
 

 
 

 

TUNTAS 

TADABUR 

ALQURAN 
DI BULAN RAMADAN  



 

 
 

Bagaimana cara mengkhatamkan al-Quran 
dengan Tadabbur Selama Bulan Ramadhan? 
 

1. Perhatikanlah nama surah yang dibaca, karena inti surah 

berputar pada namanya. 
2. Perhatikanlah awal surah, karena biasanya awal surah 

menjadi inti surah. 

3. Perhatikanlah akhir surah, anda akan menemukan 

hubungan erat antara awal dan akhirnya.  
4. Perhatikanlah baik-baik akhir setiap surah dan awal surah 

berikutnya, anda akan menemukan adanya hubungan. 

(Mungkin tidak muncul pada awal membacanya). 

5. Janganlah mengabaikan perbuatan Allah yang tercantum 

dalam surah (menciptakan - menjadikan - menundukkan - 

menurunkan, dll). Ini dapat meningkatkan 

pengetahuanmu tentang Rabbmu. 

6. Perhatikan kata-kata yang berulang dan mirip dalam 

surah, karena itu adalah kunci untuk memahami surah. 



 

 
 

7. Renungkanlah korelasi antara Asma' (nama-nama) Allah 

yang disebutkan dalam surah dengan ayat-ayatnya.   
8. Fokuslah pada perumpamaan yang Allah firmankan dalam 

surah. Sebab perumpamaan berfungsi untuk menetapkan 

suatu perkara yang penting. 

9. Fokuslah pada kisah-kisah yang disebutkan dalam surah, 

sehingga anda menamatkan surah sambil mengingat kisah 

yang disebutkan di dalamnya.  
10. Perhatikan keenam rukun iman dalam surah yang 

dibaca jika anda temukan (imam kepada Allah, malaikat, 

kitab, rasul, hari akhir dan takdir. ( 
11. Gunakanlah Mushaf yang di tepinya terdapat makna 

kata-kata atau tafsir singkat untuk memahami konteks 

ayat secara umum, tadaburilah setiap ayat dengan 

seksama, lalu terapkanlah ayat-ayat tersebut dalam 

kehidupan anda seraya bertanya: Bagaimana saya bisa 

mengambil manfaat dari ayat ini dalam kehidupan? 



 

 
 

Catatlah hasil renungan tersebut dalam buku catatan 

khusus. (Siapkan buku catatan Anda dari sekarang). 

12. Ketika membaca al-Qur'an untuk khatam, janganlah 

ikat diri Anda dengan target juz, tetapi cobalah membaca 

satu surah sampai selesai, sehingga maknanya tidak 

terputus (semampu anda). Tetapkan waktu khusus untuk 

diri anda, tidak ada yang bisa mengganggu anda di waktu 

tersebut. (Bacalah dengan patokan korelasi makna dan 

target waktu, bukan standar juz atau halaman). 

13. Jika Anda membaca sifat-sifat orang-orang beriman 

misalnya, maka berhenti sejenak dan lihat diri anda. Jika 

membaca sifat-sifat orang-orang munafik dan orang-

orang kafir, maka lihat diri anda. Begitu pula ketika 

membaca sifat-sifat penduduk surga dan neraka, 

berhentilah sejenak. Demikian pula pada setiap perintah 

dan larangan, lihatlah di mana posisimu sebenarnya, 

karena pada hakikatnya Al-Qur'an berbicara kepada kita. 



 

 
 

14. Sediakanlah buku catatan untuk menulis makna yang 

sulit anda pahami, kemudian bacalah tafsirnya dari salah 

satu kitab tafsir tepercaya.  
15. Jangan pernah bosan, sebab anda tidak akan 

menemukan makna tadabbur dari awal kali membaca 

ayat-ayat, bersahabatlah dengan al-Quran dengan penuh 

cinta. Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu 

(Muhammad) tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum 

disempurnakan mewahyukannya kepadamu. (QS. Thaha: 

114) 

Bersungguh-sungguhlah, perbaharuilah niat dan kobarkanlah  

semangatmu!  
Janganlah lupa berdoa untuk dirimu sendiri agar Allah 

membuka mata dan hatimu, selalulah panjatkan doa: 

 )رَّب ِّ زِّْدِنِّ عِّْلًما (
"Wahai Rabbku. Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." 
 

 


