).

25
 

 

Ada, sekarang lebih dekat dan suka sama al-Qur’an. Alhamdulillah 

ingatan bintang juga lebih kuat, berprestasi di sekolah dan dia ikut 

program tahfidz qur’an untuk anak-anak, tutur ibunya dek bintang. 

(Bintang Sausan Aqilah, grup ODOJ 2911 Siswi kelas 5 SD).
26

 

 

Maka berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi 

komunitas ODOJ secara khusus adalah menyadarkan diri pada setiap 

muslim bahwa membaca al-Qur’an setiap hari banyak manfaatnya. 

Selain kontribusi secara khusus komunitas ODOJ Ponorogo juga 

memiliki kontribusi secara umum untuk masyarakat. Salah satunya 

adalah dengan adanya Kampung Qur’an. Tujuannya adalah untuk 

membentuk masyarakat 1 kampung lebih mencintai al-Qur;an dan 

mencetak generasi Qur’ani. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

saudara Supriyanto berikut: 

ODOJ sebagai wadah untuk membiasakan tilawah 1 hari 1 juz. 

Kemudian kami memfasilitasi orang-orang yang belum bisa 

membaca al-Qur’an. Ramadhan kemarin kami bekerjasama dengan 
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Kampung Qur’an untuk mengajak orang-orang 1 kampung lebih 

mencintai al-Qur’an. Terutama ibu-ibu yang belum bisa mengaji. 

Kami melakukan pelatihan dan membimbing ibu-ibu untuk belajar 

mengaji, alhamdulillah 2-3 bulan kemudian ibu-ibu sudah bisa 

membaca al-Qur’an. Alhamdulillah sampai saat ini ODOJ masih 
bekerjasama dengan Kampung Qur’an yang berada di 
Dsn.Walikukun, Ds.BangunRejo, Kec.Sukorejo, Kab.Ponorogo.

27
 

 

Kontribusi yang lain juga disampaikan Ibu Novika Sartika Dewi 

sebagai ketua ODOJ Ponorogo: 

Alhamdulillah dengan komunitas ODOJ semua anggota ODOJ  

bisa istiqomah tilawah 1 hari 1 juz hal ini sudah begitu luar biasa 

bagi saya, apalagi dengan banyaknya kesibukan para anggota. 

Namun hal ini tidak menjadi penghalang mereka untuk setiap hari 

membaca al-Qur’an.28
 

 

Manfaat dari adanya komuntas ODOJ dirasakan oleh para anggota, 

mereka merasakan perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah 

mereka bergabung pada komunitas ini. Diantaranya menjadi lebih 

dekat dengan al-Qur’an, bersemangat ketika membaca al-Qur’an, 

tilawah semakin meningkat dari hanya beberapa lembar sekarang bisa 

mencapai satu juz, teman bertambah banyak, ibadah semakin rutin, 

ingatan menjadi kuat, prestasi semakin meningkat, manajemen waktu 

semakin tertata dengan baik, saling berbagi pengalaman, inspirasi, 

motivasi dan yang terpenting adalah hari-hari semakin diberkahi Allah 

SWT karena lebih dekat dengan al-Qur’an. Berikut penuturan salah 

satu dari anggota ODOJ, bapak Muslimin: 

Ketika ikut ODOJ jadi enak mbak, nyaman, hati menjadi tenang. 

Selain itu manfaat yang lain misalnya saat ada masalah, saya segera 

                                                           
27

Lihat transkip wawancara nomor 05/W/10-V/2015dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini 
28

Lihat transkip wawancara nomor 08W/18-V/2015dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini 



18 

 

 

 

membaca al-Qur’an. Alhamdulillah jadi sembuh mbak, minimal 
tidak begitu emosi. setiap hari dituntut untuk mengaji dan 1 hari 

nggak ngaji rasanya nggak nyaman, ada yang kurang. Dan akhirnya 

sekarang mengaji menjadi kebutuhan harian. Saya juga pernah 

membaca bahwa semakin banyak membaca al-Qur’an maka urusan 
kita akan dipermudah sama Allah.

29
 

 

Kebanyakan orang akan senang apabila melihat sesuatu perbuatan 

yang baik dan dilakukan secara rutin, karena setiap fithrah manusia 

menyukai hal-hal kebaikan. Namun, tidak sedikat pula orang yang 

tidak menyukai hal yang baik. Hal inilah yang dialami oleh komunitas 

ODOJ, kritikan dan sindiran ditujukan pada komunitas ini. 

