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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 ش 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 و 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ٌ 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

 



 

 xi 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : َكيْفََ 

 haula : هَْولََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Nama 

 
Huruf Latin 

 
Nama 

 
Tanda 

 fath}ah 

 
a a َ ا 

 kasrah 

 
i i َ ا 

 d}ammah 

 
u u َ ا 

 

Nama 

 
Huruf Latin 

 
Nama 

 
Tanda 

 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i َْـَي 
 

fath}ah dan wau 

 
au a dan u 

 

 ـَوَْ
 

Nama 

 
Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau ya>’ 

 
ى | ... َ ا ... َ  

 

d}ammah dan wau 

 
وـ َ  

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 

 
i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ـي
 



 

 xii 

 Contoh: 

 ma>ta : َياتََ

 <rama : َرَيي

 qi>la : لِْيمََ 

ْوتَ   ً  yamu>tu : يَ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta >’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ْطفَالَِالََََُ ََرْوَضة  : raud}ah al-at}fa>l 

ِدْيَُة ًَ َُ َاَْنفَاِضهَةََُ َاَْن  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ةاَنَْ ًَ َُ َِحْك  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( َـّـَ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

اََ  <rabbana : َربَُّ

ْيُاََ  <najjaina : ََجَّ

َُ َاَْنَحكَّ  : al-h}aqq 

ىَََ عَ   : nu‚ima 

وَ   aduwwun‘ : َعد 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ــــِـيَّ)

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : َعهِيَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : َعَربيَ 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال  (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

صَ اَنشََّ ًْ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

نَْسنَة َُ َاَنسَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

َُ َفَةاَْنفَْهسََ  : al-falsafah 

 al-bila>du : اَْنبالَدَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

ٌََتَأَْ ْو ر  ي   : ta’muru>na 

عَ وَْاَنََُّ  : al-nau‘ 

 syai’un : َشْيءَ 

ِيْرتَ أ َ  : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 ٍَ هللاََِِدْي  di>nulla>h  للَِبِا  billa>h   

Adapun ta >’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةََِفِيََْىَْه َ ًَ هللاَََِرْح     hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama         : Khairunnisa 

NIM         : 20800114029 

Judul Skripsi :Kemampuan Membaca Al-Qur’an Mahasiswa Prodi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Angkatan 2015 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kemampuan membaca al-

Qur’an mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2015 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 2) Faktor pendukung serta 

faktor penghambat  kemampuan membaca al-Qur’an mahasiswa Prodi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Sumber data pada penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yakni observasi, wawancara (deep interview) dan dokumentasi. Data dikumpulkan 

menggunakan instrumen berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara, 

kemudian data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) kemampuan membaca al-Qur’an 

mahasiswa PGMI angkatan 2015 kemampuan membaca al-Qur’an mahasiswa PGMI 

angkatan 2015 masih dalam kategori rendah atau masih dibutuhkan pembinaan 

membaca al-Qur’an lebih lanjut. 2) Faktor pendukung kemampuan membaca al-

Qur’an mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2015 di antaranya 

berupa kebijakan universitas melalui beberapa kegiatan penunjang kemampuan BTQ, 

pengadaan lembaga khusus pembinaan baca al-Qur’an, metode dalam belajar 

membaca al-Qur’an serta kehadiran mahasiswa. Sedangkan faktor penghambatnya 

berupa stakeholder yang kurang paham, lembaga yang ngadat, metode tidak up to 

date serta mura>ja‘ah bacaan al-Qur’an yang tidak rutin. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Mahasiswa Prodi PGMI angkatan 2015 

masih membutuhkan pembinaan baca al-Qur’an yang lebih serius, baik berupa 

pengoptimalan BTQ pada kurikulum maupun pengoptimalan fungsi Qur’an Meeting 

Club PGMI. 2) Pihak Universitas kiranya menyeleksi secara teliti calon mahasiswa 

UIN Alauddin Makassar pada saaat penerimaan mahasiswa baru dalam hal 

kemampuan membaca al-Qur’an sebagai salah satu syarat untuk menjadi mahasiswa 

UIN Alauddin Makassar. 3) Orang tua kiranya mendidik anaknya sedini mungkin dan 

secara serius terkait membaca Al-Qur’an. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa kalangan memandang 

sebelah mata mengenai urgensi pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan proses 

menuju insan yang lebih baik sehingga fitrah manusia menjadi sempurna dari sisi 

kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang berlangsung secara kontinu, 

sehingga tidak terbatas ruang dan waktu.
1
 

Pendidikan adalah usaha sadar seseorang yang terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dalam 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

2
 

Pendidikan tentunya memiliki tujuan atau arah yang ingin dicapai. Dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ditetapkan tujuan 

pendidikan nasional sebagai berikut: 

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

3
 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi 

muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk 

jasmaniyah maupun rohaniyah, menumbuhsuburkan hubungan yang harmonis setiap 

pribadi manusia dengan Allah,  manusia dan alam semesta.  

                                                             

1
 Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), h. 7. 
2
Abuddin Nata, Ilmu Pengetahuan Islam (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 30. 

3
 Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam, h. 25-26. 
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Dasar pendidikan Islam adalah  al-Qur‟an dan Sunnah Nabi.
4
 Al-Qur‟an 

merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. 

sebagai mukjizat dan salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta. Allah 

swt. menurunkan kitab-Nya yang kekal (al-Qur‟an) agar dibaca oleh lidah-lidah 

manusia, didengarkan oleh telingan mereka, ditadaburi oleh akal mereka, dan menjadi 

ketenangan bagi hati mereka. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah QS al-

„Isra>’/17: 9, yang berbunyi: 

 
ُر  َذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي لِلَِِّت ِهَي أَقْ َوُم َويُ َبشِّ  اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاِِلَاِت َأنَّ ََلُْم َأْجًرا َكِبريًاِإنَّ هََٰ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya al-Qur‟an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus 
dan memberi kabar gembira bagi kaum mukminin yang banyak berbuat amal 
kebajikan, sesungguhnya bagi mereka pahala yang besar.

5
 

Selain itu, Allah swt. akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut 

ilmu dan mempelajari al-Qur‟an sebagaimana diungkapakan dalam QS al-

Muja>dilah/58:11. 

ُحوا ِف اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا يَ ْفَسِح اللَُّه َلُكْم َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم  تَ َفسَّ
 (١١ُلوَن َخِبرٌي )يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَا تَ ْعمَ 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-
lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.6 

                                                             
4
 Haidar Putra Daulay, Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2009), h. 6. 

5
 Kementerian Agama Republik Indonesia,  Surah  Al-Isra’ (ayat 9, Bandung: Cordoba, 

2012), h. 283. 
6
Kementerian Agama,  Al-Quran dan Terjemahan (Surabaya: Halim, 2013), h. 543. 
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Dari ayat di atas, maka jelaslah kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu, 

terutama menuntut ilmu keagamaan. Seseorang yang belajar al-Qur‟an akan 

mendapatkan kedudukan yang setinggi-tinggginya. Manusia diharapkan menuntut 

ilmu dengan cara yang baik, berbagai macam cara yang dapat kita lakukan dalam 

belajar, termasuk mencari model atau metode dalam membaca al-Qur‟an. 

Memahami al-Qur‟an merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Perintah 

untuk melaksanakan ketentuan agama (Islam) terkandung dalam al-Qur‟an. Agar 

memahami apa saja sebagai ketentuan agama yang wajib dilaksanakan itu perlu 

menelaah ayat-ayat al-Qur‟an yang berhubungan dengan ketentuan yang dimaksud. 

Tidak hanya ketentuan yang merupakan kewajiban untuk melaksanakannya, lebih 

dari itu al-Qur‟an mengandung berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan 

manusia selama menjalani hidupnya di atas dunia bahkan berlanjut sampai pada 

kehidupan di alam baka. 

Sebagai generasi muslim yang hidup di era modern, era informasi dan 

teknologi tinggi, di pundaknyalah terpikul amanah untuk menunjukkan bahwa 

kebenaran nilai Islam yang menyatakan bahwa Islam itu merupakan agama rahmatan 

liy al-alami>n. Nilai kerahmatannya bukan hanya dilihat pada aspek ajaran-ajarannya 

yang menganjurkan kepada setiap pemeluknya untuk menebar pesan kedamaian dan 

menebar nilai kesejukan, melainkan pula pada seluruh aspek yang berhubungan 

dengan kemaslahatan umat manusia. 

Salah satu aspek yang dimaksud adalah informasi dan ajarannya yang 

berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tidak sedikit ilmuan di era modern, baik dari 

kalangan muslim maupun non muslim dari Barat yang melakukan penelitian sebagai 

tindak lanjut atas informasi yang bersifat keilmuan yang diperoleh dari al-Qur‟an. 
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Sungguh ironis manakala para peneliti dari kalangan non-muslim melakukan kegiatan 

ilmiah karena memperoleh petunjuk dari al-Qur‟an, sementara orang Islam 

menjadikan al-Qur‟an sebagai petunjuk untuk beribadah, malah enggan 

menjadikannya sebagai petunjuk untuk kegiatan ilmiah.
7
 

Sebagian besar masyarakat zaman sekarang memperlakukan al-Qur‟an 

berbeda sama sekali dengan tujuan penurunan al-Qur‟an sebenarnya. Sebagian di 

antara mereka menyampul al-Qur‟an dengan bagus dan menyimpannya pada dinding 

rumah yang hanya dibaca sekali-sekali. Sebagian lagi ada yang menjadikan al-Qur‟an 

sebagai jimat yang dianggap sebagai penangkal gangguan makhluk jahat atau 

dijadikan semacam isim untuk menentukan keberuntungan seseorang. Tentu hal ini, 

kekeliruan terbesar yang menimpa sebagian umat Islam. Akibatnya, umat Islam tidak 

mendapatkan manfaat yang signifikan dari hadirnya al-Qur‟an. 

Dunia modern yang telah membawa manusia pada era kemajuan di satu sisi 

telah mengubah tatanan masyarakat termasuk moral generasi muda dan anak-anak. 

Pengaruh negatif ini terlihat pada kerusakan akhlak mereka yang terjadi tidak hanya 

di dunia barat, tetapi mulai merambah ke dunia Islam termasuk Indonesia. Kerusakan 

itu beraneka ragam, mulai dari yang ringan sampai pada yang tergolong kerusakan 

berat seperti perkelahian, pembunuhan, perampokan, pelecehan seksual dan 

sebagainya. Kemerosotan akhlak ini telah mengancam sebahagian generasi kita dan 

merupakan problem yang serius bagi para orang tua. 

Kondisi dunia dengan gambaran tersebut di atas menuntut adanya pembinaan 

yang serius bagi generasi muda. Salah satu alternatif dengan membaca al-Qur‟an, 

                                                             
7
 Hamzah S. Fathani, Ulumul Qur’an: Menyingkap Ayat Ilahiyah di Balik Fenomena (Cet. IV; 

Makassar: Gunadarma Ilmu, 2016), h. 5. 
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sebab al-Qur‟an satu-satunya pedoman hidup untuk mencapai keselamatan, 

ketentraman dan kesuksesan dalam mengarungi hidup yang penuh dengan tantangan. 

Jadi memiliki kemampuan membaca al-Qur‟an merupakan hal yang terpenting 

dan hal yang mendasar untuk diketahui seorang muslim. Sebagaimana halnya yang 

juga lebih terkhusus terhadap Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebagai salah satu lembaga yang 

diharapkan melahirkan calon guru Madrasah Ibtidaiyah. Hal ini berdampak pada 

mahasiswa PGMI sendiri. Karena beberapa institusi menerapkan tes membaca al-

Qur‟an ketika mengadakan tes penerimaan guru Madrasah. 

Pada penerapannya, lulusan PGMI tentunya dituntut mampu membaca al-

Qur‟an dengan baik dan benar, karena di lapangan nantinya akan mengajarkan 

minimal membaca atau menghafal juz ‘amma kepada peserta didik yang diajarnya. 

Selain itu, untuk jangka pendek, ketidakmampuan mahasiswa PGMI membaca al-

Qur‟an dengan baik dan benar menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan hingga 

keterlambatan  dalam menyelesaikan studinya di UIN Alauddin Makassar. Karena 

mahasiswa dituntut mampu membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar yang 

dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Lulus Mengaji yang ditanda tangani 

langsung oleh Ketua Prodi. 

Berdasarkan pengamatan penulis, hal-hal yang menjadi indikator 

ketidakmampuan mahasiswa PGMI membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar lebih 

dominan kepada kesalahan pada cara membaca mad dan makha>rijul h}uru>f. Bahkan 

beberapa mahasiswa dari latar belakang daerah tertentu, mengalami kesulitan dalam 

mengucapkan beberapa huruf pada huruf hijaiyyah karena kebiasaan yang dibawa 

dari daerahnya masing-masing. 
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Berdasarkan data hasil penelitian salah satu mahasiswa PGMI, menyatakan 

bahwa: 

Tercermin dari hasil kategorisasi bahwa dari 29 responden, terdapat 24 
mahasiswa (82,2758%) memiliki keterampilan membaca al-Qur‟an kategori 
rendah, 5 mahasiswa (17,241%) memiliki keterampilan membaca al-Qur‟an 
kategori tinggi. Dari hasil tersebut terlihat bahwa dominan mahasiswa Prodi 
PGMI FTK UIN Alauddin Makassar memiliki keterampilan membaca al-
Qur‟an adalah rendah, artinya keterampilan membaca al-Qur‟an masih perlu 
diasah.

8
 

Keterlambatan menyelesaikan studi akibat ketidakmampuan membaca al-

Qur‟an dengan baik dan benar, tentu tidak dapat dibiarkan terjadi berulang-ulang di 

UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam di 

Sulawesi Selatan yang berlabelkan Islam. Hal ini sudah tentu harus menjadi perhatian 

besar baik pihak Universitas, Fakultas maupun Prodi. Sekalipun di Prodi PGMI dan 

Fakultas Tarbiyah telah dibentuk lembaga untuk belajar membaca al-Qur‟an, namun 

kehadiran Lembaga Qur’an Meeting Club yang eksistensinya mengalami pasang 

surut belum cukup untuk mengatasi keterlambatan mahasiswa PGMI dalam 

menyelesaikan studinya karena kemampuan membaca al-Qur‟an yang masih sangat 

minim.  

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti dengan Judul 

Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Angkatan 2015 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.  

 

 

                                                             
8 Nurul Magfirah, “Pengaruh Tutor Sebaya Terhadap Keterampilan Membaca Al-Qur‟an 

Mahasiswa Prodi PGMI FTK UIN Alauddin Makassar”, Skripsi (Makassar: Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin, 2018), h. 58. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang apa yang ada pada judul maupun rumusan masalah. 

Penulis memuat fokus penelitian dan deskripsi fokus pada tabel di bawah ini: 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Kemampuan membaca al-

Qur‟an dengan baik dan benar 

sesuai dengan kaidah ilmu 

tajwid mahasiswa Prodi 

Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. 

Membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar 

sesuai tajwid yakni meliputi: 

1) makha>rijul h}uru>f, yaitu tempat keluar 

atau masuk dari huruf; 

2) s{ifa>tul h}uru>f, yaitu bagaimana cara 

melafalkan atau mengucapkan huruf; 

3) ah}kamul maddi wal qasr, yaitu 

panjang pendek dari pengucapan ayat 

al-Qur‟an; 

4) ah}kamul h}uru>f, yaitu bagaimana 

hubungan antar huruf; 

5) ah{kamul waqaf wal ibtida’, yaitu 

mengetahui cara memulai dan 

berhenti pada bacaan yang terdapat 

tanda berhenti pada bacaan yang 

terdapat tanda huruf tajwid. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengemukakan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dalam 

membaca al-Qur‟an sesuai dengan kaidah tajwid yang benar ? 

2.  Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Kemampuan 

Membaca   al-Qur‟an Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau 

kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-

buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang sudah ada 

sebelumnya yang relevan terhadap topik yang akan diteliti antara lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Indah Sri Suryatiningrum, mahasiswa Prodi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan judul 

“Tingkat Kemampuan Membaca Al-Quran Mahasiswa Angkatan 2014 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Surakarta Tahun Akademik 2017”. Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa  

tingkat kemampuan membaca Al Quran  Mahasiswa angkatan 2014 Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Surakarta Tahun 2017  tergolong sedang. Sebagian besar Mahasiswa angkatan 

2014 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
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IAIN Surakarta Tahun 2017 sudah bisa membaca al-Quran dengan lancar 

namun dalam penerapan makharijul huruf dan ilmu tajwidnya belum tepat.
9
 

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Rasyid, mahasiswa jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

dengan judul “Pengaruh Kemampuan Membaca  Al-Qur‟an Terhadap Hasil 

Belajar  al-Qur‟an Hadis Peserta Didik Kelas IV MI Ash-Shalihin Kabupaten 

Gowa”. Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa terdapat  pengaruh antara 

kemampuan membaca  al-Qur‟an terhadap hasil belajar al-Qur‟an hadis 

peserta didik. Pada hasil peneltian ini kemampuan membaca al-Qur‟an 

berpengaruh 90% terhadap hasil belajar  al-Qur‟an hadis peserta didik MI 

Ash-Shalihin Kabupaten Gowa, dan sisanya 10%  ditentukan oleh faktor lain 

seperti menghafal dan memahami kandungan al-Qur‟an dan hadis. Artinya 

kemampuan membaca  al-Qur‟an perlu perhatian husus demi keberhasilan 

pembelajaran  al-Qur‟an hadis.
10

 

3. Skripsi yang ditulis oleh As‟adiyah, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dengan judul “Kemampuan Membaca  

Siswa SMP IT Ihsanul Fikri Pabelan Kabupaten Magelang yang Berasal dari 

MI dan SD”. Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan membaca  al-Qur‟an siswa siswi SMP IT Ihsanul Fikri Pabela 

Kabupaten Magelang yang asal sekolahnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) lebih 

                                                             
9 Indah Sri Suryatiningrum, “Tingkat Kemampuan Membaca Al-Quran Mahasiswa Angkatan 

2014 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta Tahun 

Akademik 2017”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta, 2017), h. 

76. 

10 Muhammad Nur Rasyid, “Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Terhadap Hasil 

Belajar Al-Qur‟an Hadis Peserta Didik Kelas IV MI Ash-Shalihin Kabupaten Gowa”, Skripsi 

(Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 60. 
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tinggi kemampuannya membaca  al-Qur‟an dibandingkan dengan siswa siswi 

yang berasal dari Sekolah Dasar (SD).
11

 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

yaitu pada penelitan ini peneliti ingin mengetahui tingkat kemampuan membaca  al-

Qur‟an dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam membaca  

al-Qur‟an mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2015 

UIN Alauddin Makassar. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui kemampuan membaca  al-Qur‟an mahasiswa Prodi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2015 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kemampuan 

membaca  al-Qur‟an mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

angkatan 2015 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Agar hasil penelitian menjadi bahan bacaan dan bahan pelajaran bagi mahasiswa 

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar. 

b. Diharapkan menjadi sumber informasi bagi semua pihak yang berkecimpung 

dalam dunia pendidikan tentang pendidikan baca al-Qur‟an khususnya Mahasiswa 

                                                             
11

As‟adiyah, “Kemampuan Membaca  Siswa SMP IT Ihsanul Fikri Pabelan Kabupaten 

Magelang yang Berasal dari MI dan SD”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 

2008), h. 27. 
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dan Tenaga Pengajar Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kemampuan Membaca  Al-Qur’an 

1. Pengertian Kemampuan Membaca 

 Membaca berasal dari kata dasar baca, berdasarkan kamus besar bahasa 

Indonesia, membaca merupakan ucapan lafaz bahasa lisan menurut peraturan 

tertentu. Kata baca dalam bahasa indonesia mengandung arti melihat, 

memperhatikan serta  memhami isi dari yang tertulis dengan melisankan atau hanya 

dalam hati.
1
 Membaca merupakan kegiatan menyerap makna teks bacaan yang 

melibatkan proses mental. Peneliti mengutip dari buku Strategi Pembelajaran 

Bahasa yang ditulis oleh Iskandarwassid dan Dadang Sunendar yang berbunyi: 

Membaca merupakan kegiatan untuk mendapatkan makna dari apa yang 
tertulis dalam teks. Untuk keperluan tersebut, selain perlu menguasai bahasa 
yang dipergunakan, seorang pembaca perlu juga mengaktifkan berbagai proses 
mental dalam sistem kognisinya.

2
 

 Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Keempat 

keterampilan tersebut yaitu membaca, menulis, mendengarkan, berbicara. 

Keterampilan  tersebut  sangat erat kaitannya. Dalam proses membaca al-Qur’an, 

keempat keterampilan tersebut harus terpenuhi. 

Membaca  pada dasarnya merupakan kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik 

dengan menggunakan audio visual seseorang untuk memperoleh sebuah makna dari 

simbol berupa huruf atau kata. 

                                                             

1
 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya Karya, 

2011), h. 593. 

2
Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, h. 246. 
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Kegiatan membaca tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai 

makhluk beragama. Perhatikan firman Allah QS al-‘Alaq/96: 1-5. 

ـي )٢(خىلىقى اإلْنسىافى ًمْن عىلىقو )١اقْػرىْأ بًاْسًم رىبّْكى الًَّذم خىلىقى )  (٣(اقْػرىْأ كىرىبُّكى األْكرى
ْ يػىْعلىْم )٤بًاْلقىلىًم ) الًَّذم عىلَّمى   (٥(عىلَّمى اإلْنسىافى مىا َلى

 

Terjemahya: 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang 
Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

3
 

 Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah swt. mengajar manusia melalui 

perantara baca tulis. Melalui membaca, seseorang mendapatkan pengetahuan baru. 

Derajat seseorang dapat terangkat dengan adanya pengetahuan yang dimiliki.
4
 

Begitu banyak keutamaan membaca al-Qur’an dan tak ada kerugian ketika 

membacanya. 

2. Indikator Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Membaca al-Qur’an tentunya memiliki indikator untuk dinyatakan betul-

betul mampu membaca al-Qur’an dengan baik dan benar. Indikator-indikator 

kemampuan membaca al-Qur’an dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kelancaran membaca  al-Qur’an 

Kelancaran berasal dari kata dasar lancar. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti tidak tersangkut; tidak terputus; tidak tersendat; fasih; tidak 

                                                             
3 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, Surah  Al Alaq, (ayat 1-5, Bandung: 

Cordoba, 2012), h. 567. 

4 Muhammad Shabir Umar dkk., “Perbandingan Direct Instruction dan Tanya Jawab terhadap 

Kemampuan Membaca Peserta Didik Kelas II SD INPRES Rappokalling 1 Makassar”, Auladuna, 

vol.5 no. 2 (Desember 2018), h. 226. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/auladuna/article/view/ 

224-235. (Diakses 2 Januari 2019). 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/auladuna/article/view/%20224-235
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/auladuna/article/view/%20224-235
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tertunda-tunda.
5
 Maksud daripada teks di atas adalah membaca al-Qur’an dengan 

fasih. 

b. Ketepatan membaca  al-Qur’an sesuai kaidah ilmu tajwid 

Tajwid menurut maknanya ialah membetulkan dan membaguskan bunyi 

bacaan al-Qur’an menurut aturan-aturan hukumnya yang tertentu.
 6

 Aturan tersebut 

di antaranya hukum bacaan (cara-cara membaca), makha>rijul h{uru>f (tempat-tempat 

keluar huruf), s{ifatul h{uru>f (sifat-sifat huruf), ah{kamul h{uru>f (hukum yang tertentu 

bagi tiap-tiap huruf), mad (ukuran bagi panjang atau pendeknya suatu bacaan) dan  

ah{kamul waqaf (hukum-hukum bagi penentuan berhenti atau terusnya suatu bacaan, 

dan lain-lain. 

c. Kesesuaian membaca dengan makha>rijul h{uru>f 

Makharijul huruf adalah membaca huruf-huruf sesuai dengan tempat 

keluarnya huruf tersebut. 

Makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf dari organ tubuh tertentu. Ada 
lima organ tubuh manusia yang menghasilkan huruf-huruf, yaitu rongga mulut, 
kerongkongan, lidah, dua bibir dan hidung.

7
 

 Terdapat beberapa huruf yang berbeda dalam huruf hijaiyah yang 

penyebutannya hampir sama. Hal ini sangat perlu diperhatikan, karena tidak sedikit 

orang memlafalkan beberapa huruf yang berbeda namun dalam pelafalannya mereka 

menyamakan bunyinya. Tentu hal ini kekeliruan besar yang tidak boleh dibiarkan 

karena dapat berakibat fatal dalam pemaknaan katanya. 

                                                             
5 Departemen Pendidikan Nasioanl, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h. 633.  

6 Ismail Tekan, Tajwid Al-Qur’anul Karim, (Cet. XIX; Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 

2008), h. 13. 
7
 Khaeruddin, Metode Baca Tulis Al-Qur’an (Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 

2000), h. 189. 
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3. Pengertian Al-Qur’an 

a. Pengertian secara Etimologi (Bahasa) 

 Menurut Hamzah, al-Qur’an berasal dari kata qara’a yang berarti membaca, 

kemudian kata qara’a menjadi kata benda qur’a>nan yang berarti bacaan. Jadi, qur’an 

adalah segala macam teks bacaan yang dapat dibaca. Penggunaan alif dan lam di 

depannya menandakan batas keumumannya.
8
 Sehingga dapat dipahami bahwa 

Qur’an adalah Kitab Suci bacaan bagi umat Islam. 

Menurut Deden, al-Qur’an berasal dari kata qara’a yang bisa diartikan 

menghimpun, artinya kitab yang menghimpun segala ilmu pengetahuan dan kitab-

kitab sebelumnya. Hal tersebut dikutip dari bukunya yang berjudul Pendidikan 

Agama Islam: Arah Baru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi, 

yakni: 

Al-Qur’an akar dari kata qara’a yang berarti membaca, sesuatu yang dibaca. 
Membaca yang dimaksud adalah membaca huruf-huruf dan kata-kata antara 
satu dengan yang lain. Membaca di sini khusus ditunjukkan pada al-Qur’an 
sebagai teks seperti yang dapat kita saksikan. Al-Qur’an sebagai teks 
sebenarnya merupakan kumpulan dari teks-teks kitab sebelumnya yang sudah 
disempurnakan. Oleh karena itu, kata qara’a dapat pula diartikan menghimpun. 
Al-Qur’an menghimpun segala ilmu pengetahuan.

