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A. Pendahuluan 

 

Dewasa ini belajar Al Qur`an menjadi kebutuhan bagi masyarakat khususnya 

diperkotaan, tingginya minat belajar Al Qur`an terbentur oleh padatnya kesibukan kerja, 

jalanan yang macet serta minimnya lembaga kursus Al Qur`an khusus dewasa 

Griya Al Qur’an adalah lembaga yang berkonsentrasi pada penyelenggaraan kegiatan 

pendalaman Al Qur’an dan materi yang terkait dengannya, dengan program unggulan yaitu 

hafalan/tahfidz Al Qur’an dan bimbingan membaca Al Qur’an. Program-program tersebut 

dijalankan secara terstruktur sebagaimana studi di lembaga pendidikan/kursus, dengan 

memprioritaskan penguasaan Al Qur’an sesuai dengan kaidah-kaidahnya (tartil, tepat 

tajwid, sesuai makhraj), disertai pemahaman makna, terstruktur, bertahap, dan meneladani 

cara belajar Al Qur’an sesuai sunnah Rasulullah SAW. Sebagai lembaga yang sudah 

berpengalaman selama 7 tahun dalam pembelajaran Al Qur’an usia DEWASA, keberadaan 

Griya AL Qur’an saat ini mampu menjadi rujukan utama bagi masyarakat untuk 

memperdalam ilmu agama khususnya ilmu tentang Al Qur’an. 

Program Inhouse study Qur`an merupakan sebuah program belajar Al Qur`an 

intensif yang diselenggarakan oleh Griya Al Qur`an untuk komunitas/perkantoran sebagai 

media bagi masyarakat perkotaan yang mempunyai waktu yang sangat terbatas, dengan 

cukup menyediakan tempat, kami hadir ditempat/kantor anda dengan kurikulum yang 

terstruktur dan pengajar yang kompeten. 

B. Program Unggulan 

 
 Bimbingan membaca Al Qur’an tingkat Dasar 
 Bimbingan membaca Al Qur’an tingkat lanjutan (Tartil) 
 Bimbingan menghafal Al Qur`an 

 

C. Keunggulan Program 

 

 Dibimbing oleh pengajar yang berkualifikasi hafal 30 juz & menguasai metode  
pembelajaran 
 KBM (kegiatan belajar mengajar) intensif  & terstrukur 
 Metode mudah & menyenangkan 
 Evaluasi dilaksanakan setiap 3 bulan  
 Waktu belajar fleksibel 
 Bisa menentukan tempat belajar 
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D. Kurikulum 

 

E. Target Kurikulum 

NO PROGRAM JUMLAH 
TM 

TARGET KETERANGAN 

1. Dasar  30  Menguasai materi dasar  

 Tilawah juz 29 (dasar 3) 

*1 TM (Tatap Muka) = 90 
menit  
* Jumlah TM  = 2x/pekan/level 
* Setiap program terdiri dari 3 
level (Dasar 1,2,3, Tartil 
1a,1b,2) 
*Jumlah TM tahfidz sesuai 
dengan kemampuan peserta 

2. Tartil 20  Menguasai ilmu tajwid & 
ghorib 

 Tilawah juz 1 s.d 6 

 Menghafal surat An Nas 
s.d Asy-Syams 

 

3. Tahfidz   Menghafal Juz 30 & 1  

LEVEL KOMPETENSI 

DASAR 1  Mampu membaca huruf tunggal berharakat fathah  

 Memahami nama huruf hijaiyah dan angka arab 

 Mampu membaca huruf sambung 

DASAR 2  Mampu membaca huruf berharakat kasrah dan dhammah 

 Mampu membaca bacaan panjang 1 ayunan (mad) 

 Mampu membaca huruf bertanda tanwin  

 Memahami nama-nama harakat 

 Mampu membaca huruf bertanda sukun dan syiddah serta mampu 
membedakannya 

 Mampu membedakan lafdzul-jalalah yang dibaca tebal dan tipis 

 Hafal surah An Naas s.d Al Kaafiruun 

DASAR 3  Mampu membaca bacaan panjang 1 ayunan (apersepsi DASAR 2) 

 Mampu membaca bacaan dengung/ghunnah 

 Mampu membaca kalimat ketika berhenti/waqaf 
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F. Syarat & ketentuan 

 

 Durasi belajar maksimal 90 menit 

 Investasi perangkat belajar/starter kit Rp. 150.000/peserta 

 Peserta maksimal 12 orang/kelas 

 Infaq pengajar Rp. 150.000/TM (dalam kota Surabaya) 

 Tambahan biaya transportasi untuk kelas di luar Surabaya 

 Tempat dan fasilitas belajar disediakan oleh peserta 

 

 

 

 

 

 Mampu membaca bacaan panjang 2 ayunan dan atau lebih 

 Menguasai kaidah tanda baca bulat kecil (shifr) 

 Menguasai kaidah hamzah washal 

 Menguasai tanda-tanda waqaf beserta praktek 

 Tilawah surah An Naba’ s.d Al Balad 

 Hafal surah An Naas s.d Al ‘Ashr 

TARTIL 1A  Menguasai hukum nun sukun, tanwin dan ghunnah (teori dan praktek) 

 Menguasai hukum mim sukun dan qalqalah (teori dan praktek) 

 Menguasai hukum al-ta’rif dan lafdzul-jalalah (teori dan praktek) 

 Menguasai hukum huruf ra’ (teori dan praktek) 

 Tilawah juz 1 dan 2 

 Hafal surah An Naas s.d Az Zalzalah 

TARTIL 1B  Menguasai hukum idgham (teori dan praktek) 

 Menguasai hukum mad (teori dan praktek) 

 Tilawah juz 3 dan 4 

 Hafal surah An Naas s.d At Tiin 

TARTIL 2  Menguasai bacaan-bacaan gharib (teori dan praktek) 

 Tilawah juz 5 s.d 7 

 Hafal surah An Naas s.d As Syams 

TAHFIDZ  Hafalan juz 30 & 1 

 Ilmu Makhorijul huruf 
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G. Dokumentasi Program 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 