Sebenarnya saya setuju, programnya bagus yaitu mengajak 

masyarakat untuk menumbuhkan rasa cinta dengan al-Qur’an. Tapi 
saya tidak bergabung dengan ODOJ karena setelah mengaji kita 

harus laporan ke anggota yang lain. Menurut saya itu akan 

mengurangi nilai keikhlasan kita dalam mengaji. (Karomatul 

Hidayah, Mahasiswi semester 2).
30

 

 

Ada tanggapan dari seorang bapak-bapak. Saat itu ceritanya OODJ 

lagi promo di salah satu radio di Ponorogo. Kemudian bapak 

tersebut mengomentari “sudahlah nggak usah muluk-muluk ngaji 1 

hari 1 juz, itu sulit lho mabk. Lebih baik dibenerin dulu bacaan 

ngajinya.” Kita menanggapinya dengan tenang ndak apa-apa, 

semua kan tergatung niatnya masing-masing. (Ibu Novika Sartika 

Dewi, S.Kep.Ns., Ketua DPA ODOJ Ponorogo).
31

 

 

Dukanya ada pihak yang tidak suka dengan Kampung Qur’an, 
justru orang-orang ternama disini (tokoh) yang  tidak menyukai 

kami. Mereka menduga kalau Kampung Qur’an ikut aliran Islam 

yang aneh. Padahal tidak, kami hanya mengajarkan iqro’ dan al-
Qur’an saja. (Ibu Tety, Koordinator Kampung Qur’an).32
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Dari data diatas dapat diketahui ada banyak kritikan untuk 

komunitas ODOJ. Semua hal tersebut tergantung dari niat dan 

tanggapan masing-masing orang. Seperti penuturan dalam wawancara 

dengan Ibu Tety: 

Ya namanya juga orang, ada yang suka pasti ada juga yang tidak 

suka. Tidak usah terlalu difikirkan, yang penting niat kami baik 

untuk warga Walikukun, Bangun Rejo, Sukorejo disini.
33

 

 

Beberapa harapan besar diberikan untuk komunitas ODOJ. Sebuah 

harapan supaya al-Qur’an terus dilantunkan setiap waktu oleh jutaan 

umat Islam diseluruh dunia. Harapan yang merupakan sebuah do’a 

dan impian yang suatu saat ingin dicapai. Semoga harapan-harapan 

dari ketua, pengurus serta para anggota ODOJ bisa tercapai.salah satu 

harapan tulus terlantunkan dari hati seorang bapak yang bekerja keras. 

Bpk. Muslimin berikut wawancara dengan beliau: 

Harapannya semoga teman-teman ODOJ bisa terus istiqomah 

mengaji. Dan semoga ODOJ akan ada terus, jangan sampai bubar. 

Pesannya untuk semua masyarakat, budaya membaca al-Qur’an 
jangan sampai dihilangkan. Agar budaya mengaji ini bisa menjadi 

kebiasaan, kalau sudah biasa akan menjadi kebutuhan dan lama-

lama bisa menjadi sebuah kenikmatan. Satu lagi mbak, kita 

“meluangkan waktu” bukan “mencari waktu luang” untuk mengaji. 
Kalau kita mencari waktu luang maka kita tidak akan pernah 

menemukannya. Karena kegiatan harian tidak akan ada habisnya.
34

 
 

Duhai ODOJers shalih-shaliha.. 

Apa yang membuatmu lelah 

Jika desah hatimu saja didengar oleh Allah 
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Apa yang membuatmu jengah 

Jika kau punya Allah Yang Maha Indah 

 

Apa yang membuatmu lemah 

Jika kau punya Allah Yang Maha Gagah 

Apa yang membuatmu menyerah 

Jika Allah membekalimu dengan hamasah 

 

Apa yang membuatmu bertahan dalam gelisah 

Jika telaga cinta-Nya selalu basah 

Apa yang membuatmu putus asa karena masalah 

Jika masalah adalah tangga kenaikan marhalah 

Apa yang membuatmu marah 

Jika hatimu kau bungkus dengan qonaah 

Apa yang membuatmu berbalik arah 

Jika kau berpikir semua kebaikan adalah amanah 

Apa yang membuatmu memilih lepas dari dakwah 

Jika jiwamu pun tak ada sebiji zarrah 

Istiqomah memang tak mudah 

Istiqomah memang susah 

Dan seringkali harus berlumuran darah 

 