9
 

b. Pengertian secara Terminologi (Istilahi) 

 Menurut Rosihoni, al-Qur’an secara terminologi, dipahami secara beragam 

oleh sejumlah pakar tafsir, seperti dikemukakan sebagai berikut: 

1) Manna’ Al-Qatthan 

 Manna’ Al-Qatthan menafsirkan sebagai Kitab Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhamma saw. dan barang siapa membacanya, akan mendapatkan 

pahala. 

                                                             
8
 Hamzah S. Fathani, Ulumul Qur’an: Menyingkap Ayat Ilahiyah di Balik Fenomena, h. 1. 

9
 Deden Makbulah, Pendidikan Agama Islam: Arah Baru Pengembangan Ilmu dan 

Kepribadian di Perguruan Tinggi (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 155-156. 



16 
 

 
 

2) Al-Jurjani 

 Al-Jurjani menafsirkan al-Qur’an adalah sesuatu yang ditulis ke dalam 

mushaf, diriwayatkan secara mutawatir lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad 

saw. yang tidak ada keraguan di dalamnya. 

3) Abu Syahbah 

 Abu Syahbah menafsirkan  al-Qur’an sebagai berikut: 

Kitab Allah yang diturunkan baik lafazh maupun maknanya kepada nabi 
terakhir, Muhammad saw., yang diriwayatkan secara mutawatir, yakni dengan 
penuh kepastian dan keyakinan (akan kesesuaian dengan apa yang diturunkan 
kepada Muhammad), yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surat Al-
Fatihah [1] sampai akhir surat An-Nas [114].

10
 

Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 2, yang berbunyi: 

 ىيدنل لًْلميتًَّقيى  ۛ  ًفيًو  ۛ  ذىًَٰلكى اْلًكتىابي َلى رىْيبى 
Terjemahnya: 

(Kitab Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka 
yang bertakwa.

11
 

  Al-Qur’an adalah kitab yang menghimpun berbagai macam wujud. Telah 

menjadi kehendak Allah bahwasanya disetiap zaman harus ada akal pikiran ysng 

mampu menerangi.
12

 Allah memberi potensi pemahaman terhadap al-Qur’an pada 

akal manusia untuk menggali kekayaan makna yang terkandung dalam ayat-ayatnya 

yang penuh hikmah. 

 Berdasarkan definisi di atas, al-Qur’an adalah Kitab Suci bagi umat Islam 

yang menghimpun segala ilmu pengetahuan dan kitab-kitab sebelumnya, ditulis ke 

dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir lalu diturunkan kepada Nabi 

                                                             

10
 Rosihon Anwar, Ulum Al-Qur’an, h. 33. 

11 Kementerian Agama, Al-Qur’an, dan Terjemahan, h. 2. 

12 
Mohammad Motawali As-Sya’rawi, Meniti Jalan Menuju Al-Qur’an (Cet. I; Jakarta: 

Yayasan Alumni Timur Tengah, 2010), h.13. 
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Muhammad saw. yang tidak ada keraguan di dalamnya dan barang siapa 

membacanya akan mendapatkan pahala. 

4. Ilmu Tajwid dalam Al-Qur’an 

 Tajwid secara bahasa berasal dari kata ‚Jawwada-yujawwidu-tajwi>dan‛ yang 

artinya membaguskan atau membuat jadi bagus. Pengertian yang lain menurut 

lughoh (bahasa), tajwid dapat juga diartikan ‚segala sesuatu yang mendatangkan 

kebajikan‛. Sedangkan pengertian menurut istilah adalah ilmu yang memberikan 

segala pengertian tentang huruf, baik huruf yang timbul setelah hak-hak huruf 

(mustah{aqqul h{uru>f) dipenuhi, yang terdiri atas sifat-sifat huruf, hukum-hukum mad, 

dan sebagainya.
13

 Dari pengertian di atas, maka maksud tajwid adalah usaha 

seseorang ketika membaca al-Qur’an memiliki keterampilan membaguskan bacaan 

tersebut, mulai dari mad, dengung dan lain sebagainya. Di dalam al-Qur’an sangat 

banyak aturan-aturan bacaan yang harus dikuasai, namun dalam hal ini peneliti 

memfokuskan kepada keterampilan dasar dari panjang-pendek, dengung, qalqalah-

nya dan hukum-hukum bacaan lain yang merupakan keterampilan dasar bagi pemula 

membaca al-Qur’an. Membaca al-Qur’an juga diperlukan keterampilan dalam 

mentartilkan bacaan sesuai firman Allah swt. dalam QS al-Muzzammil/73:1-4. 

(أىْك زًْد عىلىْيًو كىرىتًّْل اْلقيْرآفى تػىْرتًيال ٣(ًنْصفىوي أىًك انْػقيْص ًمْنوي قىًليال )٢(قيًم اللَّْيلى ًإَل قىًليال )١يىا أىيػُّهىا اْلميزَّمّْلي )
(٤) 

Terjemahnya: 

Hai orang yang berselimut (Muhammad) bangunlah (untuk sembahyang) di 
malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), yaitu seperduanya atau kurangilah 
dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu dan bacalah al-Qur’an 
dengan perlahan-lahan.

 14
 

                                                             

13
 Moh Wahyudi, Ilmu Tajwid Plus (Cet.2; Surabaya: Halim Jaya, 2008), h, 1. 

14
Kementerian Agama, Al-Qur’an, dan Terjemahan, h. 574. 
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 Dalam buku yang berbeda, Moh Wahyudi juga mengemukakan pegertian 

tajwid secara bahasa berarti memperbaiki sedangkan menurut istilah mengeluarkan 

setiap huruf dari tempat keluarnya, serta memberi hak-haknya, seperti jelas, kuat, 

lemah, dan sifat-sifat huruf, seperti tebal, tipis, dan lain-lain. 

 Tajwid sebagai suatu disiplin ilmu mempunyai kaidah-kaidah tertentu yang 

harus dipedomani dalam pengucapan huruf-huruf dan makhrajnya. Selain itu, harus 

pula diperhatikan hubungan setiap huruf dengan yang sebelum dan sesudahnya 

dalam cara pengucapannya. Oleh karena itu, ia tidak dapat diperoleh hanya sekedar 

dipelajari namun juga harus melalui latihan, praktik, dan menirukan orang yang baik 

bacaannya. Sehubungan dengan hal ini asy-syaikh Ibnul Jazariy mengatakan ‚aku 

tidak mengetahui jalan yang paling efektif untuk mencapai puncak lafadh yang 

diterima dari mulut orang yang baik bacaannya‛. Para ulama menganggap qira>’at ( 

bacaan) al-Qur’an tanpa tajwid sebagai suatu lah{n.
15

 Lah{n adalah kerusakan atau 

kesalahan yang menimpa lafaz, baik secara jali>  maupun secara khofi>. 

 Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat membaca ayat-ayat  al-

Qur’an secara betul (fasih) sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah saw., juga 

dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca kitab Allah ta’ala 

(al-Qur’an). Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fard{u kifa>ya dan 

mengamalkan fard{u ‘ain.
16

 Hal ini berlaku bagi setiap pembaca  al-Qur’an (putra 

maupun putri). 

 Adapun hukum tajwid yang dimaksud dalam meningkatkan keterampilan 

membaca al-Qur’an adalah: 

                                                             
15

 Moh Wahyudi, Hukum-Hukum Bacaan Al-Qur’an, (Surabaya: Indah Surabaya, 2006), h. 

17. 

16
 Moh Wahyudi, Hukum-Hukum Bacaan Al-Qur’an, h. 28. 
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a. Makharijul Huruf 

 Makhraj ditinjau dari morfologi berasal dari fi‘il ma>d{i>  yang berarti  جيخر

keluar. Kemudian diikutkan wazan maf‘alun yang bershigot isim maka>n, maka yang 

menjadi makhraj yang berarti tempat keluar. Bentuk jama’nya الحروف جمخار  adalah 

tempat-tempat keluar. Jadi makha>rijul h{uru>f berarti tempat-tempat keluar huruf. 

Sedangkan menurut istilah adalah tempat-tempat keluarnya huruf pada waktu huruf-

huruf itu dibunyikan.
 17

 Jadi, makharijul huruf ini biasanya digunakan agar kita bisa 

membedakan huruf-huruf agar tidak salah mengucap, karena salah satu huruf saja 

kita salah, maka bisa merubah arti atau makna yang kita baca. 

1) Al-Jauf 

 Al-jauf artinya rongga tenggorokan dan mulut. Dari rongga tenggorokan dan 

mulut ini muncul satu makhraj  yang dikenal dengan, makhraj al-jauf. Dari makhraj 

al jauf ini kelaur tiga huruf mad, yaitu alif (ا ), wau (و ), dan ya (ي) yang bersukun. 

Dalam mamahami tiga huruf mad yang kelaur dari makhraj al jauf  ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan, antara lain: 

a) Cara membunyikan alif tidak sama dengan cara membunyikan hamzah. 

Hamzah keluar dari makhraj al h{alq dan tersifati oleh syiddah, sedang alif 

tersifat oleh rikhwan (lawannya). Alif yang keluar dari aljauf  ialah huruf mad 

dalam keadaan mati dan huruf sebelumnya berharakat fath{ah. Cara 

membacanya dipanjangkan dua harakat karena menjadi mad asli, suara 

panjang tersebut keluar dari rongga tenggorokan dan mulut. 

b) Bunyi huruf wau yang bersukun atau dalam keadaan mati tidak sama dengan  

bunyi huruf wau yang keluar dari bibir yang dalam keadaan hidup atau ber-

                                                             

17
 Moh Wahyudi, Ilmu Tajwid Plus, (Cet.2; Surabaya: Halim Jaya, 2008), h. 27. 
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harakat. Bunyi wau dalam keadaan makhraj al jauf adalah wau yang disukun 

atau mati dan huruf sebelumnya berharakat d{ammah. Cara membacanya 

dipanjangkan dua harakat karena menjadi mad asli. Suara panjang tersebut 

keluar dari rongga tenggorokan dan mulut. 

c) Bunyi ي yang disukun atau mati dan huruf sebelumnya berharakat kasrah. 

Cara membacanya dibaca panjang  dua harakat karena menjadi mad asli. 

Suara panjang tersebut keluar dari rongga tenggorokan dan mulut. 

2) Al H{alq 

 Al h{alq artinya tenggorokan, maksudnya tempat keluarnya huruf yang 

terletak pada tenggorokan. Dari al h{alq ini keluar tiga makhraj yang digunakan 

untuk tempat keluarnya enam huruf, yaitu  ا  .غ ,خ ,ح ,ع ,ه ,

3) Al lisa>n 

 Al lisa>n artiya lidah. Maksudnya tempat keluarnya huruf yang terletak pada 

lidah. Jumlah huruf hijaiyah yang keluar dari makhraj ini adalah 18 huruf dari 10 

makhraj.  

a) Pangkal lidah dekat anak lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya 

huruf ق 

b) Pangkal lidah tepatnya sebelah bawah (atau kedepan) sedikit dari makhrajnya 

qof, bertemu dengan langit-langit bagian atas yaitu ك 

c) Pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit. Pertengahan lidah tersebut 

dimantapkan (tidak menempel) pada langit-langit atas, yaitu huruf ج .ش ,ي. 

Salah satu tepi lidah atau keduanya  dengan gigi geraham yang atas. Ada juga 

yang mengatakan tepi pangkal lidah dengan geraham atas kanan atau kiri 

memanjang sampai ke depan, yaitu huruf ض. 
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d) Kedua tepi lidah secara bersama-sama sesudah makhraj ض hingga ujung 

lidah dengan gusi gigi yang atas, yakni gusinya gigi seri, gusinya gigi antara 

taring dan gigi seri, gusinya gigi taring, dan gusinya gigi antara gigi taring 

dan gigi geraham. Hurufnya yaitu ل. 

e) Ujung lidah dengan gusi dua buah gigi seri yang atas agak ke depan sedikit 

dari makhrajnya lam yaitu ن. 

f) Ujung lidah bagian atas dengan gusi dua buah gigi seri atas lidah tidak 

sampai  menyentuh gusi, yaitu huruf ل ,ن ,ر. 

g) Bagian atas dari ujung lidah dengan pangkal dua buah gigi seri yang atas, 

yaitu د ,ط ,ت. 

h) Antara ujung lidah dengan ujung buah gigi seri, yaitu ص ,ز ,س. 

i) Bagian atas dari ujung lidah dengan dua buah gigi seri yang  atas, berurutan 

mulai dari ujung, tengah gigi, dan persambungan di gusi dengan dua buah 

gigi seri yang atas. Yaitu huruf ث ,ذ , ظ. 

4) Asy syafatain 

 Asy syafatain artinya dua bibir. Maksudnya, tempat keluar huruf yang 

terletak pada dua bibir, bibir atas dan bibir bawah, yaitu ب ,ف, م    dan و. 

5) Al khaisyum 

 Al khaisyum artinya aqsaha ’anfi (pangkal hidung). Dari Al khaisyum ini 

keluar satu makhraj, atau al gunnah (sengau/dengung), dari sinilah keluar segala 

sengau yaitu nun sakinah ketika gunnah, ikhfa’, dan tasydi>d, mim sakinah idgham, 

ihkfa’ syafawi> dan م tasydi>d. 
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b. Nun Mati dan Tanwin 

 Hukum nun mati dan tanwin jika bertemu dengan salah sau huruf hijaiyyah 

mempunyai empat hukum bacaan, antara lain Iz{ha>r (  االظهار   ), Idga>m (  االدغام   ), 

Iqla>b ( االقال ب ) dan Ikhfa  .(  االخفاء ) ’<

 Nun mati adalah huruf nun yang tidak berharakat, baik fath{ah, kasrah, 

maupun dhommah. Nun mati bisa terletak pada kalimat isim, fi‘il, maupun huru>f, 

juga bisa terletak di tengah kalimat atau di ujung kalimat.
 18

 Keberadaan nun mati 

akan selalu nyata, baik dalam bentuk tulisan, pengucapan, wasa{l maupun waqaf. 

Bacaan iz{ha>r 

 Iz{ha>r menurut bahasa berarti jelas (terang). Menurut istilah berarti 

mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa dengung, yaitu apabila ada nun mati atau 

tanwin bertemu dengan salah satu huruf h{alqi (  ء  ,  ق  ,    ع  ,    ح  ,   غ   , خ  ) 
baik dalam satu kalimat atau dua kalimat, maka wajib dibaca, wajib iz{ha>r (jelas). 

contoh: 

 مىْن اىمىن 
 غىاًسقو ًا ذىاكىقىبْ 

1) Bacaan idga>m 

Idga>m menurut bahasa berarti memasukkan. Menurut istilah berarti membaca 

dua huruf jadi satu seperti yang kedua dengan tasydid, yaitu apabila ada nun mati 

atau tanwin bertemu dengan salah satu  م  ,  ر ,  ـ  ,  ؿ , ك ,ف. Sedangkan bacaan 

idga>m dibagi menjadi dua macam: 

                                                             

18
 Moh Wahyudi, Ilmu Tajwid Plus  (Cet.2; Surabaya: Halim Jaya, 2008), h. 91. 
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- Idga>m bigunnah, artinya dengan dengung, yaitu apabila ada nun mati atau 

tanwin bertemu dengan salah satu huruf   م ,   ـ  , ك  ,ف, maka harus dibaca 

idga>m bigunnah, seperti: 

 مىْن يػىقيوؿي        
ًة         ًمْن نًعمى

 ًمن مىْن مىنىعى        
 كىاؽْ ًمْن 

 

- Idga>m bila> gunnah, artinya tanpa dengung yaitu apabila ada nun mati atau 

tanwin bertemu degan huruf   ل   dan  ر, maka harus dibaca idga>m bila>gunnah, 

seperti: 

 ًمْن لىدي ْنوي 
 ًمْن رىًِبًمْ  

2) Bacaan iqla>b  

 Iqla>b menurut bahasa berarti  mengubah atau mengganti. Menurut istilah 

berarti membaca nun mati atau tanwin seperti mim mati, yaitu apabila ada nun mati 

atau tanwin bertemu dengan huruf  ب  baik dalam satu kata atau dengan kata lain, 

seperti: 

ِ  ِمْبػىْعًده  dibaca   ِ  من بعده   

يػْعيْمبىًصْي  ِ  َسًى    dibaca  ْيع بىًصْي ۛ  َسًى  

3) Bacaan Ikhfa>’ 

Menurut bahasa berarti samar (menyamar-nyamarkan). Menurut istilah 

berarti membaca huruf antara iz{ha>r dan idga>m tanpa tasydid dengan gunnah pada 
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huruf awal kira-kira 2 harakat, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu 

dengan salah satu huruf 15 yaitu,   

 ت  ث ج   د  ذ  ز  س  ش  ض  ص  ط   ظ   ؽ  ؼ  ؾ    

 Maka wajib dibaca ikhfa >’, seperti: 

Contoh: 

 ًاْف كيْنثيمْ 
 ًمْن قػىْبلي 
 فىاىنْػزىْلنىا
 ْودمىْنضي 

B. Hal-Hal yang Mendukung dalam Membaca Al-Qur’an 

1. Metode Membaca Al-Qur’an 

Metode pembelajaran baca tulis al-Qur’an telah banyak berkembang di 

Indonesia sejak lama. Tiap-tiap metode dikembangkan berdasarkan karakteristiknya. 

Berikut ini akan dikemukakan beberapa metode pembelajaran al-Qur’an yaitu, 

metode iqra’, qira>’ati, al- Banjary, tila>wati, qira>’ah dan al-Barqy. 

a. Metode Iqra’ 

Metode iqra’ adalah suatu cara dalam mempelajari  al-Qur’an dengan 

mengguakan sisem CBSA atau cara belajar santri aktif.
19

 Metode Iqra’ disusun oleh 

Bapak As'ad Humam dari Kota gede Yogyakarta dan dikembangkan oleh AMM 

(Angkatan Muda Masjid dan Musholla) Yogyakarta dengan membuka TK  al-Qur’an 

dan TP  al-Qur’an. Metode Iqra’ semakin berkembang dan menyebar merata di 

Indonesia setelah Munas DPP BKPRMI di Surabaya yang menjadikan TK  al-Qur’an 
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Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag, Pedoman Pengajaran Al-Qur’an Bagi Nank-

anak (Jakarta: Proyek Penerangan Depag, 1984), h. 13. 
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dan metode Iqra’ sebagai sebagai program utama perjuangannya. Metode Iqra’’ 

dalam pembelajaran  al-Qur’an adalah suatu cara atau metode cepat pembelajaran al-

Qur’an dengan pendekatan yang lebih menekankan kepada kemampuan membaca 

huruf, kata, kalimat sampai bacaan al-Qur’an. 

Menurut As’ad Humam bahwa prinsip–prinsip pembelajaran dengan metode 

Iqra’ ada 10 prinsip. Adapun prinsip-prinsip dalam menerapkan metode Iqra’ adalah: 

1) Bacaan langsung 

2) CBSA atau keaktifan 

3) Privat klasikal 

4) Prinsip modul 

5) Prinsip asistensi 

6) Prinsip praktis 

7) Prinsip sistimati 

8) Prinsip variatif 

9) Prinsip komunikatif 

10) Prinsip fleksibel 

Pembelajaran al-Qur’an dengan metode Iqra’ di dalamnya mengandung 

metode pengenalan huruf dan tanda baca, pengenalan bunyi serta susunan kata dan 

kalimat yang harus dipahami dan dibaca serta dikembangkan lebih jauh kepada kata, 

kalimat dan bacaan yang lebih rumit disertai pemahaman prinsip-prinsip tajwid yang 

harus diperhatikan. 

b. Metode Qira>’ati 

Metode baca  al-Qur’an Qira>’ati ditemukan Dahlan Salim Zarkasy dari 

Semarang, Jawa Tengah. Metode yang disebarkan sejak awal 1970-an, ini 
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memungkinkan anak-anak mempelajari al-Qur’an secara cepat dan mudah. Dahlan 

Salim Zarkasy yang mulai mengajar al-Qur’an pada 1963, merasa metode baca  al-

Qur’an yang ada belum memadai. Dahlan Salim Zarkasya kemudian menerbitkan 

enam jilid buku pelajaran membaca  al-Qur’an untuk TK  al-Qur’an untuk anak usia 

4-6 tahun pada l Juli 1986. Usai merampungkan penyusunannya, Dahlan Salim 

Zarkasy berwasiat, supaya tidak sembarang orang mengajarkan metode Qira>’ati. 

Tapi semua orang boleh diajar dengan metode Qira>’ati. 

Dalam perkembangannya, sasaran metode Qira>’ati kian diperluas. Kini ada 

Qira>’ati untuk anak usia 4-6 tahun, untuk 6-12 tahun, dan untuk mahasiswa  didik.
 20

 

Secara umum metode pengajaran Qira>’ati adalah: 1) Klasikal dan privat. 2) Guru 

menjelaskan dengan memberi contoh materi pokok bahasan, selanjutnya peserta 

didik menbaca sendiri (CBSA). 3) Peserta didik membaca tanpa mengeja. Sejak awal 

belajar peserta didik ditekankan untuk membaca dengan tepat dan cepat.
 
 

c. Metode al-Banjari 

Buku pegangan murid belajar membaca  al-Qur’an ialah ‚al-Banjary‛ yang 

terdiri dari 4 (empat) jilid.
 21

 Penyusun buku berpendapat bahwa hal paling mendasar 

dalam belajar  al-Qur’an dengan metode apapun mesti menguasai bentuk huruf dan 

bunyinya. 

d. Metode Qira>’ah 

Metode Qira>’ah adalah metode yang pertama kali ditemukan oleh Andi 

Suriadi, S.Pd.I yang kemudian menerbitkan buku Qira>’ah yang merupakan metode 

                                                             
20

A.Aman, “Pengaruh Kemampuan Membaca dan Menulis Al-Qur’an terhadap Hasil Belajar 

Al-Qur’an Hadis Siswa Madrasah Tsanawiyah Perguruan Tinggi Ganra Kabupaten Soppeng”, Thesis 

(Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar), h. 35. 

21 Khaeruddin, Metode Baca Tulis Al-Qur’an, h. 189. 



27 
 

 
 

super cepat belajar fasih membaca al-Qur’an (cara belajar santri super aktif), yang 

dilengkapi dengan ilmu tajwid, ayat-ayat pilihan, doa harian, bacaan shalat, dan 

kartu surah Yasin. Metode Qira>’ah adalah panduan cara membaca al-Qur’an dengan 

pedekatan banyak membaca latihan atau dengan sistem Qira>’ah yang memiliki ciri 

khas dengan dilengkapi dengan gambar.
22

 Metode mengaji yang sangat mudah 

diajarkan, cepat hasilnya, menyenangkan pembelajarannya dan cocok untuk semua 

tingkatan. 

Kelebihan metode Qira>’ah adalah mempunyai media gambar sebagai titian 

ingatan agar santri sangat mudah mengingat huruf jika dilupa, santri tidak mudah 

lupa huruf hijaiyah, santri sangat mudah mencerna penjelasannya, karena 

menggunkan istilah bahasa Indonesia, santri termotivasi membaca sendiri dan guru 

tidak perlu terlalu banyak aktif membaca ketika mengajar karena dilengkapi kartu 

control, kartu prestas, kartu hafalan dan kartu tadarus. 

Buku Qira>’ah dirancang dengan berbasis ke-Indonesiaan karena 

penjelasannya memakai istilah bahasa Indonesia dan juga bacaan yang bertuliskan 

arab latin, untuk memudahkan bagi siapa saja yang belajar membaca al-Qur’an. 

Penyusunannya dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pola bacaan dalam 

bentuk kunci, sehingga mudah dipelajari bagi pemula dan mudah diajarkan bagi 

siapa saja yang mau menjadi guru mengaji. 

e. Metode Al-Barqy 

Metode al-Barqy dapat dinilai sebagai metode cepat membaca al-Qur’an 

yang paling awal. Metode ini ditemukan dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel 
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Andi Suriadi, Buku Qira’ah Metode Kilat Membaca Al-Qur’an Cara Belajar Santri Super 

Aktif (Makassar: Yayasan Foslamic, 2011), h. 5. 
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Surabaya, Muhadjir Sulthon pada 1965. Awalnya, al-Barqy diperuntukkan bagi 

peserta didik SD Islam at-Tarbiyah, Surabaya. Peserta didik yang belajar metode ini 

lebih cepat mampu membaca  al-Qur’an.
 23

 Muhadjir lantas membukukan metodenya 

pada 1978, dengan judul ‛Cara Cepat Mempelajari Bacaan  al-Qur’an al-Barqy. 

Muhajir Sulthon Manajemen (MSM) merupakan lembaga yang didirikan 

untuk membantu program pemerintah dalam hal pemberantasan buta Baca Tulis al 

Qur’an dan Membaca Huruf Latin. Metode ini disebut ‚Anti Lupa‛ karena 

mempunyai struktur yang apabila pada saat peserta didik lupa dengan huruf-

huruf/suku kata yang telah dipelajari, maka ia akan dengan mudah dapat mengingat 

kembali tanpa bantuan guru.  

Penyebutan Anti Lupa itu sendiri adalah dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Departemen Agama RI. Metode ini diperuntukkan bagi siapa saja mulai anak-

anak hingga orang dewasa. Metode ini mempunyai keunggulan anak tidak akan lupa 

sehingga secara langsung dapat mempermudah dan mempercepat anak/peserta didik 

belajar membaca. Waktu untuk belajar membaca al-Qur’an menjadi semakin singkat. 

f. Metode Tila>wati 

Metode Tilawati disusun pada tahun 2002 oleh tim terdiri dari Hasan Sadzili, 

Ali Muaffa dkk. Kemudian dikembangkan oleh Pesantren Virtual Nurul Falah 

Surabaya. Metode Tilawati dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang 

berkembang di TK-TPA, antara lain: Mutu Pendidikan, kualitas santri lulusan 
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A.Aman, “Pengaruh Kemampuan Membaca dan Menulis Al-Qur’an terhadap Hasil Belajar 

Al-Qur’an Hadis Siswa Madrasah Tsanawiyah Perguruan Tinggi Ganra Kabupaten Soppeng”, Thesis 

(Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar), h. 35.  
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TK/TP al Qur’an belum sesuai dengan target.
 24

 Metode Pembelajaran masih belum 

menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga proses belajar tidak efektif. 

Pendanaan Tidak adanya keseimbangan keuangan antara pemasukan dan 

pengeluaran. Waktu pendidikan masih terlalu lama sehingga banyak santri drop out 

sebelum khatam  al-Qur’an. 

