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ABSTRAK 
 
Bintan Himma Malini (1730110070). “Pemaknaan Khataman Al-

Qur’an Via Whatsapp bagi Alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah 

Kajen, Margoyoso, Pati” (Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz), 

Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, 

IAIN Kudus. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui proses 

pelaksanaan khataman Al-Qur’an via Whastappp alumni Pondok 

Pesantren Al-Hikmah Kajen, Margoyoso, Pati (2) Untuk mengetahui 

pemaknaan khataman Al-Qur’an via Whatsapp bagi alumni Pondok 

Pesantren Al-Hikmah Kajen, Margoyoso, Pati. (3) Untuk mengetahui 

manfaat yang dirasakan alumni selama menjalani khataman Al-Qur’an via 

Whatsapp. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research) atau penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif  yaitu penelitian yang digunakan 

untuk memahami fenomena sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif 

(descriptif research) yang dimaksudkan adalah datanya berupa kata-kata 

atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, kemudian teknik 

pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian fenomenologi yaitu penelitian 

yang menitik beratkan pada suatu kejadian di masyarakat. Adapun subjek 

penelitian ini adalah alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah Kajen, dan 

pemimpin khataman Al-Qur’an dalam grup Whatsapp yang juga sebagai 

Pembimbing Pondok Pesantren Al-Hikmah Kajen, Margoyoso, Pati.. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses pelaksanaan 

khataman Al-Qur’an dalam grup WhatsApp oleh alumni Pondok 

Pesantren Al-Hikmah Kajen, Mrgoyoso, Pati yang dilaksanakan dalam 

satu minggu sekali yaitu dimulai dari hari Selasa sampai dengan Jumat 

dengan jumlah anggota 229 dibagi 8 kelompok, dengan begitu dalam satu 

minggu grup tersebut dapat menyelesaikan 8 khataman Al-Qur’an (2) 

Pemaknaan khataman Al-Qur’an via Whatsapp bagi alumni Pondok 

Pesantren Al-Hikmah Kajen terdapat beberapa pendapat yaitu sebagai 

tuntutan zaman, sebagai ruang untuk menghidupkan dan membumikan Al-

Qur’an, serta sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

(3) Manfaat yang dirasakan alumni selama menjalani khataman Al-Qur’an 

via Whatsapp di antaranya menjadikan mereka istiqamah dalam membaca 

Al-Qur’an, menjadikan jiwa sehat, segala urusan menjadi lancar, 

menjadikan hati tenang, dan menjadikan dekat dengan Allah SWT. 
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