Kalianlah kesatria peluncur panah 
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Panah kejayaan Islam yang tak boleh punah 

Kalianlah tameng penjaga izzah 

Walau kadang harus berkalang tanah 

 

Tak akan pernah ada kata kalah 

Selagi kekuatan bertumpu pada sajadah 

ODOJ tak akan pernah berubah 

Selagi kilau semangat itu menjangkau jannah 

Silahkan tinggalkan ODOJ, shalih-shaliha... ! 

Jika sendiri lebih mampu membuatmu bertahan tanpa berjama’ah... 

 

ODOJ hanyalah wadah kebaikan. ODOJ hanyalah sarana pengantar 

keridhoan-Nya, ODOJ tak akan pernah rugi jika para pengisinya 

berguguran, sebab insya Allah Allah yang akan menjaga ODOJ. Allah 

yang akan mendatangkan pengganti jika ada yang berguguran, 

sebagaimana firman-Nya: 

“Hai orang-orang yang beriman barangsiapa di antara kalian 

murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu 

kaum yang Allah mencintai mereka dan kaum tersebut mencintai 

Allah, mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada 

sesama orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang 

kafir, yang berjihad dijalan Allah dan mereka tidak takut terhadap 

celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-
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Nya kepada siapa yang diberikan-Nya dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Ma’idah: 54)35
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BAB IV 

ANALISIS DATA TENTANG KESADARAN MEMBACA AL-QUR’AN 

MELALUI PROGRAM ONE DAY ONE JUZ DI KOMUNITAS ONE DAY 

ONE JUZ KOTA PONOROGO 

A. Analisis Program One Day One Juz Pada Komunitas One Day One 

Juz di Kota Ponorogo 

Al-Qur’an bagaikan limpahan air yang tidak berkurang sedikitpun 

oleh banyaknya orang yang datang untuk meminumnya. Al-Qur’an 

merupakan cahaya yang dapat menerangi para pencari kebenaran, sebagai 

petunjuk yang bisa memberikan bimbingan sampai hari kiamat. Dalam 

perkembangannya, banyak sekali organisasi yang terbentuk untuk 

memfasilitasi masyarakat lebih mencintai al-Qur’an. Salah satunya adalah 

komunitas One Day One Juz (ODOJ). 

ODOJ merupakan sebuah program yang diinisiasiolehRumah Qur’an 

dengan tujuan untukmemfasilitasidanmempermudahumat Islam supaya 

umat Islam dapatmembiasakantilawah Al-Qur’an 1 juzsehari.Latar 

belakang berdirinya komunitas ODOJ di kota Ponorogo, pada awalnya 

sekitar bulan Januari 2014 DPP ODOJ Pusat (Jakarta) mengadakan 

rekrutmen koordinator ODOJ wilayah untuk seluruh kota di Indonesia. 

Kami mencoba mendaftarkan kota Ponorogo untuk bisa mendirikan 

komunitas ODOJ sendiri dan akhirnya terbentuklah Dewan Pengurus Area 

ODOJ Ponorogo. 
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Tujuan didirikannya DPA ODOJ Ponorogo sendiri adalah mengajak 

masyarakat Ponorogo untuk lebih dekat dan konsisten membaca Al-Qur’an 

dari berbagai usia dan kalangan.  

Di komunitas ini tidak ada batasan umur kriteria orang yang bisa 

bergabung dengan ODOJ, semua umat Islam bisa bergabung. Yang 

terpenting, orang tersebut memiliki komitmen dan istiqomah membaca Al-

Qur’an setiap hari. Ada anggota termuda berumur 11 tahun dan anggota 

tertua berumur 70 tahun yang bergabung di ODOJ. Beberapa anggota yang 

tergabung di komunitas ODOJ Ponorogo adalah kalangan pelajar, 

mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, tukang sol sepatu, tukang 

penjual makanan, satpam, guru, perawat, bidan, dokter bahkan dosen.  