2. Keutamaan Membaca, Mempelajari dan Mengajarkan Al-Qur’an 

a. Keutamaan Membaca Al-Qur’an 

Membaca Al-Qur’an memiliki banyak keutamaan dan kelebihan. Hal tersebut 

telah diterangkan oleh Allah swt. dalam Al-Qur’an oleh Rasulullah saw. dalam 

beberapa ayat al-Qur’an dan hadits di antaranya: 

( ٢٢الةى كىأىنْػفىقيوا ِمَّا رىزىقْػنىاىيْم ًسرِّا كىعىالنًيىةن يػىْرجيوفى ًِتىارىةن لىْن تػىبيورى )ًإفَّ الًَّذينى يػىتػْليوفى ًكتىابى اللًَّو كىأىقىاميوا الصَّ 
ىيْم ًمْن فىْضًلًو ًإنَّوي غىفيوره شىكيوره )  (٣٣لًيػيوىفػّْيػىهيْم أيجيورىىيْم كىيىزًيدى

Terjemahnya: 

‚Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah dan selalu 
mendirikan shalat serta terbiasa menyisihkan (infak) dari sedikit rizki yang 
telah Kami anugerahkan kepada mereka, baik infak secara diam-diam ataupun 
terang-terangan, mereka itu sedang mengharapkan bisnis perdagangan yang 
tidak akan rugi. Supaya Allah SWT menyempurnakan pahala kepada mereka 
dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Mensyukuri.‛ (QS. Fat}ir : 29-30)

25
 

Inilah perniagaan yang paling agung, karena menghasilkan keuntungan yang 

paling besar dan kekal abadi selamanya, inilah perniagaan yang dengannya akan 

diraih semua harapan kebaikan dan terhindar dari semua keburukan yang ditakutkan. 
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A.Aman, “Pengaruh Kemampuan Membaca dan Menulis Al-Qur’an terhadap Hasil Belajar 

Al-Qur’an Hadis Siswa Madrasah Tsanawiyah Perguruan Tinggi Ganra Kabupaten Soppeng”, Thesis 

(Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 35. 

25
 Kementerian Agama Republik Indonesia,  Surah  Fatir  (ayat 29-30, Bandung: Cordoba, 

2012), h. 437. 
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Perniagaan yang jelas lebih mulia dan lebih besar keuntungannya daripada 

perdagangan duniawi yang dikejar oleh mayoritas manusia. 

: رىجيله عىلَّمىوي اللَّوي القيْرآفى، فػىهيوى يػىتػْليوهي آنىاءى اللَّْيًل، كىآنىاءى النػَّهىاًر، فىسىًمعىوي جىاره لىوي،  َلىحىسىدى ًإَلَّ ِف اثْػنىتػىْيً
: لىْيتىًِن أيكتًيتي ًمْثلى مىا أيكِتى فيالىفه، فػىعىًمْلتي ًمْثلى مىا يػىْعمىلي، كىرىجيله آتىاهي  ،  فػىقىاؿى اللَّوي مىاَلن فػىهيوى يػيْهًلكيوي ِف احلىقّْ

 فػىقىاؿى رىجيله: لىْيتىًِن أيكتًيتي ًمْثلى مىا أيكِتى فيالىفه، فػىعىًمْلتي ًمْثلى مىا يػىْعمىلي 
Terjemahnya: 

‚Tidak ada (sifat) iri (yang terpuji) kecuali pada dua orang: seorang yang 
dipahamkan oleh Allah tentang al-Qur-an kemudian dia membacanya di waktu 
malam dan siang hari, lalu salah seorang tetangganya mendengarkan (bacaan 
al-Qur-an)nya dan berkata: “Duhai kiranya aku diberi (pemahaman al-Qur-an) 
seperti yang diberikan kepada si Fulan, sehingga aku bisa mengamalkan seperti 
(membaca al-Qur-an) seperti yang diamalkannya. Dan seorang yang 
dilimpahkan oleh Allah baginya harta (yang berlimpah) kemudian dia 
membelanjakannya di (jalan) yang benar, lalu ada orang lain yang berkata: 
“Duhai kiranya aku diberi (kelebihan harta) seperti yang diberikan kepada si 
Fulan, sehingga aku bisa mengamalkan (bersedekah di jalan Allah) seperti 
yang diamalkannya.‛ (HR. Al-Bukhari).

26
 

Rasulullah saw. menyebutkan dua golongan manusia yang pantas untuk 

dicemburui, yaitu orang yang memahami al-Qur’an dan mengamalkannya serta orang 

yang memiliki harta dan menginfakkannya di jalan Allah. Inilah kelebihan sejati yang 

pantas dicemburui, adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi semata maka ini 

sangat tidak pantas untuk dicemburui, karena ini hakikatnya bukan merupakan 

kelebihan tapi celaan dan fitnah bagi manusia. 

أي اْلقيْرآفى الًَّذل يػىْقرىأي اْلقيْرآفى مىثىلي األيتْػريجًَّة رحييهىا طىيّْبه كىطىْعميهىا طىيّْبه كىمىثىلي اْلميْؤًمًن الًَّذل َلى يػىْقرى مىثىلي اْلميْؤًمًن 
انىًة رحييهىا طىيّْبه كىطىْعميهىا ميرّّ مىثىلي التَّْمرىًة َلى رًيحى َلىىا كىطىْعميهىا حيْلوه كىمىثىلي اْلمينىاًفًق الًَّذل يػىْقرىأي اْلقيْرآفى مىثىلي الرَّحْيى 

ثىًل احلْىْنظىلىًة لىْيسى َلىىا رًيحه كىطىْعميهىا ميرّّ   كىمىثىلي اْلمينىاًفًق الًَّذل َلى يػىْقرىأي اْلقيْرآفى كىمى
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 Pantarlina, dkk., Panduan Ilmu Tajwid (Cet. I; Makassar: Lembaga Muslimah DPP Wahdah 

Islamiyah, 2013), h. 4. 



31 
 

 
 

Terjemahnya: 

“Perumpamaan seorang mukmin yang membaca al-Qur’an seperti buah jeruk 
utrujah yang memiliki wangi yang sedap dan rasa yang manis. Sedangkan 
perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al Qur’an ibarat buah 
tamar (kurma) yang tidak memiliki bau namun rasanya manis. Adapun 
perumpamaan seorang munafiq yang membaca Al Qur’an ibarat buah roihanah 
yang memiliki wangi yang sedap tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang 
munafiq yang tidak membaca Al Qur’an ibarat buah handzholah yang tidak 
memiliki bau dan rasanya pahit.” (HR. Muslim, 6981)

27
 

Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah saw. secara tidak langsung 

mengarahkan agar kita menjadi orang yang membaca al-Qur’an bukan sekadar 

membaca dan menghafal. Namun hendaknya al-Qur’an tersebut bisa diterapkan. 

Semakin banyak kaji al-Qur’an, harusnya semakin bagus iman dan akhlaknya. 

Karena sifat orang yang membaca al-Qur’an itu akan tercium wanginya. Artinya, ia 

akan buktikan dalam amal dan perilakunya dalam keseharian. 

ابًوً  ًفيعنا ألىْصحى  اقْػرىءيكا اْلقيْرآفى فىًإنَّوي يىْأًتى يػىْوـى اْلًقيىامىًة شى
Terjemahnya: 

‚Bacalah Al Qur’an karena Al Qur’an akan datang pada hari kiamat 
nanti sebagai syafi’ (pemberi syafa’at) bagi yang membacanya.‛ (HR. Bukhari 
dan Muslim)

28
 

 Syafa’at al-Qur’an di antaranya sebagai pemberi syafa’at untuk masuk surga, 

sebagai pengangkat derajat dalam surga, menghindarkan penjaganya dari adanya 

hisab atau perhitungan amalan yang buruk serta kedua orang tua penjaga al-Qur’an 

mendapatkan syafa’at kemuliaan di akhirat kelak. 

نىةي ًبعىْشًر أىْمثىاًَلىا َلى أىقيوؿي اَل  نىةه كىاحلْىسى ْرفنا ًمْن ًكتىاًب اللًَّو فػىلىوي ًبًو حىسى حْرؼه كىلىًكْن أىًلفه حىْرؼه كىَلىـه مىْن قػىرىأى حى
 حىْرؼه كىًميمه حىْرؼه 
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Terjemahnya: 

‚Siapa yang membaca satu huruf dari Al Qur’an maka baginya satu kebaikan 
dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan 
semisalnya dan aku tidak mengatakan الم satu huruf akan tetapi Alif satu huruf, 
Laam satu huruf dan Miim satu huruf.‛ (HR. At-Tirmidzi)

29
 

Tidak ada alasan untuk tidak membaca al-Qur’an. Membaca satu hurufpun 

dari al-Qur’an maka kita mendapatkan satu kebaikan. Lantas bagaimana dengan 

membaca satu ayat, maka berapa banyak huruf yang ada di dalamnya yang akan 

dikalikan dengan kebaikan. 

تىعي ًفيًو كىىيوى عىلىْيًو شىاؽّّ الًَّذم يػىْقرىأي القيْرآفى كىىيوى مىاًىره ًبًو مىعى السَّفىرىًة الًكرىاـً البػىرىرىًة، كىالًَّذم يػىْقرىأي اْلقيْرآفى كىيػىتىتػىعْ 
 ْجرىافً لىوي أ
 

Terjemahnya: 

‚Orang yang mahir membaca Al-Qur’an, dia berada bersama para malaikat 
yang terhormat dan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Qur’an 
serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala.‛ (HR. Bukhari dan 
Muslim)

30
 

Orang yang tersendat-sendat dalam membaca al-Qur’an mendapatkan dua 

pahala adalah hasil dari membaca al-Qur’an dan karena telah bersusah payah 

untuknya. 

: ىيْم أىْىلي   اْلقيْرآًف ، أىْىلي اللًَّو كىخىاصَّتيوي ًإفَّ لًلًَّو أىْىًليى ًمْن النَّاًس قىاليوا : يىا رىسيوؿى اللًَّو ، مىْن ىيْم ؟ قىاؿى
Terjemahnya: 

‚Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia, para sahabat 
bertanya, ‚Siapakah mereka ya Rasulullah?‛ Rasul menjawab, ‚Para ahli Al 
Qur’an. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihanNya.‛ (HR. Ahmad dan 
Ibnu Majah.  Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Ibnu 
Majah)

31
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33 
 

 
 

Ahlul Qur’an bukan orang yang sekadar menhafal dan membacanya saja. 

Ahlul Qur’an yang sesungguhnya adalah yang mengamalkannya, meskipun ia belum 

hafal Qur’an. Orang-orang yang mengamalkan al-Qur’an, menjalankan perintah dan 

menjauhi larangan, serta tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan al-

Qur’an. 

Membaca al-Qur’an merupakan bisnis perdagangan yang tidak akan rugi, 

Perumpamaan seorang mukmin yang membaca al-Qur’an seperti buah jeruk utrujah 

yang memiliki wangi yang sedap dan rasa yang manis, pada hari kiamat 

nanti sebagai syafi’ (pemberi syafa’at) bagi yang membacanya, membaca satu huruf 

dari al-Qur’an maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, orang yang 

terbata-bata di dalam membaca al-Qur’an serta mengalami kesulitan, maka baginya 

dua pahala serta para ahli al-Qur’an menjadi keluarga Allah dan hamba pilihanNya.
32

 

Demikianlah keutamaan membaca al-Qur’an. 

b. Keutamaan Mempelajari dan Mengajarkan Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah sumber aqidah yang menjadi pedoman hidup bagi seorang 

muslim, memberikan petunjuk menuju jalan kebenaran, pembeda antara haq dan 

yang bathil dan merupakan perkataan yang paling mulia ayat yang pertama kali 

turun telah memerintahkan untuk senantiasa mempelajari ayat-ayat al-Qur’an. 

 (١قْػرىْأ بًاْسًم رىبّْكى الًَّذم خىلىقى )ا
Terjemahnya: 

‚Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.‛ (QS. Al-‘Alaq 
: 1)

33
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Cordoba, 2012), h. 597. 
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Rasulullah saw. telah memberikan perhatian sekaligus penghargaan yang 

besar terhadap kegiatan mempelajari al-Qur’an, sebagaimana dalam hadis: 

يػْريكيْم مىْن تػىعىلَّمى اْلقيْرآفى كىعىلَّمىوي    خى
Terjemahnya: 

‚Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur`an dan mengajarkannya.‛ 
(HR. Bukhari)

34
 

 Di antara tuntutan sebuah ilmu setelah mempelajarinya adalah bagaimana 

mengajarkannya kepada orang lain. Perintah untuk menyampaikan/ mengajarkan al-

Qur’an ini merupakan amanah yang telah dibebankan kepada Rasulullah saw., 

sebagaimana firman Allah swt.: 

ك ًمنى النَّاًس ًإفَّ يىأىيهىا الرَّسوؿي بػىلّْْغ مىا أينزًؿى ًإلىْيك ًمن رَّبّْك كى ًإف َلَّْ تػىْفعىْل فىمىا بػىلَّْغت رًسالىتىوي كى اللَّوي يػىْعًصمي 
ًفرًينى   اللَّوى َل يْهًدل اْلقىْوـى اْلكى

Terjemahnya: 

‚Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, 
dan jika kamu tidak melakukan berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya. 
Allah menjagamu dari bahaya manusia, sesungguhnya Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang kafir.‛ (QS. Al-Ma>’idah : 67)

35
 

 Mengajarkan al-Qur’an merupakan aktivitas yang paling mulia bagi 

seseorang dalam mengerjakan amal shaleh, sebagaimana firman Allah swt.: 

 (٣٣اْلميْسًلًميى )كىمىْن أىْحسىني قػىْوَل ِمَّْن دىعىا ًإَلى اللًَّو كىعىًملى صىاحًلنا كىقىاؿى ًإنًَِّن ًمنى 
Terjemahnya: 

‚Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru 
kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, "Sungguh, aku termasuk 
orang-orang muslim (yang berserah diri)?.‛ (QS. Fus}s{ilat : 33)

36
 

                                                             
34 Pantarlina, dkk., Panduan Ilmu Tajwid, h. 6. 

35 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, Surah  Al Maidah (ayat 67, Bandung: 

Cordoba, 2012), h. 119. 

36 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, Surah  Fussilat  (ayat 33, Bandung: 

Cordoba, 2012), h. 480. 
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 Mengajarkan al-Qur’an kepada umat termasuk dari keutamaan menyampai-

kan dakwah. Sabda Rasulullah saw.: 

 بػىلّْغيوا عىِّنّْ كىلىْو آيىةن 
Terjemahnya: 

‚Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat.‛ (HR. Bukhari)
37

 

3. Adab Membaca Al-Qur’an 

 Adab-adab membaca  al-Qur’an sangat banyak cakupannya, di antaranya: 

a. Ikhlas murni untuk beribadah 

Hal yang paling pertama adalah harus ikhlas murni untuk beribadah, 

mencari ridha Allah swt. Seorang pembaca al-Qur’an harus mengerti dan 

memahami bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah swt. Ia selayaknya 

membacanya dengan perasaan seakan-akan melihat Allah swt. Bila ia tidak 

dapat melihat-Nya, sesungguhnya Allah swt. melihatnya. 

b. Menggosok gigi terlebih dahulu 

Selayaknya seorang qari’ (pembaca) jika akan membaca al-Qur’an 

membersihkan giginya terlebih dahulu, baik dengan cara bersiwak (memakai 

kayu arak) atau cara lain, misalnya menyikat gigi. Yang terbaik adalah 

dengan menggunakan kayu arok (biasanya dibawa jamaah haji dari tanah Al-

H}ara>m Makkah Al-Mukarramah). 

c. Suci dari hadas besar dan kecil 

Sebaiknya membaca al-Qur’an itu dalam keadaan suci (dari hadas 

kecil). Jika ada yang membaca al-Qur’an dalam keadaan berhadas (kecil) 

                                                             
37 Pantarlina, dkk., Panduan Ilmu Tajwid, h. 7. 



36 
 

 
 

maka menurut ijmak atau kesepakatan umat Islam hal itu diperbolehkan. 

Hadis-hadis yang menerangkan hal itu banyak sekali. 

d. Tayammum untuk membaca  al-Qur’an 

Jika yang junub atau haid tidak mendapatkan air untuk bersuci, ia 

boleh bertayammum, baik untuk mendirikan shalat maupun membaca al-

Qur’an. Jika setelah bertayammum kemudian mereka berhadas (kecil), 

mereka haram shalat tetapi boleh membaca al-Qur’an atau duduk di dalam 

masjid. Demikian pula segala hal yang tidak diharamkan bagi orang yang 

mempunyai hadas (kecil). 

e. Di tempat yang bersih 

Sebaiknya membaca al-Qur’an itu di tempat yang suci dan bersih. 

Karena itu meyoritas ulama memilih masjid sebagai tempat untuk membaca 

al-Qur’an. Masjid adalah tempat yang suci, lapang, bersih, lagi mulia. Di 

dalamnya pula kita bisa i’tikaf, duduk dengan tenang, khusyuk, menghadap 

ke Barat. Oleh karena itu, selayaknya setiap orang yang memasuki masjid, 

baik lama maupun sebentar berniat i’tikaf supaya mendapatkan pahala 

ibadah i’tikaf. Bahkan yang terbaik niat i’tikaf itu dilakukan sejak memasuki 

masjid. Etika ini harus kita perhatikan, untuk disebarluaskan baik terhadap 

orang dewasa maupun anak-anak yang sering masuk masjid. Sekali lagi, 

masalah i’tikaf ini layak mendapat perhatian serius. 

f. Menghadap kiblat 

Disunnahkan menghadap kiblat ketika membaca ayat-ayat al-Qur’an 

di luar shalat. Hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang berbunyi, 

‚sebaik-baik tempat beribadah adalah menghadap ke kiblat‛. Pembaca al-
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Qur’an juga diharapkan duduk dengan tenang, penuh kharisma, seraya 

menundukkan kepala. Duduknya seperti seorang murid di hadapan gurunya. 

Inilah sikap yang paling mulia dan sempurna. Tetapi, kalaupun ada yang 

membaca al-Qur’an sambil berdiri, berbaring, atau tiduran, itupun dibolehkan 

dan berpahala, meski tidak seperti yang duduk sempurna. 

g. Membaca isti‘a>z|ah 

Jika seseorang akan membaca al-Qur’an, maka hendaklah membaca 

isti‘a>z|ah (memohon perlindungan Allah swt.), yaitu mengucapkan A‘u>z|u 

billa>hi min al-syait}a>n al-raji>m (aku berlindung kepada Allah dari gangguan 

setan yang terkutuk).  

h. Membaca Basmalah 

Seyogyanya selalu membaca basmalah setiap sebelum membaca surah 

selain Bara’ah (al-Tawbah). Karena menurut ulama, basmalah itu termasuk 

ayat al-Qur’an. Ia bahkan tertulis ditengah-tengah surah al-Qur’an. Basmalah 

seperti yang kita saksikan bersama, tertulis pada setiap awal surah selain 

Bara’ah (al-Taubah). Jika seseorang membacanya berarti ia menetapkan 

membaca  al-Qur’an, dan apabila tidak membacanya, ia dinilai telah 

meninggalkan sebagian  al-Qur’an. 

 Pentingnya membaca basmalah itu dapat disebabkan beberapa hal. 

Pertama, ia termasuk alat untuk memohon perlindungan. Jadi fungsinya 

seperti membaca isti‘az|ah. Kedua, dalam hadis sahih terkenal disebutkan, 

bahwa setiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan basmalah, atau 

tidak diakhiri dengan hamdalah, atau mengingat Allah dengan cara lainnya, 

maka pekerjaan itu tidak diberkahi. 
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i. Khusyuk membaca dan merenungi maknanya 

Jika telah membaca al-Qur’an, maka hendaklah ia mengkhusyukkan 

perhatiannya, di samping memikirkan makna ayat yang dibaca. Dalil-dalil 

mengenai hal itu sangat banyak. Itulah hikmah atau faedah yang paling dicari 

dari membaca al-Qur’an. Dengan cara khusyuk membaca diikuti usaha 

memyingkap maknanya, maka lapanglah dada dan tersinari hati pembaca. 

Ibrahim Al-Khawwash r.a. mengatakan, ‚obat hati itu ada lima, yaitu 

membaca al-Qur’an dengan memikirkan maknanya, mengosongkan perut, 

shalat malam, berdoa pada ujung malam, serta bergaul dengan orang-orang 

saleh. 

j. Membaca seraya menangis  

Membaca al-Qur’an seraya menangis yakni sifat orang-orang yang 

saleh dan simbol hamba Allah yang arif. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali 

berkata: ‚menangis itu sunnah, baik ketika membaca  al-Qur’an, atau ketika  

al-Qur’an itu dibacakan oleh orang lain. Caranya ialah dengan menimbulkan 

kesedihan di dalam hati. Pikirkanlah kandungan al-Qur’an yang berupa 

ancaman, janji (siksaan) yang pedih, berbagai macam perjanjian (Allah 

dengan hamba-hamba-Nya), lalu renungkanlah ringkasannya dari semua itu. 

Jika tetap tidak dapat menangis, seperti yang biasa dialami oleh orang-orang 

khawash (khusus), maka kondisi itulah yang harus dia tangisi, karena 

mendapat musibah yang amat besar‛. 

k. Membaca secara murattal 

Yang paling layak untuk dilakukan oleh pengemban al-Qur’an dan 

pembacanya ialah membaca al-Qur’an secara murattal (pelan-pelan). 
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l. Bila bertemu dengan ayat rahmat dan azab 

Jika pembaca al-Qur’an bertemu dengan ayat rahmat, maka 

disunnahkan untuk memohon rahmat dan karunia Allah swt. Jika bertemu 

dengan ayat-ayat yang mengandung azab atau ancaman, maka disunnahkan 

untuk memohon perlindungan dari azab atau siksaan. 

m. Membaca dengan tidak menggunakan bahasa asing 

 al-Qur’an tidak boleh dibaca dengan bahasa asing selain bahasa Arab. 

Baik yang membaca itu mengetahui bahasa Arab atau tidak, di dalam shalat 

ataupun di luar shalat. Bahkan jika memaksakan juga untuk membacanya 

dengan bahasa lain di dalam shalat, maka shalatnya batal. 

n. Membaca dengan runtut 

Ulama mengatakan: yang terbaik adalah membaca al-Qur’an secara 

teratur sebagaimana tertulis di dalam mush}a>f, mulai dengan membaca al-

Fa>tihah, lalu membaca al-Baqarah, Ali ‘Imran, al-Nisa’, dan seterusnya 

secara tertib. 

o. Membaca dengan melihat mushaf 

Membaca al-Qur’an dengan melihat mush}a>f itu lebih baik dan utama 

daripada lewat hafalan, karena melihat mush}a>f sendiri termasuk ibadah 

dalam Islam. 

p. Membaca  al-Qur’an bersama-sama lebih utama 

Perlu diketahui bahwa disunnahkan membaca al-Qur’an secara 

berjamaah, berdasarkan beberapa dalil yang jelas. 
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q. Bergiliran dalam membaca 

Cara ini dilakukan oleh beberapa orang yang berkumpul untuk 

membaca al-Qur’an. Ketika seseorang sedang membaca, yang lain 

mendengarkan. Setelah membaca beberapa halaman sesuai kesepakatan 

mereka, kemudian berhenti. Bacaan itu kemudian dilanjutkan oleh yang lain. 

Begitu seterusnya. 

r. Mulai bacaan dan berhenti secara tepat 

Seorang pembaca jika mulai pembacaan al-Qur’an dari tengah-tengah 

surah, atau berhenti tak di akhir surah hendaklah mulai dari awal perkataan 

yang jelas hubungan atau kaitannya. Ia juga harus berhenti pada kalam yang 

tepat. Ia tak perlu terikat dengan tanda-tanda yang telah ada. Sebab kadang-

kadang tanda-tanda itu tidak berkaitan dengan makna antar ayat.
38

 Masih 

banyak lagi adab-adab membaca al-Qur’an selain yang disebutkan di atas. 

Pada intinya, adab sangatlah penting, bukan sekadar adab dalam berinteraksi 

dengan sesama manusia, tetapi juga adab ketika berinteraksi dengan Allah 

swt. 

                                                             
38 Imam Nawawi, Menjaga Kemuliaan Al-Qur’an: Adab dan Tata-Caranya (Cet. I; Bandung: 

Al-Bayan, 1996), h. 79-112. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yakni 

data yang nantinya dideskripsikan oleh peneliti.
1
 Artinya, peneliti mendeskripsikan  

apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan.  

Deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan 

karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu dan tidak dimaksudkan untuk 

menguji hipotesis.
2
 

Jadi, penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal 

lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan suatu keadaan, melukis dan menggambarkan kemampuan membaca  

al-Qur’an Mahasiswa PGMI. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di kampus II UIN Alauddin Makassar, Jln. H. M. 

Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

C. Sumber Data 

 Sumber data yang dimaksud oleh peneliti ini adalah subyek dari mana data 

diperoleh. Sumber data dalam penelitian adalah menggunakan dua jenis sumber data 

yaitu data primer dan data sekunder. 

                                                             

1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R & B (Cet. XVIII; Bandung: 

Alfabeta 2010), h. 29. 

2
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. XI; Jakarta: PT Rineka Cipta 2010), h. 

234. 
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a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan 

yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu kemampuan 

membaca al-Qur’an mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 

2015 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

b. Sumber data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung dari informan, 

tetapi melalui penelusuran berupa data mahasiswa, berupa dokumen, profil 

Prodi serta unsur penunjang lainnya. 

 Penentuan berapa besarnya sumber data digunakan tersebut dapat diketahui 

setelah penelitian selesai.  

D. Instrumen penelitian 

Instrumen pada penelitian kualitatif adalah “human instrument”, di mana 

dalam hal ini manusia berperan sebagai informan sekaligus yang mencari data. 

Peneliti sendiripun bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. 

Peneliti dibekali dengan beberapa pedoman yang menjadi alat bantu dalam 

mengumpulkan data ketika terjun langsung ke lapangan yang dikembangkan dari 

kategori/subkategori yang dicari informasinya dengan menggunakan teknik yang 

tepat.
3
 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berdasarkan 

teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

1. Pedoman observasi 

Pedoman observasi adalah panduan yang memuat pernyataan-

pernyataan yang mendapatkan kepastian melalui pengamatan langsung 

                                                             

3
 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 90. 
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2. Pedoman wawancara 

Wawancara adalah bertukar informasi yang dilakukan oleh dua orang 

melalui tanya jawab.
4
 Dalam melakukan teknik tersebut digunakan instrumen 

pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan-pertanyaan pokok yang 

diajukan kepada responden. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara semi terstruktur. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam proses kegiatan penelitian, 

dilakukan dalam dua tahap yaitu: 

1. Tahap persiapan 

Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan segala hal yang ditentukan 

dalam penelitian, di antaranya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan 

kemudian menyelesaikan surat izin penelitian, mulai dari pihak juruan, 

fakultas, rektor UIN Alauddin Makassar dan selanjutnya ke lokasi penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan  

Pada tahap ini, pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menggunakan 

teknik yang lazim dipakai dalam penulisan karya ilmiah yaitu penelitian 

lapangan (field research), yakni peneliti mengumpulkan data dengan cara 

terjun langsung di lapangan atau tempat penelitian dalam hal ini lingkungan 

UIN Alauddin Makassar untuk mendapatkan data-data yang konkret dari 

objek yang akan diteliti. Dalam hal ini digunakan teknik sebagai berikut: 

                                                             

4
 Rusdi Susilana dan Ritche Johan, Penelitian Pendidikan (Cet. II; Jakarta Pusat: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 208. 
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1. Observasi, yaitu pemusatan pengamatan terhadap sesuatu yang diteliti dengan 

mempergunakan seluruh panca indera. Observasi dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu: 

a. Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh penulis dengan tidak 

menggunakan instrumen pengamatan. 

b. Observasi sistematis, yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan 

pedoman sebagai instrumen pengamatan. 

2. Wawancara (Deep Interview), yaitu peneliti mewawancarai langsung beberapa 

mahasiswa Prodi PGMI (informan) yang berkenaan dengan judul penelitian 

ini. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi 

yang lebih lengkap. 

3. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang telah ada di Prodi 

PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang telah terkumpul baik itu dalam bentuk pendataan atau unsur 

yang lainnya yang berupa dokumen kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis 

deskriptif kualitatif dengan berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian dianalisis 

dengan analisis deskriptif kualitatif sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction) berarti merangkum, memilih hal-hak yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang hal-hal yang dianggap kurang penting/ tidak perlu. 

2. Penyajian data (data display) yaitu data yang sudah direduksi disajikan 

dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Melalui 
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penyajian data tersebut, maka data akan mudah dipahami sehingga 

memudahkan rencana kerja selanjutnya. 

3. Verifikasi data (conclution drawing/verification) yaitu penarikan 

kesimpulan yang sudah disajikan, dianalisis secara kritis berdasarkan 

fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian ini berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan di Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca al-Qur‟an 

mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar dan untuk mengetahui faktor penghambat dan 

faktor pendukung kemampuan membaca al-Qur‟an mahasiswa Prodi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

1. Kemampuan Membaca Al-Qur’an Mahasiswa Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Angkatan 2015 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Pada dasarnya memiliki kemampuan membaca al-Qur‟an merupakan salah 

satu keterampilan yang menjadi modal besar bagi kehidupan manusia bahkan bisa 

menjadi tabungan akhirat ketika telah kembali menghadap kepada Sang Ilahi, 

disebabkan al-Qur‟an merupakan sumber dasar hukum islam yang pertama dan paling 

utama. Di samping itu, dengan membaca al-Qur‟an akan berubah pahala membaca 

satu huruf dari al-Qur‟an maka Allah swt. akan membalas sepuluh kebaikan. 

Perintah membaca al-Qur‟an telah digambarkan melalui surat al-Alaq ayat 1-5 

yaitu wahyu yang pertama turun yang diterima oleh baginda Rasulullah saw. melalui 

perantara Malaikat Jibril yang tempatnya di Goa Hira, Nabi pada saat itu 

diperintahkan untuk membaca (iqra>’). 
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Untuk itu, diharapkan kepada semua ummat Islam di Indonesia khususnya 

agar mampu dan menguasai cara membaca al-Qur‟an sesuai dengan firman Allah 

dalam QS al-‘Alaq/96: 1-5). 

(الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم ٣(اقْ َرْأ َوَربَُّك األْكَرُم )٢(َخَلَق اإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق )١َك الَِّذي َخَلَق )اقْ رَْأ بِاْسِم َرب  
 (٥(َعلََّم اإلْنَساَن َما َلَْ يَ ْعَلْم )٤)

 

Terjemahya: 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang 
Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar 
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

1
 

Sejak dahulu, pengajaran al-Qur‟an sangatlah penting, karena kemampuan 

membaca al-Qur‟an ini menjadi dasar dalam pelaksanaan ibadah salat. Bahkan Allah 

dan Rasul-Nya mewajibkan kaumnya untuk dapat membaca al-Qur‟an dengan tartil. 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Muzzammil/73: 4. 

 (٤َوَرت ِل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيال )

Terjemahnya: 

Dan bacalah al-Qur‟an itu dengan tartil.
2
 

Dari ayat di atas memberikan isyarat kepada ummat muslim agar membaca al-

Qur‟an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Demikian juga dalam QS al-Baqarah/2: 

121. 

َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ت ُْلونَُه َحقَّ ِتالَوتِِه أُوَلِئَك   (١٢١)يُ ْؤِمُنوَن ِبِه َوَمْن َيْكُفْر ِبِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْْلَاِسُرونَ الَِّذيَن آتَ ي ْ
 

 

 

                                                 

1
 Kementerian Agama, Al-Qur’an, dan Terjemahan, h. 597. 

2
 Kementerian Agama, Al-Qur’an, dan Terjemahan, h. 574. 
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Terjemahnya: 

Orang-orang yang telah Kami berikan al-Kitab kepadanya, mereka 
membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. 
Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang 
rugi.

3
 

Maka dari itu, hendaklah orang-orang membaca al-Qur‟an sesuai dengan apa 

yang Allah swt. firmankan. Dalam hal ini peranan kaidah ilmu tajwid sangatlah 

penting. Untuk itu ummat muslim seharusnya mempelajari kaidah ilmu tajwid untuk 

mampu membaca al-Qur‟an dengan benar. 

Membaca al-Qur‟an tidak sama halnya membaca bacaan biasa, akan tetapi 

dalam membaca al-Qur‟an terdapat kaidah di dalamnya, yakni kaidah tajwid. 

Contohnya: mampu mengucapkan huruf sesuai makhrajnya, mampu membedakan 

hukum bacaan mim sukun, nun sukun dan tanwin, bahkan macam-macam ma>d. 

Kesalahan dalam melafalkan huruf saat membaca al-Qur‟an bisa merubah 

makna dari bacaan kita. Karena itu, belajar membaca al-Qur‟an sesuai dengan kaidah 

ilmu tajwid merupakan hal yang sangat penting bagi setiap ummat muslim. Untuk 

memiliki kemampuan membaca al-Qur‟an yang baik tentunya diperlukan proses 

belajar dan latihan yang serius. 

Pada bagian ini akan ditampilkan hasil tes membaca al-Qur‟an mahasiswa 

PGMI angkatan 2015. 

a. Kesesuaian penyebutan makha>rijul huru>f; 

 Makha>rijul huru>f adalah tempat-tempat keluarnya huruf pada waktu 

huruf-huruf itu dibunyikan (Al-jauf, Al H{alq, Al lisa>n, Asy syafatain dan Al 

khaisyum) 

                                                 

3
 Kementerian Agama, Al-Qur’an, dan Terjemahan, h. 19. 
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b. Ketepatan membaca sesuai kaidah ilmu tajwid; 

 Tajwid menurut maknanya ialah membetulkan dan membaguskan bunyi 

bacaan  al-Qur’an menurut aturan-aturan hukumnya yang tertentu. 
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c. Kelancaran membaca al-Qur’an 

 Maksud dari poin ini adalah mahasiswa mampu membaca al-Qur‟an dengan 

lancar dan fasih. 

 Berikut lembar hasil observasi yang telah dilakukan terhadap informan yang 

merupakan mahasiswa Prodi PGMI angkatan 2015. 

 

Lembar Hasil Observasi Penelitian di Prodi PGMI Angkatan 2015 

Nama  : AM 

Hari/ Tanggal : 20 September 2018 

No. Kemampuan 

Membaca 

Al-Qur’an 

ayat Deskripsi 

Kelebihan Kekurangan 

1. Kemampuan 

membaca al-

Qur‟an 

dengan 

makharijul 

huruf yang 

benar 

1 Informan mampu 

menyebutkan dan 

membedakan bunyi 

huruf () dan huruf (  

) dengan benar dan 

sesuai dengan 

makha>rijul huru>f nya. ( 

 ) ujung lidah di 

antara gigi atas dan 

gigi bawah (lebih 

dekat ke bawah) dan ( 

 ) ujung lidah 

bertemu ujung gigi 

depan yang atas. 

- 

2 Informan mampu 

membedakan 

penyebutan hruruf (  ) 

dan huruf ( ع) sesuai 

dengan makhrajnya. Di 

- 
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mana () pada pangkal 

tenggorokan dan (ع) 

pada ujung 

tenggorokan dan 

terdengar sengau. 

3 Informan mampu 

membedakan bunyi 
huruf (ش) dan huruf 

 sesuai dengan (س)

makhrajnya. Huruf (ش) 

dari tengah lidah 

dengan langit-langit 

dan (س) dari ujung 

lidah di antara gigi 

atas dan gigi bawah 

(lebih dekat ke 

bawah). Selain itu 

informan juga sudah 

mampu membedakan 

penyebutan huruf (ح) 
dan huruf (ه). Huruf 

 dari tengah (ح)
tenggorokan dan huruf 

 dari pangkal (ه)

tenggorokan. 

- 

2 Ketepatan 

membaca 

sesuai 

dengan 

kaidah ilmu 

tajwid 

 Sudah mampu 

membaca  al-Qur‟an 

dengan benar sesuai 

hukum tajwid. 

- 

3 Kemampuan 

membaca al-

Qur‟an 

dengan 

fasahah 

 Mampu membaca  al-

Qur‟an dengan lancar 

dan Fasih hingga tartil. 

- 
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Lembar Hasil Observasi Penelitian di Prodi PGMI Angkatan 2015 

Nama  : AL 

Hari/ Tanggal : 03 Oktober 2018 

No. Kemampuan 

Membaca 

Al-Qur’an 

Ayat Deskripsi 

Kelebihan Kekurangan 

1. Kemampuan 

membaca al-

Qur‟an 

dengan 

makharijul 

huruf yang 

benar 

1 Mampu membaca ayat  Informan belum 

mampu 

membedakan 

bunyi huruf (  ) 

dan huruf (  ). 

Sehingga kedua 

huruf tersebut 

terdengar sama, 

yakni terdengar 

bunyi huruf (  ). 

Artinya informan 

belum mampu 

membunyikan 

huruf  (  ) sesuai 

makhrajnya. 

2 Informan mampu membedakan 

penyebutan hruruf (  ) dan 

huruf ( ع) sesuai dengan 

makhrajnya. Di mana () pada 

pangkal tenggorokan dan (ع) 

pada ujung tenggorokan dan 

terdengar sengau. 

- 

3 Informan mampu membedakan 

bunyi huruf (ش) dan huruf (س) 

sesuai dengan makhrajnya. 

Namun informan 

belum mampu 

menyebutkan 
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Huruf (ش) dari tengah lidah 

dengan langit-langit dan (س) 

dari ujung lidah di antara gigi 

atas dan gigi bawah (lebih dekat 

ke bawah). Selain itu informan 

juga sudah mampu membedakan 

penyebutan huruf (ح) dan huruf 

 dari tengah (ح) Huruf .(ه)
tenggorokan dan huruf (ه) dari 

pangkal tenggorokan 

huruf (ض) sesuai 

dengan 

makhrajnya, 

sehingga 

terdengar seperti 

bunyi huruf (د). 

2. Ketepatan 

membaca 

sesuai 

dengan 

kaidah ilmu 

tajwid 

 Informan sudah mampu 

membedakan maad, gunnah, 

iqlab dan qalqalah. 

Namun masih 

kurang dalam 

mad wajib 

muttashil. 

Informan 

membaca mad 

wajib muttashil 

yang harusnya 

panjang 5 

harakat, namun 

informan 

membaca seperti 

mad thabi’i. 

3. Kemampuan 

membaca al-

Qur‟an 

dengan 

fasahah 

 Sudah lancar, namun masih ada 

beberapa bacaan yang salah. 

 

 

Lembar Hasil Observasi Penelitian di Prodi PGMI Angkatan 2015 

Nama  : A 

Hari/ Tanggal : 03 Oktober 2018 

No. Kemampuan 

Membaca 

Al-Qur’an 

Ayat Deskripsi 

Kelebihan Kekurangan 
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1. Kemampuan 

membaca al-

Qur‟an 

dengan 

makharijul 

huruf yang 

benar 

1 Informan sudah mampu menye-

butkan dan membedakan bunyi 

huruf (  ) dan huruf (  ) 

dengan benar dan sesuai 

dengan makha>rijul huru>f nya. 

() ujung lidah di antara gigi 

atas dan gigi bawah (lebih 

dekat ke bawah) dan (  ) ujung 

lidah bertemu ujung gigi depan 

yang atas. 

 

2 Informan mampu membedakan 

penyebutan hruruf (  ) dan 

huruf ( ع) sesuai dengan 

makhrajnya. Di mana () pada 

pangkal tenggorokan dan (ع) 

pada ujung tenggorokan dan 

terdengar sengau. 

 

3 Informan mampu membedakan 

bunyi huruf (ش) dan huruf (س) 

sesuai dengan makhrajnya. 

Huruf (ش) dari tengah lidah 

dengan langit-langit dan (س) 

dari ujung lidah di antara gigi 

atas dan gigi bawah (lebih 

dekat ke bawah). Selain itu 

informan juga sudah mampu 

membedakan penyebutan huruf 

 dari (ح) Huruf .(ه) dan huruf (ح)
tengah tenggorokan dan huruf 

 .dari pangkal tenggorokan (ه)

informan belum 

mampu 

menyebutkan 

huruf (ض) sesuai 

dengan 

makhrajnya, 

sehingga 

terdengar seperti 

bunyi huruf (د). 

2. Ketepatan 

membaca 

sesuai 

dengan 

kaidah ilmu 

tajwid 

 Informan sudah mampu 

membaca dengan gunnah dan 

iqlab yang baik. 

Namun masih 

kurang dalam 

mad wajib 

muttashil. Selain 

itu informan juga 

belum mampu 
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membedakan ayat 

yang atau huruf 

yang dibaca 

dengan qalqalah 

dan bukan 

qalqalah. 

3. Kemampuan 

membaca al-

Qur‟an 

dengan 

fasahah 

 Sudah lancar, namun masih ada 

beberapa bacaan yang salah. 
 

 

Lembar Hasil Observasi Penelitian di Prodi PGMI Angkatan 2015 

Nama  : H 

Hari/ Tanggal : 03 Oktober 2018 

No. Kemampuan 

Membaca 

Al-Qur’an 

Ayat Deskripsi 

Kelebihan Kekurangan 

1. Kemampuan 

membaca al-

Qur‟an 

dengan 

makharijul 

huruf yang 

benar 

1 Mampu membaca ayat. Informan belum 

mampu 

membedakan 

bunyi huruf (  ) 

dengan huruf 

(). Sehingga 

huruf (  ) 

terdengar seperti 

bunyi huruf (  ). 

Sedangkan 

huruf (  ) 

terdengar seperti 

bunyi huruf (س). 
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2 Informan mampu menyebutkan 

bunyi huruf ( ع) sesuai dengan 

makhrajnya.  

Informan belum 

mampu 

membedakan 

huruf  (  ) dan 

huruf ( ع). 

sehingga huruf 

() dibaca 

seperti huruf 

 .(ع)

3 Informan mampu membedakan 

bunyi huruf (ش) dan huruf (س) 

sesuai dengan makhrajnya. 

Huruf (ش) dari tengah lidah 

dengan langit-langit dan (س) 

dari ujung lidah di antara gigi 

atas dan gigi bawah (lebih dekat 

ke bawah). 

Informan belum 

mampu 

menyebutkan 

huruf (ض) 

sesuai dengan 

makhrajnya, 

sehingga 

terdengar seperti 

bunyi huruf (د). 

Selain itu, 

informan juga 

belum mampu 

membedakan 

penyebutan 

huruf (ح) dan 
huruf (ه). 

Keduanya 

terdengar seperti 

bunyi huruf (ه). 

2. Ketepatan 

membaca 

sesuai 

dengan 

kaidah ilmu 

tajwid 

 Mampu membaca  al-Qur‟an Belum mampu 

membaca sesuai 

panjang pendek 

harakat (mad) 

suatu bacaan. 

Selain itu 

informan juga 

belum mampu 

membaca sesuai 

hukum iqlab dan 

qalqalah serta 

hukum bacaan 
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gunnah belum 

terdengar 

dengungnya. 

3. Kemampuan 

membaca al-

Qur‟an 

dengan 

fasahah 

 - Kurang lancar 

 

Lembar Hasil Observasi Penelitian di Prodi PGMI Angkatan 2015 

Nama  : K 

Hari/ Tanggal : 21 september 2018 

 

No. Kemampuan 

Membaca 

Al-Qur’an 

Ayat Deskripsi 

Kelebihan Kekurangan 

1. Kemampuan 

membaca al-

Qur’an 

dengan 

makharijul 

huruf yang 

benar 

1 Mampu membaca ayat di 

atas. 

Informan belum 

mampu 

membedakan bunyi 

huruf (  ) dengan 

huruf (). Sehingga 

huruf (  ) terdengar 

seperti bunyi huruf ( 

 ). Sedangkan huruf 

(  ) terdengar 

seperti bunyi huruf 

 .(س)

2 Mampu membaca ayat di 

atas. 

Informan belum 

mampu 

membedakan huruf  

(  ) dan huruf ( ع). 
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sehingga huruf () 

dibaca seperti huruf 

 .(ع)

3 Informan mampu 

membedakan bunyi huruf 

 sesuai (س) dan huruf (ش)

dengan makhrajnya. Huruf 
 dari tengah lidah (ش)

dengan langit-langit dan 

 dari ujung lidah di (س)

antara gigi atas dan gigi 

bawah (lebih dekat ke 

bawah). 

informan belum 

mampu 

menyebutkan huruf 

 sesuai dengan (ض)
makhrajnya, 

sehingga terdengar 

seperti bunyi huruf 

 ,Selain itu .(د)

informan juga belum 

mampu 

membedakan 

penyebutan huruf 

 .(ه) dan huruf (ح)
Keduanya terdengar 

seperti bunyi huruf 

 .(ه)

2. Ketepatan 

membaca 

sesuai 

dengan 

kaidah ilmu 

tajwid 

 Informan sudah mampu 

membaca dengan mad 

yang sesuai dan iqlab 

dengan benar. 

Informan masih 

belum mampu 

membaca hukum 

bacaan gunnah 

sehingga belum 

terdengar 

dengungnya. Selain 

itu, informan juga 

belum mampu 

membedakan ayat 

yang atau huruf 

yang dibaca dengan 

qalqalah dan bukan 

qalqalah. 

3. Kemampuan 

membaca al-

Qur‟an 

dengan 

fasahah 

 - Kurang lancar 
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Lembar Hasil Observasi Penelitian di Prodi PGMI Angkatan 2015 

Nama  : N 

Hari/ Tanggal : 03 Oktober 2018 

 

No. 
Kemampuan 

Membaca 

Al-Qur’an 

Ayat Deskripsi 

Kelebihan Kekurangan 

1. Kemampuan 

membaca al-

Qur’an 

dengan 

makharijul 

huruf yang 

benar 

1 Mampu membaca ayat di 

atas. 

Informan 

belum 

mampu 

membedakan 

bunyi huruf ( 

 ) dengan 

huruf (  ). 

Sehingga 

huruf (  ) 

terdengar 

seperti bunyi 

huruf (  ). 

Sedangkan 

huruf (  ) 

terdengar 

seperti bunyi 

huruf (س). 

2 Mampu membaca ayat di Informan 
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atas. belum 

mampu 

membedakan 

huruf  (  ) 

dan huruf ( 

 sehingga .(ع

huruf (  ) 

dibaca seperti 

huruf ( ع). 

3 Informan mampu 

membedakan bunyi huruf 

 sesuai (س) dan huruf (ش)

dengan makhrajnya. Huruf 

 dari tengah lidah (ش)

dengan langit-langit dan (س) 

dari ujung lidah di antara 

gigi atas dan gigi bawah 

(lebih dekat ke bawah). 

Selain itu informan juga 

sudah mampu membedakan 

penyebutan huruf (ح) dan 

huruf (ه). Huruf (ح) dari 

tengah tenggorokan dan 

huruf (ه) dari pangkal 

 



61 

 

 

 

tenggorokan. 

2. Ketepatan 

membaca 

sesuai 

dengan 

kaidah ilmu 

tajwid 

 Informan sudah mampu 

membaca beberapa bacaan 

mad dengan benar. Mampu 

membaca dengan gunnah 

dan iqlab yang benar. 

Namun masih 

ada beberapa 

bacaan yang 

dibaca tidak 

sesuai dengan 

madnya. 

Selain itu, 

informan 

masih belum 

mampu 

membaca 

bacaan yang 

memiliki 

huruf 

qalqalah 

dengan 

benar. 

3. Kemampuan 

membaca al-

Qur‟an 

dengan 

fasahah 

 Sudah lancar, namun masih 

ada beberapa bacaan yang 

salah. 
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Lembar Hasil Observasi Penelitian di Prodi PGMI Angkatan 2015 

Nama  : NJ 

Hari/ Tanggal : 03 Oktober 2018 

No. Kemampuan 

Membaca 

Al-Qur’an 

Ayat Deskripsi 

Kelebihan Kekurangan 

1. Kemampuan 

membaca al-

Qur’an 

dengan 

makharijul 

huruf yang 

benar 

1 Informan sudah mampu 

menyebutkan huruf (  ) sesuai 

makhrajnya. 

Informan belum 

mampu 

menyebutkan 

bunyi huruf (  ) 

sesuai 

makhrajnya. 

Sehingga 

informan 

membunyikannya 

terdengar seperti 

sengau. 

2 Mampu membaca ayat di atas. Informan belum 

mampu 

membedakan 

bunyi huruf  (  ) 

dan huruf ( ع). 

sehingga bunyi 

kedua huruf 
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tersebut seperti 

tertukar. Bunyi 

huruf (  ) dibaca 

seperti huruf ( ع) 

dan sebaliknya. 

3 Informan mampu membedakan 

bunyi huruf (ش) dan huruf (س) 

sesuai dengan makhrajnya. 

Huruf (ش) dari tengah lidah 

dengan langit-langit dan (س) 

dari ujung lidah di antara gigi 

atas dan gigi bawah (lebih 

dekat ke bawah). 

Informan belum 

mampu 

membedakan 

penyebutan huruf 

 .(ه) dan huruf (ح)

Keduanya 

terdengar seperti 

bunyi huruf (ه). 

 

2. Ketepatan 

membaca 

sesuai 

dengan 

kaidah ilmu 

tajwid 

 Informan sudah mampu 

membaca beberapa bacaan mad 

dengan benar. Mampu 

membaca dengan gunnah yang 

benar. 

Namun masih 

ada beberapa 

bacaan yang  

harakat pendek 

namun dibaca 

panjang. Selain 

itu, informan 

juga belum 

mampu membaca 

bacaan dengan 
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iqlab yang benar 

serta bacaan 

dengan huruf 

qalqalah, tapi 

tidak dibaca 

qalqalah. 

3. Kemampuan 

membaca al-

Qur‟an 

dengan 

fasahah 

 Sudah lancar, namun masih ada 

beberapa bacaan yang salah. 

 

 

Lembar Hasil Observasi Penelitian di Prodi PGMI Angkatan 2015 

Nama  : US 

Hari/ Tanggal : 03 Oktober 2018 

No. Kemampuan 

Membaca 

Al-Qur’an 

Ayat Deskripsi 

Kelebihan Kekurangan 
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1. Kemampuan 

membaca al-

Qur’an 

dengan 

makharijul 

huruf yang 

benar 

1 Informan mampu menyebutkan 

dan membedakan bunyi huruf ( 

 ) dan huruf (  ) dengan benar 

dan sesuai dengan makha>rijul 

huru>f nya. (  ) ujung lidah di 

antara gigi atas dan gigi bawah 

(lebih dekat ke bawah) dan (  ) 

ujung lidah bertemu ujung gigi 

depan yang atas. 

- 

2 Informan mampu membedakan 

penyebutan hruruf (  ) dan 

huruf ( ع) sesuai dengan 

makhrajnya. Di mana () pada 

pangkal tenggorokan dan (ع) 

pada ujung tenggorokan dan 

terdengar sengau. 

- 

3 nforman mampu membedakan 

bunyi huruf (ش) dan huruf (س) 

sesuai dengan makhrajnya. 

Huruf (ش) dari tengah lidah 

dengan langit-langit dan (س) 

dari ujung lidah di antara gigi 

atas dan gigi bawah (lebih 

dekat ke bawah). Selain itu 

- 
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informan juga sudah mampu 

membedakan penyebutan huruf 

 dari (ح) Huruf .(ه) dan huruf (ح)

tengah tenggorokan dan huruf 

 .dari pangkal tenggorokan (ه)

2. Ketepatan 

membaca 

sesuai 

dengan 

kaidah ilmu 

tajwid 

 Sudah mampu membaca  al-

Qur‟an dengan benar sesuai 

hukum tajwid. 

 

3. Kemampuan 

membaca al-

Qur‟an 

dengan 

fasahah 

 Mampu membaca  al-Qur‟an 

dengan lancar dan Fasih hingga 

tartil. 

 

 

1) Data Hasil Wawancara dengan Ketua Prodi PGMI, Sekretaris PGMI serta 

para tentor PGMI terkait kemampuan membaca  al-Qur‟an Mahasiswa PGMI 

Angkatan 2015 serta terkait lembaga pembinaan BTQ di Prodi PGMI.  

Data wawancara (Pimpinan Jurusan PGMI) 

Nama responden : Dr. M. Shabir U., M.Ag. 

Tanggal wawancara : 05 November 2018 

Waktu   : 16:52 menit 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana pendapat bapak 

mengenai kemampuan 

Secara umum, kemampuan membaca  

al-Qur‟an mahasiswa PGMI masih 
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membaca  al-Qur‟an 

mahasiswa PGMI secara 

umum dan mahasiswa PGMI 

angkatan 2015 secara umum? 

tergolong rendah. Hal ini berlaku 

ketika yang menjadi ukurannya 

adalah membaca sesuai tajwid. Masih 

banyak mahasiswa yang kurang 

dalam penyebutan huruf yang benar 

dan juga maad. Sebenarnya sudah 

banyak mahasiswa PGMI yang sudah 

bisa membaca  al-Qur‟an, jika hanya 

dilihat dari kemampuan membaca 

tanpa memperhatikan aspek tajwid. 