Mekanisme di komunitas ODOJ adalah membangun grup ODOJ di 

Whatssapp dimana 1 grup beranggotakan 30 orang, kemudian dibuat 

sistem pelaporan. Maka target yang ingin dicapai adalah 30 juz Al-Qur’an 

dapat diselesaikan oleh satu grup setiap harinya dan khatam pribadi setiap 

bulannya dengan asumsi 1 anggota tidak absen tilawah juz Al-Qur’an 

secara berurutan selama sebulan. Kemudia juga ada PJ harian dari anggota 

yang bergantian bertugas mengupdate laporan juz, memonitoring dan 

mengatur lelangan untuk mencapai targetan tersebut. 

Kemudian grup antara laki-laki dan perempuan dibedakan sendiri. 

Grup laki-laki akan dipegang oleh PJ/ admin laki-laki dan grup perempuan 

akan dipegang oleh PJ/ admin perempuan. Bagi wanita yang sedang haidh 

akan diberikan 2 pilihan tilawah, yaitu dengan mendengarkan murottal 
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atau membaca terjemah Al-Qur’an. Dengan cara seperti ini maka tidak ada 

anggota yang tidak absen tilawah juz Al-Qur’an setiap harinya dan 

akhirnya target khatam pribadi setiap bulannya dapat dicapai. 

Pelaksanaan kegiatan dari komunitas ODOJ tidak terlepas dari 

program kerja yang sudah terbentuk. Program utama dari komunitas ODOJ 

adalah membiasakan tilawah 1 hari 1 juz. Seiring berjalannya waktu, 

ODOJ juga memiliki program yang lain. Program ODOJ ada 3 yaitu 

Program dari DPP ODOJ Pusat (NGAOS, Kalqulus), Program Procar 

(Kampung Qur’an, Outbound, Silaturrahim antar anggota ODOJ dari 

berbagai kota, Berbuka puasa bersama anak yatim) dan Program Promas 

(Jum’at Berkah, Baksos, ODOJ tanggap bencana, ODOJ berbagi al-

Qur’an). 

  Kesadaran dan kebiasaan membaca Al-Qur’an memang harus 

ditanamkan di dalam diri karena manfaat membaca Al-Qur’an sangatlah 

banyak. Diantaranya, Al-Qur’an akan menjadi syafa’at bagi pembacanya 

di hari kiamat, mendapatkan predikat insan terbaik, mendapatkan pahala 

akan bersama malaikat di akhirat, bagi yang mahir membacanya, 

mendapatkan pahala dua kali lipat, bagi yang belum lancar, akan diangkat 

derajatnya oleh Allah, mendapatkan sakinah, rahmat, dikelilingi malaikat 

dan dipuji Allah di hadapan makhluk-Nya. 

Membaca Al-Qur’andapat menghibur perasaan yang sedih, 

menenangkan jiwa yang gelisah dan melunakkan hati yang keras, serta 

mendatangkan petunjuk. Itulah yang dimaksudkan dengan rahmat Allah 
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yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Qur’an sebagai wahyu 

ilahi, yang tak bosan-bosan orang membacanya. Semakin sering orang 

membaca maka semakin terpikatlah hatinya kepada Al-Qur’an. Apabila 

Al-Qur’an itu dibaca dengan lidah yang fasih, dengan suara yang baik 

dan merdu hal ini akan lebih memberi pengaruh kepada jiwa orang yang 

membacanya. 

Hal ini dirasakan oleh salah satu anggota ODOJ, beliau 

menyatakan bahwa saat beliau sudah terbiasa membaca al-Qur’an 1 hari 

1 juz beliau merasa nyaman dan hati menjadi tenang. Ketika sudah 

terbiasa dituntut untuk membaca Al-Qur’an setiap hari, disaat 1 hari tidak 

mengaji ada perasaan yang tidak nyaman dan ada yang kurang. Saat ini 

membaca Al-Qur’an menjadi kebutuhan harian beliau. Meski dituntut 

ataupun tidak, beliau sudah sadar bahwa pengaruh Al-Qur’an terhadap 

jiwa manusia sangatlah besar. 

Namun, ada pula beberapa faktor yang menjadi evaluasi untuk 

komunitas ODOJ, yakni faktor pendorong dan penghambat. Faktor 

pendorong yang bersifat internal adalah motivasi intrinsik, kewajiban dan 

kebutuhan masing-masing anggota untuk membaca Al-Qur’an setiap hari. 