Khusus untuk mahasiswa PGMI 

angkatan 2015, secara spesifik, saya 

tidak memiliki data, karena tidak 

pernah saya tidak pernah mengecek 

secara khusus. Tapi dia masuk dalam 

kategori secara umum tadi. 

2. Apa upaya yang dilakukan 

pihak jurusan untuk 

mengembangkan 

kemampuan membaca  al-

Qur‟an mahasiswa PGMI? 

Secara formal, usaha kita yaitu; 

a. Pertama, dengan men-

cantumkannya di dalam 

kurikulum. Ada mata kuliah 

khusus yang memberikan 

keterampilan kepada 

mahasiswa untuk membaca 

dan menulis huruf-huruf 

Arab. 

b. Kedua, penerapan aturan 

secara ketat terkait kelancaran 

membaca  al-Qur‟an ketika 

menyelesaikan studi. Sebelum 

mahasiswa mengikuti ujian 

komprehensif, maka itu 

menjadi persyaratan utama 

adalah mampu membaca dan 

menulis  al-Qur‟an secara 

baik. 

c. Dengan mendorong HMJ 

PGMI untuk memberikan 

bimbingan BTQ melalui 

wadah QMC (Qur’an Meeting 

Club). Sekarang ini, QMC 

diintegrasikan dengan 

Organisasi HMJ. Sehingga 
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kegiatan-kegiatan QMC itu 

diambil alih oleh HMJ, 

meskipun yang menjadi 

pelaku utama di dalam adalah 

orang-orang  dari QMC. 

3. Apakah ada fasilitas/ wadah 

khusus yang disiapkan oleh 

jurusan untuk membina 

mahasiswa dalam hal 

membaca  al-Qur‟an? 

Jika ada, bagaimana 

prosesnya dan apa kendala 

dalam pelaksanaannya? 

Ada, mulai dari penmberian 

matakuliah khusus BTQ hingga 

pengembangan BTQ melalui QMC. 

Namun, semua itu bergantung dari 

mahasiswa itu sendiri. Karena 

pertemuan dalam perkuliahan itu 

waktunya terbatas. Begitu pula 

dengan program bimbingan yang 

dikelola oleh HMJ melalui seksi 

QMC juga pertemuannya terbatas. 

Yang kita harapkan adalah usaha 

mandiri dari mahasiswa itu sendiri. 

Jadi, kursus dan mata kuliah itu 

sebagai langkah awal. Setelah itu 

mahasiswa harus banyak berlatih di 

rumah. 

Untuk mahasiswa yang sudah diajar 

namun masih kurang lancar dalam 

membaca  al-Qur‟an, kita harapkan 

bisa berlatih secara mandiri dengan 

bantuan temannya.  

4. Apakah kemampuan 

membaca  al-Qur‟an 

mahasiswa PGMI menjadi 

prioritas jurusan dalam 

memperbaiki kualitas 

alumni-alumni PGMI? 

Kemampuan BTQ itu telah menjadi 

L.O. dari semua prodi yang ada di 

UIN dan sudah menjadi tuntutan 

kurikulum. Jadi, ini berlaku bukan 

hanya di UIN. Namun, berlaku di 

Universitas seluruh Indonesia di 

bawah naungan Kementrian Agama 

dan menjadi bagian dari KKMInya. 

Jadi aspek keterampilannya yakni 

lancar membaca ayat  al-Qur‟an dan 

menghafal minimal juz 30. Hanya 

saja, prodi-prodi tertentu belum 

menerapkan secara konsisten. Tapi 

itu semua merupakan tuntutan 

kurikulum. Hanya saja, kita di 

fakultas tarbiyah dan keguruan, 
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mencoba menerapkan lebih ketat 

yakni secara keseluruhan. 

 

Nama responden : Dr. Muhammad Yahdi, M.Ag. 

Tanggal wawancara : 21 November 2018 

Waktu   : 12:22 menit 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana pendapat bapak 

mengenai kemampuan 

membaca  al-Qur‟an 

mahasiswa PGMI secara 

umum dan mahasiswa PGMI 

angkatan 2015 secara umum? 

Kemampuan membaca  al-Qur‟an 

minimal terbagi tiga: 

1. Kemampuan membaca  al-

Qur‟an dengan tajwid yang 

baik dan benar 

2. Kemampuan membaca  al-

Qur‟an dengan makharijul 

huruf yang baik dan benar 

3. Kemampuan membaca  al-

Qur‟an dengan fasahah yang 

baik. 

Berdasarkan tiga aspek di atas, 

kemampuan membaca  al-Qur‟an 

mahasiswa PGMI berbeda-beda. Ada 

mahasiswa yang bagus makhrajnya 

namun kurang dari aspek tajwid dan 

fasahahnya, ada yang kurang dari 

aspek  makhraj dan kurang dari bagus 

dari aspek tajwid dan fasahahnya, dll. 

Namun secara umum, berdasarkan 

observasi saya di awal kuliah, 

mahasiswa PGMI termasuk kategori 

bisa membaca  al-Qur‟an, meskipun 

masih perlu dibenarkan. 

Secara khusus, di angkatan 2015 

terdapat mahasiswa yang sebagai 

qori‟/qori‟ah (dengan kemampuan 

membaca  al-Qur‟an yang baik), ada 

pula yang bisa membaca  al-Qur‟an 

tapi masih ada kesalahannya. 

2. Apa upaya yang dilakukan 

pihak jurusan untuk 

mengembangkan 

kemampuan membaca  al-

Qur‟an mahasiswa PGMI? 

1. Himbauan dosen-dosen, 

minimal di awal pembelajaran 

bisa mengajak mahasiswa 

membaca  al-Qur‟an 

2. Dalam proses pelayanan di 
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jurusan oleh pihak jurusan, 

seabagian daripadanya di 

awali dengan membaca  al-

Qur‟an. Terutama pelayanan 

terhadap peneriamaan 

beasiswa. 

3. Pihak jurusan mendorong 

mahasiswa, khususnya yang 

intens memiliki urusan di 

jurusan harus memperbaiki 

kemampuan BTQ-nya. Salah 

satunya dengan cara 

menyampaikan dan 

mengingatkan kepada 

mahasiswa melalui 

sambutan/ceramah di 

berbagai macam kegiatan. 

Namun, kendalanya terletak pada 

kesediaan dan kesadaran mahasiswa 

terhadap usahanya untuk mau belajar 

membaca  al-Qur‟an.Sebenarnya 

salah satu yang menjadi penyebab 

rendahnya kualitas membaca  al-

Qur‟an mahasiswa itu dari kesdaran 

diri mereka sendiri bahwa membaca  

al-Qur‟an sangat penting. Apalagi 

sebagai lulusan universitas islam, 

persyaratan untuk lulus yakni harus 

memiliki kualitas bacaan yang baik. 

Mereka hanya membaca  al-Qur‟an 

memiliki tugas atau kepentingan 

akademik 

3. Apakah ada fasilitas/ wadah 

khusus yang disiapkan oleh 

jurusan untuk membina 

mahasiswa dalam hal 

membaca  al-Qur‟an? jika 

ada, bagaimana bentuk 

pembinaannya, jika tidak 

ada, apa yang menjadi 

kendalanya? 

ada, yakni Qur’an Meeting Club 

yang sudah dipelihara dan dikelola 

dengan baik. Namun, kita berusaha 

melakukan penyatuan dengan pihak 

HMJ. Di mana QMC merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari 

HMJ. Jadi, pembelajaran  al-Qur‟an 

itu masih ditangani oleh QMC, 

namun ia tidan independensi dan 

harus berada pada komunikasi pihak 
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HMJ. Dengan pola-pola seperti itu 

mungkin HMJ akan lebih intens 

secara organisasi dan secara 

administrasi untuk ikut terlibat dalam 

perbaikan BTQ. Selama ini seluruh 

kegiatan QMC berkolaborasi dengan 

pihak HMJ yang merupakan satu 

kesatuan dalam seluruh program 

kerjanya. Namun selanjutnya 

dikembangkan lagi menjadi bagian 

integral dan struktural dari struktur 

organisasi HMJ. 

Bentuk pembinaanya itu sendiri, 

dengan pengajaran yang 

menggunakan metode tutor sebaya. 

4. Apakah kemampuan 

membaca  al-Qur‟an 

mahasiswa PGMI menjadi 

prioritas jurusan dalam 

memperbaiki kualitas 

alumni-alumni PGMI? 

Membaca  al-Qur‟an merupakan 

syarat dan kebijakan Universitas. 

Seluruh jurusan/prodi wajib 

menjalankannya, tanpa terkecuali di 

jurusan/prodi PGMI. Membaca  al-

Qur‟an telah menjadi syarat mutlak 

dari proses penyelesaian studi. Ketika 

ingin mengurus komprehensif, 

mahasiswa yang bersangkutan harus 

memiliki kemampuan membaca  al-

Qur‟an yang bagus. 

 

Data wawancara (Tentor Qur’an Meeting Club) 

Nama responden : Usman Syukur Bainyah 

Tanggal wawancara : 09 November 2018 

Waktu   : 04:30 menit 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana pendapat 

saudara(i) mengenai 

kemampuan membaca  al-

Qur‟an mahasiswa PGMI 

angkatan 2015 secara umum 

? 

Secara umum sudah mampu 

membaca  al-Qur‟an. Namun masih 

banyak yang belum mampu 

membaca sesuai dengan hukum 

tajwid. 

2. Metode apa yang saudara(i) 

gunakan saat mengajar 

Pemberian teori hukum-hukum 

tajwid secara singkat. 
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membaca  al-Qur‟an di 

Qur’an Meeting Club PGMI 

dan bagaimana bentuk 

pengajarannya? 

Peer teaching/ tutor sebaya dengan 

buku kontrol 

Mengaji satu per satu lalu dikoreksi 

dan dibenarkan 

3. Apakah saudara(i) memiliki 

kendala saat mengajar 

mahasiswa PGMI dalam 

membaca  al-Qur‟an? 

a. Kesibukan dari para peserta 

QMC menjadi kendala untuk 

membuat pertemuan belajar 

membaca  al-Qur‟an menjadi 

kurang intens. 

b. Kurangnya motivasi 

mengikuti bimbingan belajar 

membaca  al-Qur‟an 

c. Para peserta selalu lupa 

mengenai hukum-hukum 

tajwid yang sudah diajarkan. 

 

Nama responden : Nurul Magfirah 

Tanggal wawancara : 19 November 2018 

Waktu   :  02:25 menit 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana pendapat 

saudara(i) mengenai 

kemampuan membaca  al-

Qur‟an mahasiswa PGMI 

angkatan 2015 secara umum 

? 

Menurut saya, mahasiswa PGMI 

2015, kemampuan membacanya 

mesih perlu ditingkatkan. Karena 

hanya beberapa yang memiliki 

kemampuan yang lancar.  

2. Metode apa yang saudara(i) 

gunakan saat mengajar 

membaca  al-Qur‟an di 

Qur’an Meeting Club PGMI 

dan bagaimana bentuk 

pengajarannya? 

Metode qira‟ah yaitu membaca. Saya 

kelompokkan menjadi dua, yaitu 

kelompok membaca yang sudah 

lancar dan kelompok membaca yang 

belum lancar. 

3. Apakah saudara(i) memiliki 

kendala saat mengajar 

mahasiswa PGMI dalam 

membaca  al-Qur‟an? 

Kendalanya, untuk mahasiswa yang 

kurang lancar dalam membaca  al-

Qur‟an, saya harus menuliskan, 

menjelaskan dengan sebaik-baiknya. 

Ketika saya tidak memperhatikan 

cara membacanya yang salah, maka 

mahasiswa itu akan terbiasa dengan 

cara membacanya yang salah. Ketika 

mahasiswa membaca dengan bacaan 
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yang salah, maka harus cepat ditegur 

dimana salahnya, dan diajarkan cara 

membaca yang benar. 

 

Nama responden : Muh. Nur Rasyid 

Tanggal wawancara : 19 November 2018 

Waktu   : 02:45 menit 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana pendapat 

saudara(i) mengenai 

kemampuan membaca  al-

Qur‟an mahasiswa PGMI 

angkatan 2015 secara umum 

? 

Menurut saya, kemampuan membaca  

al-Qur‟an mahasiswa PGMI masih 

standar sekali. Hal ini akibat 

kurangnya minat untuk belajar 

membaca  al-Qur‟an. 

2. Metode apa yang saudara(i) 

gunakan saat mengajar 

membaca  al-Qur‟an di 

Qur’an Meeting Club PGMI 

dan bagaimana bentuk 

pengajarannya? 

Sebelum menggunakan metode tutor 

sebaya, saya sempat menggunakan 

metode iqro‟. Masing-masing 

mahasiswa memiliki kesempatan atau 

giliran untuk membaca  al-Qur‟an 

sementara yang lain menyimak. 

Selama membaca  al-Qur‟an, teman 

yang lain boleh menegur apabila 

terdapat kesalahan. 

3. Apakah saudara(i) memiliki 

kendala saat mengajar 

mahasiswa PGMI dalam 

membaca  al-Qur‟an? 

Yang menjadi kendala adalah terkait 

makharijul huruf. Mahasiswa masih 

membawa kebiasaan dari daerah asal 

dalam menyebutkan huruf-huruf 

tertentu dan cara membacanya keliru. 

Khsususnya beberapa mahasiswa 

yang berasal dari Bima. 

 Tingkat kemampuan membaca al-Qur‟an mahasiswa PGMI angkatan 2015 dari 

ke-delapan mahasiswa yang dijadikan informan penelitian, diperoleh gambaran 

bahwa kemampuan membaca al-Qur‟an mahasiswa PGMI angkatan 2015 masih 

dalam kategori rendah atau masih dibutuhkan pembinaan membaca al-Qur‟an lebih 

lanjut. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Shabir Umar pada 

tanggal 05 November 2018 yang mengatakan bahwa: 
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“Secara umum, kemampuan membaca al-Qur‟an mahasiswa PGMI masih 

tergolong rendah. Hal ini berlaku ketika yang menjadi ukurannya adalah 

membaca sesuai tajwid. Masih banyak mahasiswa yang kurang dalam 

penyebutan huruf yang benar dan juga ma>d. Sebenarnya sudah banyak 

mahasiswa PGMI yang sudah bisa membaca  al-Qur‟an, jika hanya dilihat dari 

kemampuan membaca tanpa memperhatikan aspek tajwid. Khusus untuk 

mahasiswa PGMI angkatan 2015 secara spesifik, saya tidak memiliki data 

karena saya tidak pernah mengecek secara khusus. Tapi dia masuk dalam 

kategori secara umum tadi”.
4
 

Selain itu, didukung pula oleh hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yahdi 

pada tanggal 21 November 2018 yang mengatakan bahwa: 

“Kemampuan membaca al-Qur‟an minimal terbagi tiga, yakni: 1) kemampuan 

membaca al-Qur‟an dengan tajwid yang baik dan benar, 2) kemampuan 

membaca al-Qur‟an dengan makharijul huruf yang baik dan benar dan 3) 

kemampuan membaca al-Qur‟an dengan fasahah yang baik. Berdasarkan tiga 

aspek di atas, kemampuan membaca al-Qur‟an mahasiswa PGMI berbeda-beda. 

Ada mahasiswa yang bagus makhrajnya namun kurang dari aspek tajwid dan 

fasahahnya, ada yang kurang dari aspek  makhraj dan kurang dari  Namun 

secara umum, berdasarkan observasi saya di awal kuliah, mahasiswa PGMI 

termasuk kategori bisa membaca al-Qur‟an, meskipun masih perlu dibenarkan. 

Secara khusus, di angkatan 2015 terdapat mahasiswa yang sebagai qori‟/qori‟ah 

                                                 

4
 M. Shabir U. (52 tahun), Ketua PGMI UIN Alauddin Makassar, Wawancara, 05 November 

2018. 



75 

 

 

 

(dengan kemampuan membaca al-Qur‟an yang baik), ada pula yang bisa 

membaca al-Qur‟an tapi masih ada kesalahannya”.
5
 

Berdasarkan pernyataan bapak Muhammad Yahdi, beliau menyatakan 

indikator dari kemampuan membaca al-Qur‟an terbagi atas 3 bagian yaitu: 

1. kemampuan membaca al-Qur‟an dengan tajwid yang baik dan benar, 

artinya membetulkan dan membaguskan bunyi bacaan al-Qur‟an menurut 

aturan-aturan hukumnya yang tertentu. Aturan tersebut di antaranya 

hukum bacaan (cara-cara membaca), makha>rijul h}uru>f (tempat-tempat 

keluar huruf), s{ifa>tul h}uru>f (sifat-sifat huruf), ah}kamul h}uru>f (hukum yang 

tertentu bagi tiap-tiap huruf), mad (ukuran bagi panjang atau pendeknya 

suatu bacaan) dan ah{kamul waqaf (hukum-hukum bagi penentuan berhenti 

atau terusnya suatu bacaan, dan lain-lain. 

2. kemampuan membaca al-Qur‟an dengan makharijul huruf yang baik dan 

benar, artinya membaca huruf-huruf sesuai dengan tempat keluarnya huruf 

tersebut. 

3. kemampuan membaca al-Qur‟an dengan fasahah yang baik, artinya 

mampu membaca al-Qur‟an dengan fasih, tidak tersendat. 

Dari keseluruhan mahasiswa PGMI memang memiliki kualiatas bacaan yang 

rendah. Tetapi bukan berarti mereka tidak bisa membaca al-Qur‟an namun 

pengaplikasian ilmu tajwid masih perlu ditingkatkan. Hal ini selaras dengan 

pernyataan dari tentor QMC atas nama Usman Syukur Bainyah pada tanggal 09 

November 2018 yang mengatakan bahwa: 

                                                 

5
 Muhammad Yahdi (54 tahun), Sekretaris PGMI UIN Alauddin Makassar, Wawancara, 21 

November 2018. 
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“Secara umum sudah mampu membaca al-Qur‟an. Namun masih banyak yang 

belum mampu membaca sesuai dengan hukum tajwid”.
6
 

Dan juga selaras dengan pernyataan dari tentor QMC atas nama Nurul Magfirah pada 

tanggal 19 November 2018 yang mengatakan bahwa: 

“Mahasiswa PGMI 2015, kemampuan membacanya masih perlu ditingkatkan. 

Karena hanya beberapa yang memiliki kemampuan yang lancar”.
7
 

Serta pernyataan dari tentor QMC atas nama Muh. Nur Rasyid pada tanggal 19 

November 2018 yang mengatakan bahwa: 

“Menurut saya, kemampuan membaca al-Qur‟an mahasiswa PGMI masih 

standar sekali. Hal ini akibat kurangnya minat untuk belajar membaca al-

Qur‟an”.
8
 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dari pihak jurusan dan tentor BTQ dari 

Prodi PGMI diketahui bawa secara umum kemampuan membaca al-Qur‟an 

mahasiswa masih berada di kategori rendah. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan 

mahasiswa menerapkan hukum bacaan atau ilmu tajwid ketika membaca al-Qur‟an. 

Secara umum, pada Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah telah 

diprogramkan pembinaan BTQ yang merupakan kesatuan program dari Universitas 

dalam bentuk Program BTQ “Baca Tulis Quran” yang sasarannya adalah mahasiswa 

baru dari setiap Prodi yang ada di Universitas. Hal ini selaras dengan pernyataan yang 

                                                 

6
 Usman Syukur Bainsyah (21 tahun), Tentor Qur’an Meeting Club PGMI UIN Alauddin 

Makassar, Wawancara, 09 November 2018. 

7
 Nurul Magfirah (22 tahun), Tentor Qur’an meeting Club PGMI UIN Alauddin Makassar, 

Wawancara, 19 November 2018. 

8
 Muh. Nur Rasyid (22 tahun), Tentor Qur’an Meeting Club PGMI UIN Alauddin Makassar, 

Wawancara, 19 November 2018. 
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disampaikan oleh bapak Shabir Umar sebagai Ketua Prodi PGMI yang mengatakan 

bahwa: 

“Upaya yang dilakukan pihak jurusan untuk mengembangkan kemampuan 

membaca al-Qur‟an mahasiswa PGMI yakni dengan mencantumkannya di 

dalam kurikulum. Ada mata kuliah khusus yang memberikan keterampilan 

kepada mahasiswa untuk membaca dan menulis huruf-huruf Arab”.
9
 

Secara khusus, Prodi PGMI juga menyediakan layanan pembinaan baca al-

Qur‟an yang dikelola oleh pihak HMJ PGMI dalam bentuk Qur’an Meeting Club. 

Hal ini ini sasuai dengan hasil wawancara oleh bapak Shabir Umar yang mengatakan 

bahwa: 

“Upaya lain yang dilakukan yakni dengan mendorong HMJ PGMI untuk 

memberikan bimbingan BTQ melalui wadah QMC (Qur’an Meeting Club). 

Sekarang ini, QMC diintegrasikan dengan Organisasi HMJ. Sehingga kegiatan-

kegiatan QMC itu diambil alih oleh HMJ, meskipun yang menjadi pelaku 

utama di dalam adalah orang-orang  dari QMC”.
10

 

Selain itu, didukung pula oleh hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yahdi 

sebagai Sekretaris Prodi PGMI yang mengatakan bahwa: 

“Qur’an Meeting Club sudah dipelihara dan dikelola dengan baik. Namun, kita 

berusaha melakukan penyatuan dengan pihak HMJ. Di mana QMC merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari HMJ. Jadi, pembelajaran al-Qur‟an itu masih 

ditangani oleh QMC, namun ia tidan independensi dan harus berada pada 

                                                 

9
 M. Shabir U. (52  tahun), Ketua PGMI UIN Alauddin Makassar, Wawancara, 05 November 

2018. 

10
 M. Shabir U. (54  tahun), Ketua PGMI UIN Alauddin Makassar, Wawancara, 05 November 

2018. 
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komunikasi pihak HMJ. Dengan pola-pola seperti itu mungkin HMJ akan lebih 

intens secara organisasi dan secara administrasi untuk ikut terlibat dalam 

perbaikan BTQ. Selama ini seluruh kegiatan QMC berkolaborasi dengan pihak 

HMJ yang merupakan satu kesatuan dalam seluruh program kerjanya. Namun 

selanjutnya dikembangkan lagi menjadi bagian integral dan struktural dari 

struktur organisasi HMJ”.
11

 

 Berdasarkan informasi dari kedua narasumber di atas, diketahui bahwa ada 

upaya dari pihak Prodi untuk memperbaiki kualitas membaca al-Qur‟an 

mahasiswanya. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan atau 

alumni Prodi PGMI. Hal ini selaras dengan pernyataan dari bapak Muhammad Yahdi 

yang mengatakan bahwa: 

“Membaca al-Qur‟an merupakan syarat dan kebijakan Universitas. Seluruh 

jurusan/prodi wajib menjalankannya, tanpa terkecuali di jurusan/prodi PGMI. 

Membaca al-Qur‟an telah menjadi syarat mutlak dari proses penyelesaian studi. 

Ketika ingin mengurus komprehensif, mahasiswa yang bersangkutan harus 

memiliki kemampuan membaca al-Qur‟an yang bagus”.
12

 

Untuk mempermudah proses pembinaan membaca al-Qur‟an maka dilakukan 

dalam bentuk aturan akademik. Salah satunya menjadi syarat dalam penyelesaian 

studi. Selain itu kemampuan membaca al-Qur‟an memang sudah menjadi suatu 

keharusan apalagi kampus yang berlabel Islam. Sudah barang tentu lulusan atau 

                                                 

11
 Muhammad Yahdi (54 tahun), Sekretaris PGMI UIN Alauddin Makassar, Wawancara, 21 

November 2018. 

12
 Muhammad Yahdi (54 tahun), Sekretaris PGMI UIN Alauddin Makassar, Wawancara, 21 

November 2018. 
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alumninya memiliki kemampuan membaca al-Qur‟an yang baik. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan bapak Shabir Umar yang mengatakan bahwa: 

“Kemampuan BTQ itu telah menjadi L.O. dari semua prodi yang ada di UIN 

dan sudah menjadi tuntutan kurikulum. Jadi, ini berlaku bukan hanya di UIN. 

Namun, berlaku di Universitas seluruh Indonesia di bawah naungan 

Kementrian Agama dan menjadi bagian dari KKMInya. Jadi aspek 

keterampilannya yakni lancar membaca ayat al-Qur‟an dan menghafal minimal 

juz 30. Hanya saja, prodi-prodi tertentu belum menerapkan secara konsisten. 

Tapi itu semua merupakan tuntutan kurikulum. Hanya saja, kita di fakultas 

tarbiyah dan keguruan, mencoba menerapkan lebih ketat yakni secara 

keseluruhan”.
13

 

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Angkatan 

2015 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

a. Data Hasil Wawancara dengan Informan Terkait Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Mahasiswa PGMI 

Angkatan 2015 

Data wawancara (Mahasiswa PGMI Angkatan 2015) 

Pertanyaan pertama, bagaimana latar belakang pendidikan saudara(i) ? 

No. Nama Jawaban 

1. AM SD INPRES Binongko, NTT 

SMPN 3 Kalabangi, Alor 

MAN Kalabangi 

Pondok pelatihan tilawah 

2. AL SD INPRES 1279 Macanang 

                                                 

13
 M. Shabir U. (54  tahun), Ketua PGMI UIN Alauddin Makassar, Wawancara, 05 November 

2018. 
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MTS Watampone 

SMA 4 Watampone 

3. A MI Guppi Binanga, Enrekang 

MTS Buntumarana 

MA Buntumarana 

4. H SDN, SMPN dan SMAN. 

5. K SDN 2 Pangkajene 

SMPN 2 Pamgkajene 

SMAN 1 Tinambung 

6. N SDN 08 Woja, NTB 

SMP 1 Woja, NTB 

MAN 2 Dompu 

7. NJ MI Salehuddin Nangalili, Flores 

MTSN Nangalili 

SMA 4 Borong, Flores 

8. US MI Al-Hikmah Batu Putih, NTT 

MTSN Kalabangi, Alor 

MAN Kalabangi, Alor 

Pondok pelatihan tilawah 

 

Pertanyaan kedua, Kapan pertama kali saudara(i) belajar membaca  al-

Qur‟an? 

No. Nama Jawaban 

1. AM Pada saat SD kelas 3 dan diajar oleh 

ibu dan ustadz di kampung. 

2. AL Pada saat SD 

3. A Pada saat TK dan diajar oleh guru di 

TPA dan orang tua di rumah  

4. H Pada waktu masih kecil. 

5. K Pada saat kelas 1 SD 

6. N Pada saat SD dan diajar oleh ayah. 

7. NJ Pada saat SD 

8. US Pada saat SD diajar oleh ayah. Selain 

itu saya juga mengikuti pelatihan 

tilawah 

 

Pertanyaan ketiga, metode apa yang digunakan saat saudara(i) belajar 

membaca  al-Qur‟an? 