Sedangkan faktor pendorong yang bersifat eksternal adalah adanya 

motivasi antar teman, saling berbagi pengalaman dan inspirasi apabila ada 

teman di dalam grup yang sedang tidak semangat. Adapun faktor 

penghambat yang terbesar adalah yang bersifat internal, seperti anggota 
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yang malas. Awalnya malas tilawah beberapa kali tidak lapor tilawah, 

malu kepada teman-teman dan akhirnya dia keluar dari grup. 

Upaya-upaya yang dilakukan komunitas ODOJ dalam 

memaksimalkan program kerja kepengurusan sebagaimana diatas sudah 

cukup baik dan harus lebih ditingkatkan kembali supaya banyak 

masyarakat yang memiliki kesadaran untuk mencintai Al-Qur’an. 

Ada beberapa trik-trik supaya bisa istiqomah membaca Al-Qur’an 

setiap hari: 

1. Memiliki tekad yang kuat untuk membaca Al-Qur’an 

2. Membuat jadwal rutin untuk tilawah 

3. Pandai memanejemen waktu saat kita tahu bahwa pada hari itu 

kita akan sibuk 

4. Melihat teman dan saudara kita yang selalu bersemangat 

tilawah  

5. Menyadari bahwa membaca Al-Qur’an akan memberikan 

syafaat untuk di hari kiamat kelak. 

 

B. Analisis Kontribusi program One Day One Juzdalam kesadaran 

membaca Al-Qur’an di Komunitas One Day One Juz di Kota 

Ponorogo 

Lingkungan masyarakat adalah situasi sosial dan kultural yang 

secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fithrah beragama/ 

kesadaran beragama dalam diri individu. Pengaruh kelompok teman 
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sepergaulan (kelompok berteman) memberikan pengaruh yang besar 

kepada pandangan moral dan tingkah laku para anggotanya. Oleh karena 

itu, kualitas perkembangan kesadaran beragama bagi seseorang juga 

dipengaruhi dari kualitas perilaku orang disekitarnya. 

Beberapa anggota ODOJ mengemukakan bahwa manfaat 

bergabung dengan komunitas ODOJ sangat banyak, mereka merasakan 

perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah bergabung dengan ODOJ. 

Salah satu diantaranya adalah di dalam 1 kelompok grup mereka saling 

berbagi pengalaman, inspirasi dan motivasi. Ketika ada teman yang belum 

selesai mengaji, maka akan selalu di semangati untuk menyelesaikan 

tilawahnya. Hal ini dikarenakan adanya dorongan motivasi dari teman-

teman yang berada di dalam grup. 

Salah satu faktor berhasil atau tidaknya suatu organisasi dapat 

dilihat dari kontribusi atau peran yang sudah diberikan untuk masyarakat 

umum. Konsep dalam komunitas ODOJ yaitu ingin membentuk para 

anggotanya menjadi insan yang shalih, berikut adalah tujuan yang ingin 

dicapai oleh komunitas ODOJ: 

1. Usia anak-anak : Pada usia emas, ODOJ ingin mencetak anak 

sejak dini untuk mencintai Al-Qur’an. 

2. Usia remaja : Pada usia puber, ODOJ ingin mengajak para 

pemuda untuk memanfaatkan waktu sebaik 

mungkin, tidak menyia-nyiakan waktu. ODOJ 

ingin mencetak pemuda yang shalih dan 
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beradab. 

3. Usia dewasa : Pada usia produktif, ODOJ ingin mengajak 

orang dewasa menjadi insan yang berkualitas. 

Tidak hanya sibuk dengan urusan dunia, namun 

mereka juga menyeimbangan antara amal 

dunia-akhirat. 

4. Usia lansia : Pada usia senja, ODOJ mengajak para lansia 

untuk menjadi insan yang lebih dekat dengan 

kepada Allah. 

Secara umum, kontribusi komunitas ODOJ adalah mengajak dan 

mengistiqomahkan masyarakat tilawah Al-Qur’an 1 juz 1 hari, 

memfasilitasi masyarakat yang belum bisa membaca membaca Al-Qur’an 

dan ingin belajar membaca Al-Qur’an. Seperti halnya yang dilakukan oleh 

ibu-ibu yang berada di Dsn.Walikukun, Ds.Bangunrejo, Kec.Sukorejo, 

Ponorogo. Beliau belajar mengaji setiap ba’da maghrib di tempat binaan 

komunitas ODOJ, Kampung Qur’an. Mengadakan beberapa kegiatan, 

seperti: Outbound, Bagi-bagi Al-Qur’an di TPA dan masjid, Baksos, 

Jum’at Berkah, dll. Pada intinya ODOJ tidak hanya bertilawah Al-Qur’an 

namun juga bermasyarakat untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. 