No. Nama Jawaban 

1. AM Metode iqro‟ 

2. AL Metode Iqro‟ 
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3. A Metode iqro‟ 

4. H Membaca  al-Qur‟an besar. Bukan 

iqro‟ 

5. K Metode iqro‟ 

6. N Metode iqro‟ 

7. NJ Metode iqro‟ 

8. US Metode iqro‟ 

 

Pertanyaan keempat, seberapa sering saudara membaca  al-Qur‟an? 

No. Nama Jawaban 

1. AM Alhamdulillah selalu, setiap hari. 

Sekitar 1-2 lembar setelah salat. 

2. AL Tiap hari 

3. A Saya membaca  al-Qur‟an setiap 

selesai salat maghrib hanya apabila 

sedang di kontrakan. 

4. H Kadang-kadang. 

5. K Dua kali sehari ( setelah dzuhur dan 

setelah maghrib) 

6. N Kadang-kadang. Tapi tidak rutin 

setiap hari. 

7. NJ Selalu, setiap selesai salat minimal 

membaca satu lembar. 

8. US Alhamdulillah saya membaca  al-

Qur‟an setiap hari. 

 

Pertanyaan kelima, apakah saudara(i) masih merasa kesulitan dalam membaca  

al-Qur‟an? 

No. Nama Jawaban 

1. AM Alhamdulillah, tidak terlalu merasa 

kesulitan.  

2. AL Iya. Ada beberapa surah yang saya 

baca dengan bunyi yang tidak sesuai 

hurufnya. Namun tidak semua seperti 

itu. Hanya surah-surah tertentu. 

3. A Saya merasa tidak kesulitan membaca  

al-Qur‟an. 

4. H Saya masih merasa kesulitan membaca  

al-Qur‟an. 

5. K Tidak 

6. N Masih merasa kesulitan. Terutama 
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ketika membaca  al-Qur‟an dengan 

tempo lebih cepat, itu membuat saya 

kesulitan dalam menyebutkan huruf 

yang berbeda tapi mamiliki bunyi 

yang hampir sama. 

7. NJ Alhamdulillah, tidak ada kesulitan 

yang yang berarti. Sekalipun ada 

beberapa bagian dalam ayat  al-Qur‟an 

yang kadang saya ragu dalam 

kebenaran cara membacanya. Namun, 

saya akan bertanya kepada teman yang 

lebih tau. 

8. US Alhamdulillah tidak merasa kesulitan 

dalam membaca  al-Qur‟an. 

 

Pertanyaan keenam, bagaimana pendapat anda mengenai mata kuliah BTQ 

yang diajarkan di UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu mata kuliah di 

Jurusan PGMI? 

No. Nama Jawaban 

1. AM Alhamdulillah sangat luar biasa. Pada 

mata kuliah BTQ diajarkan teori 

hukum-hukum tajwid, lalu 

dipraktikkan langsung membaca  al-

Qur‟an dan dikoreksi langsung oleh 

dosen. Tapi masih terdapat kendala 

yang perlu diperhatikan. Seperti 

kurangnya pemberian motivasi dalam 

membaca  al-Qur‟an dengan baik.  

2. AL Pelajarannya lumayan berkesan. Hal 

ini dikarenakan, pembelajarannya, 

mengingatakan kita kembali ke 

pelajarn yang pernah dipelajari terkait 

baca tulis  al-Qur‟an. Hal ini sekaligus 

sebagai keahlian dasar untuk diajarkan 

ke peserta didik. 

3. A Pembelajarannya lebih dominan ke 

pelatihan menulis Arab. Namun sangat 

kurang dalam pelatihan membaca  al-

Qur‟an. 

4. H Alhamdulillah sangat bagus. Karena 

memberikan pengetahuan terkait 

hukum-hukum tajwid. Jadi apa yang 
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dipelajari di daerah saya masih banyak 

yang belum sesuai, sehingga 

dibenarkan pada saat belajar BTQ di 

UIN. 

5. K Matakuliah BTQ itu bagus karena 

menambah ilmu mahasiswa. 

6. N Alhamdulillah matakuliahnya bagus. 

Kami diajarkan teori hukum-hukum 

tajwid dan langsung diterapkan dalam 

praktik membaca  al-Qur‟an. Tidak 

hanya itu, apabila masih ada kesalahan 

dalam membacanya, dosen langsung 

memberikan contoh yang benar. 

7. NJ Alhamdulillah memberikan pengaruh 

terhadap kemampuan saya dalam 

membaca  al-Qur‟an. Karena dalam 

pembelajarannya, kita diajarkan 

praktek langsung membaca  al-Qur‟an 

dan dikoreksi apabila masih salah 

yang selanjutnya dibenarkan oleh 

dosennya. Namun pada dosen yang 

berbeda, lebih dominan kepada 

pengajaran menulis huruf Arab 

dibanding pengajaran membaca  al-

Qur‟an. 

8. US Sebenarnya BTQ yang diajarkan tidak 

efektif. Hal ini terjadi karena 

pertemuan yang sangat terbatas dan 

sangat singkat sehingga 

pembahasannya tidak semaksimal 

mungkin. 

 

Pertanyaan ketujuh, apakah ada perbedaan cara membaca  al-Qur‟an antara di 

daerah asal saudara(i) dengan yang diajarkan di UIN Alauddin Makassar? 

No. Nama Jawaban 

1. AM Ada, yakni makharijul huruf yang 

belum sesuai. 

2. AL Alhamdulillah, sama. 

3. A Alhamdulillah, tidak ada perbedaan. 

4. H Sangat berbeda. Apa yang diajarkan di 

daerah masih banyak tidak sesuai 

dengan hukum tajwid. Begitu pula 
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terkait makharijul huruf, khususnya 

huruf-huruf yang berbeda namun 

mamiliki bunyi yang hampir mirip. 

5. K Ada, yaitu metode yang digunakan. 

6. N Dari cara membacanya, tidak ada 

perbedaan. Namun terkait hukum-

hukum tajwid baru saya ketahui ketika 

kuliah di UIN. 

7. NJ Ada perbedaan dalam makharijul 

huruf. Khususnya untuk huruf-huruf 

yang berbeda tapi memiliki bunyi 

yang hampir sama. 

8. US Ada. Yakni terkait makharijul huruf. 

Mungkin pada saat di daerah, 

makharijul hurufnya sedikit berbeda 

karena dipengaruhi oleh dialeg di 

daerah saya. Pada saat di daerah, saya 

masih belum bisa membedakan bunyi 

huruf-huruf yang berbeda hurufnya, 

namun memiliki bunyi yang hampir 

sama. 

 

Pertanyaan kedelapan, apakah saudara(i) telah mengikuti kegiatan belajar 

membaca  al-Qur‟an yang diadakan oleh Qur’an Meeting Club PGMI? 

No. Nama Jawaban 

1. AM Saya hanya menjadi tentor. 

2. AL Saya hanya pernah menjadi tentor. 

3. A Pernah. Bahkan pernah menjadi tentor 

juga. 

4. H Iya 

5. K Iya  

6. N Iya 

7. NJ iya 

8. US Iya, pernah. 

 

Pertanyaan kesembilan, seberapa efektif program yang diadakan Qur’an 

Meeting Club PGMI dalam mengajarkan saudara(i) untuk belajar membaca  

al-Qur‟an? 

No. Nama Jawaban  

1. AM Alhamdulillah lumayan efektif.  

Mengasah pengetahuan mengenai 
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hukum-hukum tajwid untuk diajarkan. 

2. AL Apabila pertemuannya lebih intens, 

saya rasa itu akan lebih efektif. 

Namun kendalanya adalah sulitnya 

mengumpulkan mahasiswa untuk rutin 

menghadiri pelatihan membaca  al-

Qur‟an. 

3. A Alhamdulillah dapat mengingatkan 

kembali pengetahuan mengenai 

hukum-hukum tajwid. Namun tidak 

memberikan pengaruh yang begitu 

berarti terhadap kemampuan membaca 

saya. 

4. H Alhamdulillah sangat memberikan 

pengaruh terhadap kemampuan 

membaca  al-Qur‟an saya pada saat 

mengikutinya. Tapi, sekarang 

kemampuan saya mulai mengalami 

penurunan karena pertemuan QMC 

menjadi lebih kurang intensif. 

Sehingga saya pun kurang dilatih. 

5. K Lumayan efektif, karena sangat 

bermanfaat bagi saya sehingga 

mengetahui tajwid, cara mengucapkan 

huruf yang benar, tanda sukun, dan 

maad. 

6. N QMC kurang memberikan pengaruh 

yang berarti kepada kemampuan 

membaca  al-Qur‟an saya. Apalagi 

pertemuannya yang kurang intens. 

7. NJ Ada pengaruh yang saya dapatkan. 

Hal ini dikarenakan lebih seringnya 

saya membaca  al-Qur‟an pada 

pertemuan bimbingan BTQ yang 

diadakan qmc sehingga mampu 

membaca lebih lancar dan tentunya 

dengan cara membaca yang benar. 

8. US Kurang efektif. Karena pertemuanya 

yang sangat terbatas. Sehingga hanya 

memberikan sedikit pengaruh terhadap 

kemampuan membaca  al-Qur‟an 

saya. 
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Pertanyaan kesepuluh, apakah perlu pihak jurusan mengadakan program 

belajar membaca  al-Qur‟an yang lebih intensif? 

No. Nama Jawaban 

1. AM Perlu. Karena sangat penting baik bagi 

mahasiswa maupun bagi prodi itu 

sendiri. Sehingga dapat menunjang 

akreditasi salah satunya. 

2. AL Iya, sangat perlu. 

3. A Sangat perlu. Melihat kondisi teman-

teman saya, angkatan 2015. 

Sebenarnya sudah bisa membaca  al-

Qur‟an namun untuk dihadapkan tes 

membaca  al-Qur‟an di ketua jurusan, 

kemungkinan besar masih banyak 

yang belum bisa lulus. 

4. H Sangat perlu dan lebih ditingkatkan 

lagi. 

5. K Iya, perlu. Agar mahasiswa PGMI bisa 

menjadi lancar membaca  al-Qur‟an 

dan dapat membedakan hukum-hukum 

tajwid. 

6. N Iya, sangat perlu. Namun dengan 

metode yang berbeda dan tidak 

memberatkan. Alangkah lebih baiknya 

lagi, kalau dalam wadah tersebut, 

sudah bisa menjadi partner jurusan 

untuk menyetor hafalan juz 30 sejak 

semester awal. Sehingga mahasiswa 

tidak merasa terbebani ketika ingin 

menyelesaikan studi. 

7. NJ Tidak perlu ada wadah baru. 

Sebaiknya QMC dibenahi dan 

dimaksimalkan. Sehingga mampu 

menjadi partner berkualitas dan 

terpercaya oleh prodi dalam 

meluluskan atau tidaknya mahasiswa 

dalam tes membaca  al-Qur‟an. Selain 

itu, hal ini mampu meminimalisir 

beban mahasiswa yang harus menemui 

pihak jurusan yang terlalu sibuk. 

8. US Boleh diadakan. Tapi, dengan jumlah 
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pertemuan yang lebih intens. Karena 

di QMC, pertemuannya sangat 

terbatas. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan atau responden, diketahui 

bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam 

membaca al-Qur‟an. 

Untuk lebih terarah penulisan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca al-Qur‟an, maka penulis paparkan menurut urutan sebagai 

berikut: 

1. Faktor Pendukung 

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung kemampuan membaca 

al-Qur‟an mahasiswa PGMI, yakni sebagai berikut: 

a. Adanya kebijakan universitas 

Telah menjadi kebijakan universitas bahwa dalam penyelesaian studi 

mahasiswa harus memiliki kemampuan yang baik dalam membaca dan menulis al-

Qur‟an serta menghapal jus 30. Akibatnya, mau tidak mau akan mendorong 

mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟annya sehingga 

mampu lulus tes di pihak Prodi, dan diperbolehkan mengikuti ujian komprehensif.  

Terkait kebijakan universitas ini sesuai dengan pernyataan bapak Yahdi yang 

mengatakan bahwa: 

“Membaca al-Qur‟an merupakan syarat dan kebijakan Universitas. Seluruh 

jurusan/prodi wajib menjalankannya, tanpa terkecuali di jurusan/prodi PGMI. 

Membaca al-Qur‟an telah menjadi syarat mutlak dari proses penyelesaian studi. 

Ketika ingin mengurus komprehensif, mahasiswa yang bersangkutan harus 

memiliki kemampuan membaca al-Qur‟an yang bagus”. 
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Didukung pula oleh pernyataan bapak Sabir yang mengatakan bahwa: 

“Kemampuan BTQ itu telah menjadi L.O. dari semua prodi yang ada di UIN 

dan sudah menjadi tuntutan kurikulum. Jadi, ini berlaku bukan hanya di UIN. 

Namun, berlaku di Universitas seluruh Indonesia di bawah naungan 

Kementrian Agama dan menjadi bagian dari KKMInya. Jadi aspek 

keterampilannya yakni lancar membaca ayat al-Qur‟an dan menghafal minimal 

juz 30. Hanya saja, prodi-prodi tertentu belum menerapkan secara konsisten. 

Tapi itu semua merupakan tuntutan kurikulum. Hanya saja, kita di fakultas 

tarbiyah dan keguruan, mencoba menerapkan lebih ketat yakni secara 

keseluruhan”. 

b. Pengadaan lembaga khusus pembinaan baca al-Qur‟an 

Prodi PGMI telah membentuk lembaga khusus pembinaan baca al-Qur‟an 

yang diberi nama Qur’an Meeting Club (QMC). Lembaga ini dibentuk untuk 

membina mahasiswa dalam belajar membaca  al-Qur‟an. Mahasiswa dibina langsung 

oleh sesama mahasiswa yang kemampuan membaca al-Qur‟annya tergolong baik dan 

sudah mampu mengajarkannya. Dengan hadirnya QMC yang terintegrasi dengan 

HMJ-PGMI ini diharapkan ikut terlibat dalam perbaikan BTQ mahasiswa PGMI.  Hal 

ini sesuai dengan pernyataan bapak Sabir yang mengatakan bahwa: 

“Upaya lain yang dilakukan yakni dengan mendorong HMJ PGMI untuk 

memberikan bimbingan BTQ melalui wadah QMC (Qur’an Meeting Club). 

Sekarang ini, QMC diintegrasikan dengan Organisasi HMJ. Sehingga kegiatan-

kegiatan QMC itu diambil alih oleh HMJ, meskipun yang menjadi pelaku 

utama di dalam adalah orang-orang  dari QMC”. 

Didukung pula oleh pernyataan bapak Yahdi yang mengatakan bahwa: 
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“Qur’an Meeting Club sudah dipelihara dan dikelola dengan baik. Namun, kita 

berusaha melakukan penyatuan dengan pihak HMJ. Di mana QMC merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari HMJ. Jadi, pembelajaran al-Qur‟an itu masih 

ditangani oleh QMC, namun ia tidan independensi dan harus berada pada 

komunikasi pihak HMJ. Dengan pola-pola seperti itu mungkin HMJ akan lebih 

intens secara organisasi dan secara administrasi untuk ikut terlibat dalam 

perbaikan BTQ. Selama ini seluruh kegiatan QMC berkolaborasi dengan pihak 

HMJ yang merupakan satu kesatuan dalam seluruh program kerjanya. Namun 

selanjutnya dikembangkan lagi menjadi bagian integral dan struktural dari 

struktur organisasi HMJ”. 

c. Metode dalam belajar membaca al-Qur‟an 

Dalam proses belajar membaca al-Qur‟an, mahasiswa telah disuguhkan 

dengan beberapa metode, sehingga dengan adanya metode yang beragam tidak 

membuatnya menjadi monoton. Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa tentor 

QMC sebagai berikut: 

 

No. Nama tentor  Jawaban 

1.  NM Menggunakan metode qira‟ah yaitu 

membaca. Saya kelompokkan 

menjadi dua, yaitu kelompok 

membaca yang sudah lancar dan 

kelompok membaca yang belum 

lancar. 

2. MN Sebelum menggunakan metode tutor 

sebaya, saya sempat menggunakan 

metode iqro‟. Masing-masing 

mahasiswa memiliki kesempatan atau 

giliran untuk membaca  al-Qur‟an 

sementara yang lain menyimak. 

Selama membaca  al-Qur‟an, teman 
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yang lain boleh menegur apabila 

terdapat kesalahan. 

3. US Metode yang digunakan yakni Peer 

teaching/ tutor sebaya dengan buku 

kontrol. Pemberian teori hukum-

hukum tajwid secara singkat. 

Mengaji satu per satu lalu dikoreksi 

dan dibenarkan 

Banyak cara yang telah dilakukan alam proses pembinaan membaca  al-

Qur‟an di PGMI. Beberapa diantaranya pembinaan dengan metode tutor sebaya dan 

pembinaan oleh dosen. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam 

pelaksanaannya. 

d. Adanya Mahasiswa 

Penerapan kebijakan dari universitas tentunya memiliki target atau sasaran 

yang berperan sebagai subjek dan objek kebijakan tersebut. Apa yang telah 

diputuskan oleh instansi, selanjutnya akan diterapkan oleh stakeholder.Terkait 

penerapan kebijakan yang mengharuskan mahasiswa mampu membaca Al-Qur‟an 

dengan baik itu tentunya ditujukan kepada mahasiswa. Maka dari itu mahasiswa 

harus siap menerima kebijakan yang ada. 

2. Faktor Penghambat 

Kemampuan membaca al-Qur‟an mahasiswa PGMI angkatan 2015 berada 

pada kategori rendah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu: 

a. Stakeholder 

Universitas telah mengeluarkan kebijakan yang selanjutnya akan dijalankan 

oleh stakeholder yang ada untuk membimbing mahasiswa. Hal ini tentunya untuk 

mencapai tujuan yakni mahasiswa mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan 

benar. 
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Usaha tak selamanya berjalan mulus. Begitu pula dengan penerapan 

kebijakan. Masih saja ada miskomunikasi sehingga tujuan tak tercapai dengan efektif 

dan efisiaen. Begitu pula dengan kebijakan universitas agar mahasiswa mampu 

membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. Stakeholder yang tidak paham dengan 

tugasnya dapat menghambat pencapaian tujuan dari kebijakan yang telah ada. 

b. Lembaga yang ngadat 

Qur‟an Meeting Club menjadi salah satu lembaga pembinaan membaca Al-

Qur‟an yang ada di PGMI. Kehadiran lembaga ini tentunya diharapkan mampu 

membantu mahasiswa untuk mempelajari cara membaca Al-Qur‟an dengan baik dan 

benar sehingga dapat meminimalisir mahasiswa yang tidak lancar membaca Al-

Qur‟an. 

Lembaga yang dirancang sedemikian rupa dan dijalankan oleh HMJ-PGMI ini 

rupanya tidak berjalan mulus. Lembaga yang diharapkan dapat membina mahasiswa 

secara intens mengalami penurunan intensitas pertemuan setiap periodenya. Hal yang 

paling mencolok adalah peningkatan intensitas pertemuan antara tentor dan peserta 

QMC pada awal periode pengurusan. Namun seiring berjalan waktu, perlahan 

intensitas pertemuan berkurang bahkan mengalami ngadat. 

Hal-hal demikian tentunya menjadi sebuah masalah yang pada akhirnya tidak 

dapat mencapai tujuan dari lembaga itu sendiri. 

c. Metode kurang up to date 

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan 

tertentu. Metode dalam belajar dan mengajar sangat bervariasi. Begitu pula dengan 

metode mempelajari dan mengajarkan Al-Qur‟an. Dengan hadirnya metode yang 
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tepat, mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟annya dengan 

efektif dan efisien. 

Namun, hadirnya berbagai macam metode rupanya tidak banyak membantu 

apabila orang yang mengajarkan Al-Qura‟an miskin akan penguasaan metode. Mulai 

dari metode yang kurang up to date hingga pengggunaan metode konvensional tidak 

banyak membantu. 

d. Kurangnya minat dan motivasi dalam belajar membaca al-Qur‟an. 

Kurangnya minat dan motivasi dalam belajar membaca al-Qur‟an mahasiswa 

disebabkan kurangnya kesadaran diri mahasiswa untuk memperbaiki kualitas 

membaca al-Qur‟annya. Mereka hanya membaca al-Qur‟an ketika memiliki tugas 

atau kegiatan yang mengharuskan membaca al-Qur‟an. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan bapak Yahdi yang mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya salah satu yang menjadi penyebab rendahnya kualitas membaca 

al-Qur‟an mahasiswa itu dari kesadaran diri mereka sendiri bahwa membaca al-

Qur‟an sangat penting. Apalagi sebagai lulusan universitas Islam, persyaratan 

untuk lulus yakni harus memiliki kualitas bacaan yang baik. Mereka hanya 

membaca al-Qur‟an memiliki tugas atau kepentingan akademik”.
14

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dominan mahasiswa tidak 

mengikuti pembinaan membaca al-Qur‟an untuk beberapa waktu belakangan ini. 

Mereka hanya mengikuti pembinaan membaca al-Qur‟an hanya ketika menjadi 

peserta pembinaan BTQ di QMC. Namun, kini mereka tidak lagi mengikuti 

                                                 

14
 Muhammad Yahdi (54 tahun), Sekretaris PGMI UIN Alauddin Makassar, Wawancara, 21 

November 2018. 
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pembinaan itu, sejak bertambahnya semester dan bertambahnya kesibukan yang 

mereka dapatkan di semseter ini. 

 Motivasi mahasiswa untuk belajar membaca al-Qur‟an masih sangat kurang, 

sehingga minat untuk belajar juga menjadi minim. Dominan mahasiswa mengikuti 

pembinaan membaca al-Qur‟an hanya ketika ada himbauan dari pimpinan Prodi. 

Itupun tidak berlangsung lama. Waktu demi waktu, mereka satu per satu 

meninggalkan proses pembinanaan membaca al-Qur‟an yang diadakan oleh QMC. 

 Sebenarnya untuk belajar membaca al-Qur‟an, tidak mengharuskan terpaut 

oleh sebuah ruang. Kapanpun dan dimanapun mahasiswa bisa belajar membaca al-

Qur‟an. Yang paling penting adalah menghadirkan motivasi dalam diri untuk 

mempelajari al-Qur‟an. 

 Di zaman yang semakin canggih ini, ketika mahasiswa tidak mampu belajar 

membaca al-Qur‟an dengan berhadapan langsung dengan orang yang lebih tahu 

terkait cara membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar, mahasiswa bisa mengakses 

situs-situs tertentu terkait cara membaca al-Qur‟an. Perkembangan Teknologi yang 

semakin canggih sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mahasiswa sebagai 

penikmat canggihnya teknologi harus pintar-pintar menggunakan hadirnya internet 

untuk meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya. Khususnya kemampuan 

membaca al-Qur‟an yang tidak boleh disepelekan. Kini telah hadir banyak cara untuk 

belajar, baik secara visual maupun audio visual, termasuk menggunkan youtube 

(media audio visual yang lebih cocok untuk belajar membaca al-Qur‟an). 

Selain itu dengan sering-sering mendengarkan murottal-pun mahasiswa secara 

tidak langsung juga belajar membaca al-Qur‟an. Sangat jarang mahasiswa yang tidak 

memiliki smartphone yang dilengkapi audio player. Kebiasaan anak muda 
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mendengarkan musik melalui audio player atau music player sebaiknya dialihkan 

untuk mendengarkan murottal. Sekiranya hal itu lebih berfaedah. 

Untuk yang menginginkan adanya respon dari guru atau pengajar, boleh juga 

belajar membaca al-Qur‟an yang berbasis aplikasi atau salah satunya memanfaatkan 

whatsapp group. Di dalam satu group dibentuk khusus untuk belajar membaca al-

Qur‟an yang di dalamnya ada orang yang tentunya lebih tau terkait cara membaca al-

Qur‟an dengan baik dan benar. 

e. Muraja’ah bacaan al-Qur‟an yang tidak rutin 

Kendala kemampuan membaca al-Qur‟an yang kedua dipengaruhi membaca 

al-Qur‟an yang tidak rutin. Hal ini disebabkan keseharian mahasiswa yang disibukkan 

kegiatan akademik maupun non akademik di kampus. Sehingga membaca al-Qur‟an 

secara lebih intens. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dominan dari informan 

mengatakan sebenarnya memiliki waktu-waktu khusus membaca al-Qur‟an seperti 

saat setelah melakukan salat fardhu, itu hanya apabila berada di rumah atau di 

kontrakan. Mahasiswa mengakui mengahabiskan banyak waktu untuk kegiatan di 

kampus. Sehingga waktu untuk berada di rumah hanya pada saat weekend dan 

istirahat sepulang kampus di weekday itupun terkadang dilanjutkan untuk 

melanjutkan untuk mengerjakan tugas-tugas khusus di luar rumah. Sehingga pada 

akhirnya mahasiswa yang yang tadinya membaca al-Qur‟an setiap selesai salat, kini 

hanya membaca al-Qur‟an ketika selesai salat magrib ketika berada di rumah atau 

kontrakan dan beberapa mengakui kadang-kadang membaca al-Qur‟an setelah salat 

subuh. 
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Kesadaran untuk membaca al-Qur‟an juga bergantung pada kebiasaan yang 

telah hadir sejak kecil. Ketika sewaktu kecil telah dibiasakan oleh lingkungan 

keluarga untuk membaca al-Qur‟an di waktu-waktu tertentu, maka sekiranya itu akan 

terbawa hingga dewasa dan tidak ada beban untuk melakukannya. Namun, setelah 

melakukan wawancara dengan informan, para informan mengakui tidak memiliki 

waktu-waktu tertentu untuk membaca al-Qur‟an di rumah. Beberapa informan hanya 

membaca al-Qur‟an ketika pergi belajar membaca al-Qur‟an (belajar mengaji) di 

tempat yang dipercayakan orang tua. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil peneilitian maka dapat dideskripsikan pembahasan 

mengenai kemampuan membaca al-Qur‟an mahasiswa Prodi PGMI angkatan 2015 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca al-Qur‟annya. 

1. Kemampuan Membaca Al-Qur’an Mahasiswa Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Angkatan 2015 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Kemampuan membaca al-Qur‟an mahasiswa PGMI angkatan 2015 

kemampuan membaca al-Qur‟an mahasiswa PGMI angkatan 2015 masih dalam 

kategori rendah atau masih dibutuhkan pembinaan membaca  al-Qur‟an lebih lanjut.  

Pada pembahasan ini, penulis akan membagi beberapa poin terkait deskripsi 

kemampuan membaca al-Qur‟an mahasiswa yang mengacu pada indikator 

kemampuan membaca al-Qur‟an yang meliputi kemampuan membaca al-Qur‟an 

dengan makharijul huruf yang benar, Ketepatan membaca sesuai dengan kaidah ilmu 

tajwid dan kemampuan membaca al-Qur‟an dengan fasahah. Pembahasan lebih lanjut 

akan diulas lebih mendalam di bawah ini. 
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a. Makharijul Huruf 

 Setiap lambang bunyi bahasa mempunyai lafal atau ucapan tertentu yang tidak 

boleh dilafalkan menurut kemauan masing-masing pemakai bahasa. Pemakai bahasa 

Indonesia yang ingin ucapan bahasa arabnya dinilai baik, harus berusaha mematuhi 

kaidah yang berlaku di dalam bahasa tersebut. 

 Setelah melakukan penelitian pada mahasiswa Prodi PGMI angkatan 2015, 

penulis menemukan bahwa beberapa mahasiswa sudah mampu membaca al-Qur‟an 

sesuai dengan indikator-indikator pengukurnya. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap delapan informan, 

penulis menemukan tiga tempat keluarnya huruf yang menjadi titik paling sering 

terjadi kesalahan pada mahasiswa Prodi PGMI angkatan 2015. Ketiga makha>rijul 

h{uru>f itu meliputi al-jauf, al h{alq dan al-lisa>n. 

 Al-jauf artinya rongga tenggorokan dan mulut. Dari rongga tenggorokan dan 

mulut ini muncul satu makhraj  yang dikenal dengan, makhraj al jauf. Dari makhraj 

al jauf ini kelaur tiga huruf ma>d, yaitu alif (ا ), wau (و ), dan ya (ي) yang bersukun. 

Bagian ini akan dibahas lebih lanjut pada poin tajwid tepatnya terkait masalah ma>d. 

 Al-h{alq artinya tenggorokan, maksudnya tempat keluarnya huruf yang 

terletak pada tenggorokan. Dari al h{alq ini keluar tiga makhraj yang digunakan 

untuk tempat keluarnya enam huruf, yaitu  ا  .غ ,خ ,ح ,ع ,ه ,

 Al-lisa>n artiya lidah. Maksudnya tempat keluarnya huruf yang terletak pada 

lidah. Jumlah huruf hijaiyah yang keluar dari makhraj ini adalah 18 huruf dari 10 

makhraj. 
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 Kesalahan yang paling umum terjadi yakni pada pelafalan huruf ز ,ذ ,د ,ح, 
 Sebagaian dari mahasiswa membaca huruf yang berbeda dengan bunyi .ء dan ه ,ع ,س

yang sama. 

1) Pelafalan huruf س ,ز ,ذ 

 Huruf س ,ز ,ذ merupakan huruf yang berbeda namun memiliki bunyi yang 

hampir sama. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa empat dari 

delapan mahasiswa Prodi PGMI angkatan 2015 masih belum mampu melafalkan 

huruf س ,ز ,ذ dengan benar. Informan yang dimaksud yakni inisal AL, H, K dan N. 

Untuk lebih lanjut akan ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.1 Kesalahan Makhraj Huruf Mahasiswa Prodi PGMI Angkatan 2015 

Kata atau ayat Lafal yang 

salah 

Lafal 

yang 

benar 

deskripsi 

    

Salah makhraj: 

Membunyikan 

 ز dengan ذ

Dzal (ذ) 

Zai (ز) 
Dzal (ذ) = al-lisa>n, ujung lidah 
dengan ujung gigi seri atas 

(tertahan hembusan nafas) 

Zai (ز) = al-lisa>n, ujung lidah 
bertemu dengan ujung gigi seri 

bawah. 

Sin (س) = al-lisa>n, pertengahan 
lidah dimantapkan dengan langit-

langit atas. 

Salah makhraj: 

Membunyikan 

 س dengan ز

Zai (ز) 

Sin (س) 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa beberapa mahasiswa 

masih mengalami kesalahan pada penyebutan huruf hijaiyah, di mana huruf ذ dibaca 

seperti huruf ز dan huruf ز dibaca seperti huruf س. Selain itu, ada jg informan, yakni 

inisial NJ yang membaca huruf ذ menjadi terdengar sengau. Tentunya hal itu 

menyalahi dari pelafalan huruf sesuai makha>rijul h{uru>f yang benar.  
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2) Pelafalan huruf ع dan ء 

 Huruf ع dan ء merupakan huruf yang berbeda namun memiliki bunyi yang 

hampir sama. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa tiga dari 

delapan mahasiswa Prodi PGMI angkatan 2015 masih belum mampu melafalkan 

huruf ع dan ء dengan benar. Informan yang dimaksud yakni inisal H, K, N dan NJ. 

Untuk lebih lanjut akan ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 Kesalahan Makhraj Huruf Mahasiswa Prodi PGMI Angkatan 2015 

Kata atau ayat Lafal yang 

salah 

Lafal yang 

benar 

deskripsi 

   

 

Salah makhraj: 

Membunyikan 

 ء dengan ع

„Ain (ع) 

Hamzah (ء) 

„Ain (ع) = al-h{alq, 

tenggorokan bagian tengah 

Hamzah (ء) = al-h{alq, 

tenggorokan bagian dalam 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa beberapa mahasiswa 

masih mengalami kesalahan pada penyebutan huruf hijaiyah, di mana huruf عdibaca 

seperti huruf ء dan begitupun sebaliknya. 

3) Pelafalan huruf د dan ض 

 Huruf ض dan د merupakan huruf yang berbeda namun memiliki bunyi yang 

hampir sama. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa empat dari 

delapan mahasiswa Prodi PGMI angkatan 2015 masih belum mampu melafalkan 

huruf ض dan د dengan benar. Informan yang dimaksud yakni inisal AL, A, H dan K. 

Untuk lebih lanjut akan ditampilkan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.3 Kesalahan Makhraj Huruf Mahasiswa Prodi PGMI Angkatan 2015 

Kata atau ayat Lafal yang 

salah 

Lafal yang 

benar 

deskripsi 

 

    

 

Salah makhraj: 

Membunyikan 

 د dan ض

Dal (د) 

Dhad (ض) 

Dal (د) = al-lisa>n, ujung lidah 

bertemu dengan pangkal gigi 

seri atas 

Dhad (ض) = al-lisa>n, tepi 

pangkal lidah dengan 

geraham kanan atau kiri 

memanjang sampai ke depan. 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa beberapa mahasiswa 

masih mengalami kesalahan pada penyebutan huruf hijaiyah, di mana huruf د dibaca 

seperti huruf ض dan begitupun sebaliknya. 

4) Pelafalan huruf ح dan ه 

 Huruf ح dan ه merupakan huruf yang berbeda namun memiliki bunyi yang 

hampir sama. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa dua dari 

delapan mahasiswa Prodi PGMI angkatan 2015 masih belum mampu melafalkan 

huruf ح dan ه dengan benar. Informan yang dimaksud yakni inisal K dan NJ. Untuk 

lebih lanjut akan ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 Kesalahan Makhraj Huruf Mahasiswa Prodi PGMI Angkatan 2015 

Kata atau ayat Lafal yang 

salah 

Lafal yang 

benar 

deskripsi 

    

 

Salah makhraj: 

Membunyikan 

Ha‟ (ح) 

Ha (ه) 

Ha‟ (ح) = al-h{alq, 

tenggorokan bagian tengah 
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 al-h{alq, tenggorokan = (ه) Ha ه dengan ح

bagian dalam 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa beberapa mahasiswa 

masih mengalami kesalahan pada penyebutan huruf hijaiyah, di mana huruf حdibaca 

seperti huruf ه dan begitupun sebaliknya. 

Namun dari ke-delapan informan, terdapat dua di antaranya yang sudah 

mempu melafalkan huruf hijaiyah dengan benar. Kedua informan tersebut juga 

merupan qari‟ yang telah mengikuti proses belajar tilawah dan tajwid di tempat 

khusus. 

 Kesulitan-kesulitan yang terjadi pada kemampuan membaca selain dari 

makhraj huruf juga terjadi pada vokal panjang pendek bacaan, huruf yang 

menyimpang pada huruf aslinya yang padahal tidak mirip bunyinya akan tetapi 

mereka belum begitu lancar mengingat dan membedakan huruf hijaiyah yang satu 

dengan yang lain. Hal ini dikarenakan lupa dan tidak sering latihan membaca dan 

mengulang bacaan. Membaca al-Qur‟an sangatlah penting bagi pedoman hidup umat 

Islam yang seharusnya dibaca kemudian dinilai sebagai amal kebaikan. 

Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mahasiswa Prodi PGMI angkatan 2015 

rata-rata bearada di makhraj  huruf al-h{alq dan al-lisa>n . Hal ini membuktikan bahwa 

adanya kesulitan dalam makha>rijul h}uru>f  mahasiswa yang dapat kita lihat melalui 

data kesalahan yang terjadi pada makha>rijul h}uru>f . 

b. Tajwid 

 Tajwid adalah usaha seseorang ketika membaca al-Qur’an memiliki 

keterampilan membaguskan bacaan tersebut, mulai dari ma>d, dengung dan lain 

sebagainya. Tujuan ilmu tajwid yang paling utama adalah lancarnya seseorang dalam 
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pengucapan lafal al-Qur’an dengan ilmu yang disampaikan oleh ulama yang ahli 

dalam hal ini. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap mahasiswa Prodi 

PGMI angkatan 2015, masih banyak mahasiswa yang belum paham betul penerapan 

dari kaidah ilmu tajwid. Hal ini berakibat pada bacaan mahasiswa yang menjadi 

salah. 

Berikut ini penulis akan mengulas bagian-bagian dari tajwid yang masih 

belum mampu dikuasai dan diterapkan mahasiswa Prodi PGMI angkatan 2015 dalam 

membaca al-Qur’an. 

              

          

 Berdasarkan ayat di atas, peneliti menemukan bahwa beberapa mahasiswa 

belum mampu membaca sesuai panjang pendek (ma>d) yang benar pada ayat al-

Qur’an. Khususnya pada kata    masih ada informan (H) yang 

membacadengan pendek. Padahal itu adalah mad thabi‟i. Hukum bacaan mad thabi‟i 

yakni apabila ada alif terletak setelah fathah atau ya‟ sukun setelah kasrah atau wau 

sesudah dhammah. Cara membacanya harus sepanjang dua harakat atau disebut satu 

alif. 

 Selain itu, informan (N) juga melakukan kesalahan dalam membaca  dengan 

lebih dari dua harakat. Serta informan (NJ) yang membaca yang seharusnya 

tidak panjang, tapi dibaca panjang. 
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 Berdasarkan ayat di atas, peneliti menemukan bahwa beberapa mahasiswa 

belum mampu membaca sesuai hukum iqlab yang benar pada ayat al-Qur’an. Hukum 

ipqlab adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf  ب  baik dalam 

satu kata atau dengan kata lain 

 Contohnya pada     , informan (H) membaca tidak sesuai hukum 

iqlab. Ia justru membacanya tanwin dengan jelas. 

       

               

 Berdasarkan ayat di atas, peneliti menemukan bahwa beberapa mahasiswa 

belum mampu membaca sesuai hukum qalqalah yang benar pada ayat al-Qur’an. 

Huruf qalqalah ada lima yaitu ب ,ج ,د ,ط ,ق. Qalqalah terbagi menjadi dua jenis 

yaitu qalqalah sugra dan qalqalah qubra. 

 Informan (H) membaca    dengan tidak qalqalah. padahal di dalam kata 

tersebut terdapat huruf qalqalah, yakni ب. Selain itu, informan (NJ) juga membaca 

 dengan tidak qalqalah. padahal terdapat huruf qalalah, yakni ق. 
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 Berdasarkan ayat di atas, peneliti menemukan bahwa beberapa mahasiswa 

belum mampu membaca sesuai hukum idga>m yang benar pada ayat al-Qur’an. 

 Idgam adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu  ن, 

 :Sedangkan bacaan idga>m dibagi menjadi dua macam .ي  ,  ر ,  م  ,  ل , و

1) Idga>m bigunnah, artinya dengan dengung, yaitu apabila ada nun mati atau 

tanwin bertemu dengan salah satu huruf   ي ,   م  , و  ,ن, maka harus dibaca 

idga>m bigunnah. 

2) Idga>m bila> gunnah, artinya tanpa dengung yaitu apabila ada nun mati atau 

tanwin bertemu degan huruf   ل   dan  ر, maka harus dibaca idga>m 

bila>gunnah. 

 Berdasarkan hasil penelitian, beberapa mahasiswa belum mampu menerapkan 

hukum idga>m bigunnah khususnya pada kata    dan   . Beberapa 

informan belum mampu mendengungkan tanwin yang bertemu dengan huruf م nun 

sukun yang bertemu dengan huruf ى. 

c. Fashohah 

 Pada umumnya fashohah diartikan kesempurnaan membaca dari seseorang akan 

cara melafalkan seluruh huruf hijaiyah yang ada di dalam al-Qur‟an. Jika seseorang 

itu membaca al-Qur‟an dengan benar sesuai pelafalannya maka orang tersebut dapat 

dikatakan fasih membaca al-Qur‟an. 

 Berdasarkan hasil penelitian, penulis hanya menemukan dua dari delapan 

informan yang memiliki fashohah yang baik atau fasih dalam membaca al-Quran, 

yakni informan AM dan US. Kedua informan tersebut dikatakan fasih karena mampu 

membaca bacaan al-Qur‟an dengan benar. Termasuk membaca bacaan setelah tanda 
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waqaf, sehingga tidak merubah makna suatu kata atau kalimat dalam bacaan al-

Qur‟an. 

 Penulis beranggapan bahwa enam dari delapan informan tidak termasuk fasih 

dalam membaca al-Qur‟an karena beberapa informan belum mampu membaca sesuai 

dengan aturan-aturan yang ada. Seperti memenggal satu kata atau berhenti di huruf 

yang merusak arti kata, dalam artian tidak sesuai pada tempat yang seharusnya 

menjadi tempat boleh berhenti. 

 Kemampuan membaca al-Qur‟an informan bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Mahasiswa PGMI Angkatan 

2015 

No. Nama Deskripsi 

1. AM Sudah mampu membaca  al-Qur‟an dengan 

benar sesuai hukum tajwid. 

2. AL Masih belum bisa membedakan beberapa huruf 
hijaiyyah, seperti bunyi huruf ء dan huruf ع. 
Sudah mampu membedakan ma>d, gunnah, iqlab 
dan qalqalah. Namun masih ada sedikit 
kesalahan ketika membaca bacaan dengan cepat. 
Sudah mampu membaca  al-Qur‟an dengan 
lancar. 

3. A Makharijul huruf, gunnah, iqlab dan kelancaran 

sudah baik. Namun masih kurang di bagian mad, 

khususnya mad wajib muttasil yang seharusnya 

dibaca 6 harakat dan asih ada huruf qalqalah 

yang belum dibaca sesuai bunyinya dan ada pula 

yang sudah sesuai bunyi huruf qalqalah. 

4. H Belum mampu membedakan bunyi huruf-huruf 

yang berbeda tapi memiliki bunyi yang hampir 

sama. Terkadang masih ada huruf yang tidak 

dibaca sesuai panjang pendeknya. membaca 

hukum bacaan iqlab dengan kurang 

mendengung. Belum mampu membaca hukum 

bacaan iqlab dan qalqalah. Masih kurang lancar 

dalam membaca  al-Qur‟an 

5. K Belum mampu membedakan bunyi huruf ش ,ذ, 
 sudah mampu membaca sesuai .ع dan ء serta ص
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dengan panjang pendeknya huruf dan bacaan 
iplab. Masih kurang mendengung pada bacaan 
idgham bighunnah. Sudah mampu memabaca 
bacaan qalqalah, namun, ada huruf yang bukan 
huruf qalqalah dan dibaca qalqalah. masih 
kurang lancar membaca  al-Qur‟an. 

6. N Masih belum mampu membedakan bunyi huruf ذ 
dan ز 
Serta huruf ء dan ع. ada bacaan mad yang sudah 
mampu dibaca panjang dan ada yang belum 
dibaca panjang sebagaimana mestinya. 
Kemampuan membaca bacaan gunnah dan iqlab 
sudah baik. Masih ada huruf qalqalah yang 
belum dibaca qalqalah. sudah lumayan lancar 
dalam membaca  al-Qur‟an. 

7. NJ Masih belum mampu membedakan bunyi huruf ء 
dan ع. ada bacaan mad yang sudah mampu 
dibaca panjang dan ada yang belum dibaca 
panjang sebagaimana mestinya. Sudah mampu 
mendengungkan bacaan idgham bigunnah dan 
tidak mendengungkan idgham bilagunnah. 
Masih ada bacaan iqlab yang tidak dibaca sesuai 
hukum bacaan iqlab. Masih ada huruf qalqalah 
yang belum dibaca qalqalah. sudah mampu 
membaca  al-Qur‟an dengan lancar. 

8. US Sudah mampu membaca  al-Qur‟an dengan 

benar sesuai hukum tajwid. 

 Dari keseluruhan mahasiswa PGMI memang memiliki kualitas bacaan yang 

rendah. Tetapi bukan berarti mereka tidak bisa membaca al-Qur‟an namun 

pengaplikasian ilmu tajwid masih perlu ditingkatkan. 

Indikator yang menjadi ukuran kemampuan membaca al-Qur‟an yakni sebagai 

berikut: 

a. Penyebutan makharijul huruf 

b. Penyebutan ma>d (panjang-pendek bacaan)   

c. Mempraktikkan bacaan gunnah (dengung) 

d. Mempraktikkan bacaan Iqlab 

e. Mempraktikkan bacaan qalqalah 

f. Kelancaran membaca 
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Berdasarkan ke-enam indikator yang ditetapkan di atas, mahasiswa PGMI 

angkatan 2015 masih kurang dalam Penyebutan makha<rijul h{uru>f dan Penyebutan 

ma>d (panjang-pendek bacaan). Sehingga perlu ada upaya dalam memperbaiki kualitas 

membaca al-Qur‟an. 

 Upaya solusi dari kesalahan atau kesulitan mahasiswa pada makharijul huruf, 

tajwid dan fashohah antara lain: 

1)  Dosen membimbing dan meluruskan pemahaman siswa; 

2)  Optimalisasi kegiatan pembinaan membaca al-Qur‟an khususnya di lembaga 

QMC (Qur’an Meeting Club); 

3)  Mahasiswa butuh pembiasaan dengan terus berlatih; dan  

4)  Sebaiknya memperbanyak mentahsin bacaan memperhatikan huruf-hurufnya 

dan bacaanya dengan baik dan cermat.  

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut yakni 

salah satunya dengan menggunakan metode qira>’ati yang dimana mahasiswa 

mendengar langsung cara membaca al-Qur‟an lalu mempraktekkannya. Secara umum 

metode pengajaran Qira‟ati adalah: 1) Klasikal dan privat. 2) Guru menjelaskan 

dengan memberi contoh materi pokok bahasan, selanjutnya peserta didik menbaca 

sendiri (CBSA). 3) Peserta didik membaca tanpa mengeja. Sejak awal belajar peserta 

didik ditekankan untuk membaca dengan tepat dan cepat. 

 Namun semuanya tetap dengan pengawasan yang mengajarkan, sehingga bisa 

langsung diketahui titik kesalahannya dan langsung dibenarkan. Selain itu, perlu 

adanya pembinaan yang rutin, sehingga membuat mahasiswa lebih sering 

mempraktekkan yang telah diajarkan. Dalam pembelajaran hendaknya tidak hanya 
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menggunakan satu metode, masih banyak metode lain. Menggunakan satu metode 

dalam pembelajaran akan membuat proses pembelajaran menjadi sangat monoton. 

 Upaya tersebut baiknya diterapkan pada QMC yang telah hadir di Prodi 

PGMI. Namun diupayakan agar pertemuan antara tentor dan murid lebih intens. 

Karena selama ini yang menjadi kendala tentor untuk mengajar di QMC adalah 

susahnya mengumpulkan mahasiswa untuk mengahadiri proses belajar membaca  al-

Qur‟an. Dalam hal ini, pihak Prodi bisa memberikan kebijakan yang mampu 

mendorong mahasiswa sehingga lebih rajin mengikuti kegiatan QMC karena adanya 

aturan yang bersifat memaksa. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca Al-

Qur’an Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Angkatan 2015 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar 

a. Faktor pendukung 

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung kemampuan membaca 

al-Qur‟an mahasiswa PGMI, yakni sebagai berikut: 

1. Adanya kebijakan universitas 

Telah menjadi kebijakan universitas bahwa dalam penyelesaian studi 

mahasiswa harus memiliki kemampuan yang baik dalam membaca dan menulis al-

Qur‟an serta menghapal jus 30. Akibatnya, mau tidak mau akan mendorong 

mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟annya sehingga 

mampu lulus tes di pihak Prodi, dan diperbolehkan mengikuti ujian komprehensif.  

Selain itu, jauh sebelum penyelesaian studi, mahasiswa UIN telah 

dipertemukan dengan beberapa hal terkait membaca al-Qur‟an dalam kebijakan 

universitas, meliputi: 
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1) Calon mahasiswa UIN Alauddin Makassar mengikuti tes membaca al-

Qur‟an yang diadakan oleh pihak universitas sebagai salah satu syarat 

kelulusan. 

2) Mahasiswa UIN Alauddin Makassar mengikuti program BTQ yang 

diadakan oleh Universitas. 

3) Mahasiswa menempuh mata kuliah BTQ yang telah tercantum dalam 

kurikulum.  

4) Beberapa dosen Pendamping Akademik (PA) mengecek kemampuan 

membaca al-Qur‟an mahasiswanya. 

2. Pengadaan lembaga khusus pembinaan baca al-Qur‟an 

Prodi PGMI telah membentuk lembaga khusus pembinaan baca al-Qur‟an 

yang diberi nama Qur’an Meeting Club (QMC). Lembaga ini dibentuk untuk 

membina mahasiswa dalam belajar membaca al-Qur‟an. Adanya QMC yang 

terintegrasi dengan HMJ-PGMI ini ikut terlibat dalam perbaikan BTQ mahasiswa 

PGMI. Yang mana mahasiswa dibina langsung oleh sesama mahasiswa yang 

kemampuan membacaal-Qur‟annya tergolong baik dan sudah mampu mengajarkan-

nya. Dengan hadirnya QMC yang terintegrasi dengan HMJ-PGMI ini diharapkan ikut 

terlibat dalam perbaikan BTQ mahasiswa PGMI. 

3. Metode dalam belajar membaca  al-Qur‟an 

Metode pengajaran adalah cara penyampaian bahan pengajaran dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, metode pengajaran adalah suatu cara 

yang dipilih dan dilakukan guru ketika berinteraksi dengan anak didiknya dalam 

upaya menyampaikan bahan pengajaran tertentu. 
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Metode adalah suatu alat untuk mencapai tujuan. Dalam proses belajar 

membaca al-Qur‟an, mahasiswa telah disuguhkan dengan beberapa metode, sehingga 

dengan adanya metode yang beragam tidak membuatnya menjadi monoton.  

Beberapa metode yang telah diberikan QMC kepada peserta (mahasiswa PGMI) di 

antaranya metode tutor sebaya. Semua metode memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Tanpa terkecuali metode tutor sebaya ini. 

4. Adanya mahasiswa 

 Penerapan kebijakan dari universitas tentunya memiliki target atau sasaran 

yang berperan sebagai subjek dan objek kebijakan tersebut. Apa yang telah 

diputuskan oleh instansi, selanjutnya akan diterapkan oleh stakeholder.Terkait 

penerapan kebijakan yang mengharuskan mahasiswa mampu membaca Al-Qur‟an 

dengan baik itu tentunya ditujukan kepada mahasiswa. Maka dari itu mahasiswa 

harus siap menerima kebijakan yang ada. 

b. Faktor penghambat 

Kemampuan membaca al-Qur‟an mahasiswa PGMI angkatan 2015 berada 

pada kategori rendah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu: 

1. Stakeholder 

Universitas telah mengeluarkan kebijakan yang selanjutnya akan dijalankan 

oleh stakeholder yang ada untuk membimbing mahasiswa. Hal ini tentunya untuk 

mencapai tujuan yakni mahasiswa mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan 

benar. 

Usaha tak selamanya berjalan mulus. Begitu pula dengan penerapan 

kebijakan. Masih saja ada miskomunikasi sehingga tujuan tak tercapai dengan efektif 
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dan efisiaen. Begitu pula dengan kebijakan universitas agar mahasiswa mampu 

membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. Stakeholder yang tidak paham dengan 

tugasnya dapat menghambat pencapaian tujuan dari kebijakan yang telah ada. 

2. Lembaga yang ngadat 

Qur‟an Meeting Club menjadi salah satu lembaga pembinaan membaca Al-

Qur‟an yang ada di PGMI. Kehadiran lembaga ini tentunya diharapkan mampu 

membantu mahasiswa untuk mempelajari cara membaca Al-Qur‟an dengan baik dan 

benar sehingga dapat meminimalisir mahasiswa yang tidak lancar membaca Al-

Qur‟an. 

Lembaga yang dirancang sedemikian rupa dan dijalankan oleh HMJ-PGMI ini 

rupanya tidak berjalan mulus. Lembaga yang diharapkan dapat membina mahasiswa 

secara intens mengalami penurunan intensitas pertemuan setiap periodenya. Hal yang 

paling mencolok adalah peningkatan intensitas pertemuan antara tentor dan peserta 

QMC pada awal periode pengurusan. Namun seiring berjalan waktu, perlahan 

intensitas pertemuan berkurang bahkan mengalami ngadat. 

Hal-hal demikian tentunya menjadi sebuah masalah yang pada akhirnya tidak 

dapat mencapai tujuan dari lembaga itu sendiri. 

3. Metode kurang up to date 

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan 

tertentu. Metode dalam belajar dan mengajar sangat bervariasi. Begitu pula dengan 

metode mempelajari dan mengajarkan Al-Qur‟an. Dengan hadirnya metode yang 

tepat, mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟annya dengan 

efektif dan efisien. 
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Namun, hadirnya berbagai macam metode rupanya tidak banyak membantu 

apabila orang yang mengajarkan Al-Qura‟an miskin akan penguasaan metode. Mulai 

dari metode yang kurang up to date hingga pengggunaan metode konvensional tidak 

banyak membantu. 