Secara khusus kontribusi komunitas ODOJ adalah menyadarkan 

diri pada setiap muslim bahwa membaca Al-Qur’an setiap hari memiliki 

banyak manfaat. Seperti yang dirasakan oleh para anggota ODOJ, mereka 

merasakan perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah mereka 
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bergabung pada komunitas ini. Diantaranya menjadi lebih dekat dengan 

Al-Qur’an, bersemangat ketika membaca Al-Qur’an, tilawah semakin 

meningkat dari hanya beberapa lembar sekarang bisa mencapai satu juz, 

teman bertambah banyak, ibadah semakin rutin, ingatan menjadi kuat, 

prestasi semakin meningkat, manajemen waktu semakin tertata dengan 

baik, saling berbagi pengalaman, inspirasi, motivasi dan yang terpenting 

adalah hari-hari semakin diberkahi Allah SWT karena lebih dekat dengan 

Al-Qur’an. 

Kontribusi program ODOJ secara kesuluruhan dalam kesadaran 

membaca Al-Qur’an adalah mengajak masyarakat untuk lebih mencintai 

Al-Qur’an, menyadarkan masyarakat bahwa membaca Al-Qur’an sangat 

banyak manfaatnya, memberikan contoh bahwa tilawah Al-Qur’an bisa 

dilakukan dengan cara yang menyenangkan, memfasilitasi dan membantu 

masyarakat yang belum bisa membaca Al-Qur’an. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Program utama dari komunitas ODOJ adalah membiasakan tilawah 1 

hari 1 juz. Seiring berjalannya waktu, ODOJ juga memiliki program 

yang lain. Program ODOJ ada 3 yaitu Program dari Dewan Pengurus 

Pusat ODOJ Pusat (NGAOS, Kalqulus), Program Promosi-acara 

(Kampung Qur’an, Outbound, Silaturrahim antar anggota ODOJ dari 

berbagai kota, Berbuka puasa bersama anak yatim) dan Program 

Promosi-masyarakat (Jum’at Berkah, Baksos, ODOJ tanggap bencana, 

ODOJ berbagi al-Qur’an). 

2. Kontribusi program ODOJ dalam meningkatkan kesadaran membaca 

Al-Qur’an adalah mengajak masyarakat untuk lebih mencintai Al-

Qur’an, menyadarkan masyarakat bahwa membaca Al-Qur’an sangat 

banyak manfaatnya, memberikan contoh bahwa tilawah Al-Qur’an bisa 

dilakukan dengan cara yang menyenangkan, memfasilitasi dan 

membantu masyarakat yang belum bisa membaca Al-Qur’an. 

 Setelah diadakan program ODOJ di komunitas ONE DAY ONE 

JUZ, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesadaran membaca Al-

Qur’an pada anggota ODOJ meningkat banyak. Mereka merasakan ada 

banyak sekali manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program 

ODOJ. 
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B. Saran 

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan kepada komunitas ODOJ, 

anggota ODOJ dan masyarakat umum. 

1. Kepada komunitas ODOJ, hendaknya meningkatkan kualitas 

dan memberikan wadah kepada masyarakat yang ingin 

bergabung di komunitas ODOJ namun belum memiliki fasilitas 

seperti Whatssapp dan BBM. 

2. Kepada anggota ODOJ, hendaknya tetap semangat dan terus 

istiqomah membiasakan tilawah Al-Qur’an 1 hari 1 juz dan 

menyadari dari hati bahwa tilawah Al-Qur’an sangat penting. 

ODOJ hanyalah sebagai wadah, semua ini tergantung dari 

pribadi masing-masing. Niatkan tilawah ODOJ hanya untuk 

Allah Swt semata. 

3. Kepada masyarakat umum, hendaknya mendukung kegiatan 

yang baik dan membangun. Janganlah menilai sesuatu dari 

luarnya saja. Semoga banyak masyarakat yang membiasakan 

tilawah setiap hari, meski belum bergabung dengan komunitas 

ODOJ. 

 

 

 