4. Kurangnya minat dan motivasi dalam belajar membaca al-Qur‟an. 

Kurangnya minat dan motivasi dalam belajar membaca al-Qur‟an mahasiswa 

disebabkan kurangnya kesadaran diri mahasiswa untuk memperbaiki kualitas 

membaca al-Qur‟annya. Mereka hanya membaca al-Qur‟an ketika memiliki tugas 

atau kegiatan yang mengharuskan membaca al-Qur‟an.  

Motivasi mahasiswa untuk belajar membaca al-Qur‟an masih sangat kurang, 

sehingga minat untuk belajar juga menjadi minim. Dominan mahasiswa mengikuti 

pembinaan membaca al-Qur‟an hanya ketika ada himbauan dari pimpinan Prodi. 

Itupun tidak berlangsung lama. Waktu demi waktu, mereka satu per satu 

meninggalkan proses pembinanaan membaca al-Qur‟an yang diadakan oleh QMC. 

5. Mura>ja‘ah bacaan al-Qur‟an yang tidak rutin 

Kendala kemampuan membaca al-Qur‟an yang kedua yakni mura>ja‘ah bacaan 

al-Qur‟an yang tidak rutin. Hal ini disebabkan keseharian mahasiswa yang disibukkan 

kegiatan akademik maupun non akademik di kampus. Sehingga sangat kurang waktu 

yang diluangkan untuk membaca al-Qur‟an. 

Sebenarnya membaca al-Qur‟an bisa dilakukan kapanpun dimanapun, kecuali 

tempat-tempat yang tidak diindahkan untuk membaca al-Qur‟an, seperti WC. 

Mahasiswa juga bisa tetap membaca al-Qur‟an tanpa menghabiskan banyak waktu. 

Semenit atau dua menitpun bisa, asalkan mahasiswa mau untuk melakukannya. 
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Kesadaran untuk membaca al-Qur‟an juga bergantung pada kebiasaan yang 

telah hadir sejak kecil. Ketika sewaktu kecil telah dibiasakan oleh lingkungan 

keluarga untuk membaca al-Qur‟an di waktu-waktu tertentu, maka sekiranya itu akan 

terbawa hingga dewasa dan tidak ada beban untuk melakukannya. Namun, setelah 

melakukan wawancara dengan informan, para informan mengakui tidak memiliki 

waktu-waktu tertentu untuk membaca al-Qur‟an di rumah. Beberapa informan hanya 

membaca al-Qur‟an ketika pergi belajar membaca al-Qur‟an (belajar mengaji) di 

tempat yang dipercayakan orang tua. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan membaca al-Qur’an mahasiswa PGMI angkatan 2015 

kemampuan membaca al-Qur’an mahasiswa PGMI angkatan 2015 masih 

dalam kategori rendah atau masih dibutuhkan pembinaan membaca  al-

Qur’an lebih lanjut. 

2. Faktor pendukung kemampuan membaca al-Qur’an mahasiswa Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2015 di antaranya berupa kebijakan 

universitas melalui beberapa kegiatan penunjang kemampuan BTQ, 

pengadaan lembaga khusus pembinaan baca al-Qur’an, metode dalam 

belajar membaca al-Qur’an serta kehadiran mahasiswa. Sedangkan faktor 

penghambatnya berupa stakeholder yang kurang paham, lembaga yang 

ngadat, metode tidak up to date serta mura>ja‘ah bacaan al-Qur’an yang 

tidak rutin. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Didasarkan pada kesimpulan yang diperoleh, maka penelitian ini berimplikasi 

sebagai berikut: 
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1. Mahasiswa Prodi PGMI angkatan 2015 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar masih membutuhkan pembelajaran 

ilmu membaca  al-Qur’an (ilmu tajwid) sebagai wawasan dan bekal 

untuk dikembangkan sekaligus diaplikasikan di tengah-tengah 

masyarakat nanti, khususnya mahasiswa yang memiliki kemampuan 

membaca  al-Qur’an dengan kategori rendah yang masih mendapat 

hambatan dalam membaca  al-Qur’an. Penulis beranggapan bahwa 

mahasiswa yang masih memiliki kekurangan dalam kemampuan 

membaca  al-Qur’an khususnya mahasiswa PGMI angkatan 2015 dan 

pada umumnya seluruh mahasiswa PGMI agar mendapat perhatian 

khusus untuk lebih ditingkatkan pembinaan membaca  al-Qur’an yang 

lebih intensif. Baik berupa pengoptimalan BTQ pada kurikulum, 

maupun pengoptimalan fungsi Qur’an Meeting Club PGMI yang 

didampingi oleh dosen sebagai pembina BTQ. 

2. Pihak Universitas menyeleksi secara teliti calon mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar pada saaat penerimaan mahasiswa baru dalam hal 

kemampuan membaca  al-Qur’an sebagai salah satu syarat untuk 

menjadi mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Hal ini menjadi sangat 

penting mengingat bahwa UIN sebagai lembaga pendidikan berciri 

khas Islam, akan tetapi alangkah sangat mengecewakan dan 

memalukan di hadapan masyarakat apabila terdapat alumni-alumni 

UIN Alauddin Makassar yang tidak mampu membaca  al-Qur’an 

dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. 

3. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama hendaknya mendidik 

anaknya secara serius dan sedini mungkin untuk mempelajari Al-

Qur’an. Bagaimana seorang anak memahami Al-Quran sebagai 
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pedoman hidupnya bila membacanya saja ia tak mampu. Dalam hal ini 

peranan orang tua sangatlah penting. Dimulai dari kebiasaan orang tua 

yang mempelajari Al-Qur’an akan diikuti oleh anaknya. Karena anak 

akan menirukan apa yang dicontohkan oleh orang tua atau keluarga. 

Untuk itu, orang tua hendaknya memberikan didikan yang lebih 

relijius demi keberlangsungan hidup anaknya sebagai seorang muslim 

atau muslimah. 
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Lampiran 1 

Profil Jurusan/Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

a. Sejarah Berdiri dan Perkembangan 

Jurusan/program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

merupakan salah satu jurusan/program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jurusan/prodi PGMI adalah 

jurusan/program studi yang dibentuk atas kepedulian Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan dalam meningkatkan mutu guru MI. Jurusan/prodi PGMI bertujuan untuk 

menghasilkan calon-calon guru kelas di MI yang memiliki kompetensi pedagogik, 

kepribadian, profesional, dan sosial. Kompetensi seperti ini diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan dapat menjawab 

tantangan sebagai akibat akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Jurusan/prodi PGMI menyediakan layanan pendidikan S1 sesuai dengan amanat dari 

PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang menyebutkan persyaratan 

guru MI berijazah D4 atau S1. Layanan pendidikan S1 diberikan secara reguler untuk 

siswa lulusan SLTA dan nonreguler untuk lulusan D2/D3. 

b. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Strategis 

1) Visi 

Visi jurusan/prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar adalah “menjadi pusat peradaban  

dan pengembangan tenaga pendidik Madrasah Ibtidaiyah yang kompeten di kawasan 

timur Indonesia tahun 2025”. 
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2) Misi 

1. Menyiapkan calon tenaga pendidik yang kompeten dan kompetitif; 

2. Memperkuat lab school dan madrasah mitra; 

3. Melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan dasar; 

4. Melakukan transfer teknologi dan inovasi pembelajaran; 

5. Bekerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri. 

3) Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif di bidang pendidikan 

dasar dan memiliki kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan 

integritas yang berkepribadian muslim; 

2. Memperkuat lab school sebagai tempat penelitian dan pengembangan 

pembelajaran; 

3. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang berbasis penelitian; 

4. Mencetak sarjana pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah yang mampu 

mengembangkan dan menerapkan teknologi pembelajaran yang inovatif; 

5. Menjalin kerja sama dengan instansi lain dalam dan luar negeri. 

 

4) Sasaran rencana strategi pencapaiannya 

Untuk mencapai target visi misi jurusan/prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar pada 

tahun 2025, maka program studi ini menentukan beberapa skala prioritas. Sasaran 

pencapaian tersebut adalah: 

1. Meningkatkan mutu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat; 

2. Meningkatkan mutu bidang organisasi, manajemen, dan infrastruktur; 

3. Meningkatkan mutu bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. 

Berdasarkan hal tersebut, maka jurusan/program studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar telah memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas, sangat 
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realistic, saling terkait satu dengan yang lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, 

tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat (stakeholder dan user). 

Strategi pencapaian sasaran jurusan/prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtadaiyah (PGMI) tahun 2016-2025 dibuat dalam dua tahap sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Rencana Strategis Jurusan/Prodi PGMI 

Periode I (lima tahun pertama 2016-2020) 

Sasaran Strategi Pencapaian 

Sasaran Bidang 

Akademik (Pendidikan, 

Penelitian, dan  

Pengabdian 

masyarakat) 

Strategi pencapaian untuk periode I (lima tahun 

pertama 2016-2020) dalam bidang akademik meliputi 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian  masyarakat: 

a. Workshop penelitian dan penulisan laporan 

penelitian bagi mahasiswa dalam rangka 

memperkuat kemampuan mahasiswa dalam 

melakukan kegiatan penelitian dan penulisan 

laporan hasil penelitian. 

b. Evaluasi dan supervisi prodi: 

1) Evaluasi perkuliahan awal dan akhir semester 

melalui forum rapat dosenFakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

2) Evaluasi kinerja dosen melalui penyebaran cess 

di akhir semester. 

c. Mengikuti kompetisi untuk memperoleh dana 

penelitian dan pengabdian masyarakat. 

d. Mengikutkan dosen dalam menerbitkan karya 
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ilmiah pada jurnal Prodi PGMI, Jurnal Auladuna, 

dan Jurnal nasional dan internasional. 

e. Mengikutkan dosen dalam seminar nasional dan 

internasional dan menberbitkan proceeding. 

f. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk 

seminar, workshop, diskusi ilmiah, dan 

penyuluhan kepada masyarakat. 

g. Mengikutsertakan dosen dalam organisasi profesi 

seperti Asosiasi Dosen PGMI, ICMI, MUI, dan 

lain-lain. 

h. Menyebarkan kuisioner terhadap alumni dan 

pengguna alumni untuk evaluasi kurikulum. 

i. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum. 

j. Menyediakan biaya penelitian bagi dosen bersama 

mahasiswa dalam bidang pendidikan dasar Islam. 

k. Mengikutkan dosen-dosen PGMI untuk mengikuti 

TOT tingkat nasional bersama perguruan tinggi 

umum dalam bidang pembelajaran dan 

menajemen. 

Sasaran dalam Bidang 

Organisasi Menejemen, 
dan  Infrastruktur. 

Strategi pencapaian dalam bidang organisasi, 

manejemen, dan infrastruktur: 

a. Merekrut 2 orang dosen dengan pendidikan doktor 

dalam bidang pendidikan dasar Islam. 

b. Mendorong minimal 3 orang dosen prodi PGMI 
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mencapai pangkat professor. 

c. Menyusun profil PGMI. 

d. Membentuk minimal 1 buah madrasah 

laboratorium dan 10 madrasah mitra. 

e. Mengikutkan tenaga kependidikan dalam kegiatan 

pelatihan dan atau workshop. 

f. Mengenalkan atau menyosialisasikan prodi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di tengah 

masyarakat terutama bagi lembaga pendidikan 

dasar. 

g. Memiliki lebih dari 500 judul buku fisik dalam 

bidang pendidikan dasar. 

h. Memiliki ruang perkuliahan yang berbasisi IT dan 

ruang sanggar seni. 

i. Menyediakan sarana dan prasarana akademik 

berbasis teknoligi informasi dan komunikasi 

berbasisi free hotspot dan menyediakan SAC (Self 

Accentre) yang terintegrasi dengan online jurnal. 

j. Memperoleh akreditasi A dari BAN PT. 

Sasaran dalam bidang 

kemahasiswaan, 
alumni, dan kerjasama. 

Strategi pencapaian dalam bidang kemahasiswaan, 

alumni, dan kerjasama: 

a. Membuat database mahasiswa prodi PGMI 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. 
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b. Membuat website mahasiswa dan alumni prodi 

PGMI. 

c. Mengikutkan mahasiswa dalam kegiatan lomba 

seperti qari/qariah, hifdzil Qur’an, olah raga, dan 

seni. 

d. Meningkatkan animo calon mahasiswa untuk 

masuk pada Prodi PGMI melalui Web, blog, FB, 

WS, dan lain-lain. 

e. Mengoptimalkan peran dan kontribusi alumni 

dengan cara: 

1. Mengoptimalkan wadah alumni IKA PGMI. 

2. Wakaf buku, media pembelajaran, dan 

peralatan kantor. 

3. Wakaf buku untuk menambah koleksi 

perpustakaan. 

4. Mengikutsertakan alumni dalam kegiatan 

kampus seperti seminar, workshop, pelatihan, 

dan diskusi publik. 

5. Mengadakan pertemuan dengan IKA PGMI 

minimal 1 kali dalam 2 tahun. 

6. Menjalin kerjasama kemitraan dengna instansi 

dalam dan luar negeri. 
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Periode II (lima tahun kedua 2021-2025) 

Sasaran Strategi Pencapaian 

Sasaran Bidang 

Akademik (Pendidikan, 

Penelitian, dan 

Pengabdian 

Masyarakat) 

Strategi pencapaian untuk periode II (lima tahun 

kedua 2021-2025) dalam bidang akademik meliputi 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat: 

a. Menyebarkan kuesioner terhadap alumni dan 

pengguna alumni untuk evaluasi kurikulum. 

b. Evaluasi dan supervisi prodi: 

1) Evaluasi perkuliahan awal dan akhir semester 

melalui forum rapat dosen Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

2) Evaluasi kinerja dosen melalui penyebaran cess 

di akhir semester. 

c. Mengikuti kompetisi  untuk memperoleh dana 

penelitian dan pengabdian masyarakat. 

d. Memiliki jurnal prodi yang terindeks di Scopus, 

Mora, dan mesin indeks berskala internasional. 

e. Mengikutkan dosen dalam menerbitkan karya 

ilmiah pada jurnal Prodi PGMI, Jurnal Auladuna, 

dan jurnal nasional dan internasional. 

f. Mengikutkan dosen dalam seminar nasional dan 

internasional dan menerbitkan proceeding. 

g. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk 

seminar, workshop, diskusi ilmiah, dan 
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penyuluhan kepada masyarakat. 

h. Mengikutsertakan dosen dalam organisasi profesi 

seperti Asosiasi Dosen PGMI, ICMI, MUI, dan 

lain-lain. 

i. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum. 

j. Menyediakan biaya penelitian bagi dosen bersama 

mahasiswa dalam bidang pendidikan dasar Islam. 

k. Mengikutkan dosen-dosen PGMI untuk mengikuti 

TOT tingkat nasional bersama perguruan tinggi 

umum dalam bidang pembelajaran dan 

manajemen. 

Sasaran dalam bidang 

Organisasi, 

Menajemen, dan 

infrastruktur 

Strategi pencapaian dalam bidang organisasi, 

manajemen, dan infrastruktur: 

a. Memiliki 5 orang dosen dengan pendidikan doktor 

dalam bidang pendidikan dasar Islam. 

b. Mendorong minimal 6 orang dosen Prodi PGMI 

mencapai pangkat professor. 

c. Menyusun profil Prodi PGMI. 

d. Membentuk minimal 1 buah madrasah 

laboratorium dan 10 madrasah mitra. 

e. Mengikutkan tenaga kependidikan dalam kegiatan 

pelatihan dan atau workshop. 

f. Mengenalkan/menyosialisasikan Prodi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah di tengah masyarakat 
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terutama bagi lembaga pendidikan dasar. 

g. Memiliki lebih dari 1.000 judul buku fisik dalam 

bidang pendidikan dasar dan buku elektronik. 

h. Memiliki ruang perkuliahan berbasis IT dan 

ruangan sanggar seni. 

i. Menyediakan sarana dan prasarana akademik 

berbasis teknoligi informasi dan komunikasi 

berbasis free hotspot dan menyediakan SAC (Self 

Accentre) yang terintegrasi dengan online jurnal. 

j. Memperoleh akreditasi A dari BAN PT. 

Sasaran dalam bidang 

kemahasiswaan, 
alumni, dan kerjasama. 

Strategi pencapaian dalam bidang kemahasiswaan, 

alumni, dan kerjasama: 

a. Membuat database mahasiswa prodi PGMI 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. 

b. Membuat website mahasiswa dan alumni prodi 

PGMI. 

c. Mengikutkan mahasiswa dalam kegiatan lomba 

seperti qari/qariah, hifdzil Qur’an, olah raga, dan 

seni. 

d. Meningkatkan animo calon mahasiswa untuk 

masuk pada Prodi PGMI melalui Web, blog, FB, 

WS, dan lain-lain. 

e. Mengoptimalkan peran dan kontribusi alumni 
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dengan cara: 

1) Mengoptimalkan wadah alumni IKA PGMI 

2) Wakaf buku, media pembelajaran, dan 

peralatan kantor 

3) Wakaf buku untuk menambah koleksi 

perpustakaan  

4) Mengikutsertakan alumni dalam kegiatan 

kampus seperti seminar, workshop, pelatihan, dan 

diskusi publik. 

5) Mengadakan pertemuan dengan IKA PGMI 

minimal 1 kali dalam 2 tahun. 

f. Menjalin kerjasama kemitraan dengna istansi 

dalam dan luar negeri. 

 

c. Struktur Organisasi  

 Jurusan/program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) telah 

dilengkapi dengan beberapa personil yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan staf 

sebagaimana terlihat dalam gambar berikut. 
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Gambar 4.1. Bagan struktur organisasi jurusan/prodi PGMI 

 

d. Mahasiswa, Lembaga Kemahasiswaan Dan Alumni 

1) Mahasiswa Jurusan/Prodi PGMI 

Jurusan/Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar mulai menerima mahasiswa baru 

pada tahun akademik 2007/2008. Pada awal penerimaan mahasiswa baru ini, 

Jurusan/Prodi PGMI hanya diberi jatah mahasiswa sebanyak 4 kelas. Penerimaan 

mahasiswa baru selanjutnya berkembang dari tahun ke tahun sesuai dengan daya 

tampung kelas sebagai terlihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.2 Perkembangan Peminat dan Mahasiswa Baru Jurusan/Prodi 

PGMI dari Tahun ke Tahun 

 

No. 

Tahun 

Akademik 

Mahasiswa Baru  

Ket. Ikut Seleksi Lulus Seleksi Mendaftar 

Ulang 

L P J L P J L P J 

1. 2007/2008 61 115 175 28 54 82 28 54 82  

2. 2008/2009 43 125 168 30 69 99 30 69 99  

3. 2009/2010 105 65 170 18 27 45 18 27 45  

4. 2010/2011 153 88 241 21 39 60 21 39 60  

5. 2011/2012 89 168 257 31 47 78 31 47 78  

6. 2012/2013 229 358 587 38 68 106 38 68 106  

7. 2013/2014 185 383 568 21 58 79 21 58 79  

8. 2014/2015 318 492 810 12 60 72 12 60 72  

9. 2015/2016 208 517 725 16 55 71 16 55 71  

10. 2016/2017 181 569 750 10 57 67 10 57 67  

 

Sampai saat tahun akademik 2016/2017 jumlah mahasiswa Jurusan/Prodi PGMI 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 4.3 Jumlah Mahasiswa Jurusan/Prodi PG,I Tahun Akademik 

Tahun Akademik 2016/2017 

NO. STATUS L P J KET. 

1. Mahasiswa Baru 10 57 67  

2. Mahasiswa Lama 83 218 301  

 JUMLAH 93 275 368  

2) Kelembagaan Mahasiswa Jurusan/Prodi PGMI 

Mahasiswa Jurusan/Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar terhimpun dalam suatu 

organisasi yang disebut Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah yang disingkat menjadi HMJ-PGMI. Organisasi ini menjadi wadah 

pengembangan bakat dan minat serta keterampilan memimpin dan berorganisasi yang 
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ketuanya dipilih oleh ketua-ketua kelas Jurusan/Prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) dan bertugas selama satu tahun. 

Selama terbentuknya HMJ-PGMI, kepengurusan dan ketuanya telah berganti 

beberapa kali sebagaimana terlihat dalam tabel berikut. 

Tabel 4.4 Ketua HMJ-PGMI dari Tahun  ke Tahun 

NO. TAHUN NAMA KETUA KET. 

1. 2012 Alimuddin  

2. 2013 Amirullah Tarsan  

3. 2014 Khaerul Akbar  

4. 2015 Muh. Israfid  

5. 2016 Samsu Alam  

6. 2017 Muh. Nur Rasyid  

7. 2018 Evi  

 Untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa Jurusan/Prodi PGMI, di 

bawah kordinasi HMJ-PGMI, juga terdapat dua organisasi yang lebih spesifik dalam 

mengembangkan keterampilan mahasiswa, yaitu Qur’an Meeting Club (QMC) yang 

dipimpin oleh Muh. Nur Rasyid dan sanggar seni Budaya PGMI (SEBUMI) yang 

dipimpin oleh Nurmalasari Wahab. Qur’an Meeting Club (QMC) memberikan 

pelatihan dan keterampilan mahasiswa dalam membaca dan menulis al-Qur’an (Arab) 

dan SEBUMI menjadi ajang berlatih dan menampilkan kreativitas kesenian. 

3) Alumni Jurusan/Prodi PGMI 

Jurusan/Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) mulai 

menamatkan mahasiswanya pada tahun akademik 2010/2011, yakni empat tahun 

sejak Jurusan/Prodi ini berdiri. Setelah itu, secara konsisten setiap periode wisuda 

Jurusan/Prodi PGMI menghasilkan alumni dalam jumlah yang berfluktuatif 

sebagaimana terlihat dalam tabel. 
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Tabel 4.5 Perkembangan Alumni Jurusan/Prodi PGMI dari Tahun ke 

Tahun 

NO. TAHUN PERIODE 

WISUDA 

ALUMNI KET. 

L P JUMLAH 

1.  2011 MEI     

SEPTEMBER 11 12 33  

DESEMBER 1 9 10  

2. 2012 MEI 2 10 12  

SEPTEMBER 3 31 34  

DESEMBER 5 11 16  

3. 2013 MEI 6 8 14  

SEPTEMBER 11 6 17  

DESEMBER 2 8 10  

4. 2014 MEI 5 2 7  

SEPTEMBER 9 13 22  

DESEMBER 2 14 16  

5. 2015 MEI 5 2 7  

SEPTEMBER 4 7 11  

DESEMBER 8 9 17  

6. 2016 MEI 6 10 16  

SEPTEMBER 7 15 22  

DESEMBER 2 19 21  

JUMLAH 89 176 285  

Alumni Jurusan/Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar terhimpun dalam suatu organisasi 

yang bernama Ikatan Alumni Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yang disingkat menjadi IKA-PGMI. 

IKA-PGMI yang lahir pada tahun 2014 telah mengalami pergantian pengurus 

sebanyak dua kali namun dipimpin oleh alumni yang sama yaitu Saudara Priandi 

Dewa Raja, S.Pd.I., alumni angkatan pertama mahasiswa Jurusan/Prodi PGMI. 
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Lampiran 2 

PEDOMAN OBSERVASI 

 Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati 

kemampuan membaca al-Qur’an mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Angkatan 2015 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar meliputi: 

A. Tujuan: 

Untuk mengetahui ingkat kemampuan membaca al-Qur’an mahasiswa 

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2015 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

B. Aspek yang diamati 

1. Penyebutan makha>rijul huru>f; 

2. Penyebutan ma>d (panjang-pendek bacaan); 

3. Mempraktikkan bacaan gunnah (dengung); 

4. Mempraktikkan bacaan Iqlab; 

5. Mempraktikkan bacaan qalqalah; 

6. Kelancaran dan kefasihan membaca 
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Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 

 Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah 

pada penelitian yang berjudul “Kemampuan Membaca Al-Qur’an Mahasiswa 

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar”. Berikut daftar pertanyaan yang telah disusun oleh 

peneliti: 

A. Untuk mahasiswa PGMI angkatan 2015 

1. Bagaimana latar belakang pendidikan saudara(i)? 

2. Kapan pertama kali saudara(i) belajar membaca  al-Qur’an? 

3. Seberapa sering saudara membaca  al-Qur’an? 

4. Apakah saudara(i) masih merasa kesulitan dalam membaca  al-Qur’an? 

5. Metode apa yang digunakan saat saudara(i) belajar membaca  al-Qur’an? 

6. Apakah ada perbedaan cara membaca  al-Qur’an antara di daerah asal 

saudara(i) dengan yang diajarkan di UIN Alauddin Makassar? 

7. Bagaimana pendapat anda mengenai pembelajaran BTQ yang diadakan di 

UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu mata kuliah dan juga sebagai salah 

satu program di kampus ini? 

8. Apakah saudara(i) telah mengikuti kegiatan belajar membaca  al-Qur’an yang 

diadakan oleh Qur’an Meeting Club PGMI? 

9. Seberapa efektif program yang diadakan Qur’an Meeting Club PGMI dalam 

mengajarkan saudara(i) untuk belajar membaca  al-Qur’an? 

10. Apakah perlu pihak jurusan mengadakan program belajar membaca  al-Qur’an 

yang lebih intensif? 

 

B. Untuk Ketua dan Sekretaris Jurusan PGMI 

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai kemampuan membaca  al-Qur’an 

mahasiswa PGMI secara umum dan mahasiswa PGMI angkatan 2015 secara 

umum? 

2. Apa upaya yang dilakukan pihak jurusan untuk mengembangkan kemampuan 

membaca  al-Qur’an mahasiswa PGMI? 

3. Apakah ada fasilitas/ wadah khusus yang disiapkan oleh jurusan untuk 

membina mahasiswa dalam hal membaca  al-Qur’an? Jika ada, bagaimana 

prosesnya dan apa kendala dalam pelaksanaannya? 
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4. Apakah kemampuan membaca  al-Qur’an mahasiswa PGMI menjadi prioritas 

jurusan dalam memperbaiki kualitas alumni-alumni PGMI? 

 

C. Untuk Tentor Qur’an Meeting Club 

1. Bagaimana pendapat saudara(i) mengenai kemampuan membaca  al-

Qur’an mahasiswa PGMI angkatan 2015 secara umum ? 

2. Metode apa yang saudara(i) gunakan saat mengajar membaca  al-Qur’an 

di Qur’an Meeting Club PGMI dan bagaimana bentuk pengajarannya? 

3. Apakah saudara(i) memiliki kendala saat mengajar mahasiswa PGMI 

dalam membaca  al-Qur’an? 
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FOTO DOKUMENTASI 

 

 

Tes membaca al-Qur’an mahasiswa PGMI angkatan 2015 

 

 

Wawancara dengan Ketua Jurusan PGMI 



137 

 

 

 

 

Wawancara dengan Sekretaris Jurusan PGMI 
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