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a. Instrumen Wawancara Pimpinan Dekan dan Wadek 

 
1. Bagaimana Sistem Yang Diterapkan Pimpinan FATIK Dalam Menguji 

Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Mahasiswa? 

2. Apa Saja Kriteria Anggota Tim Penguji Kemampuan Baca Tulis Al-

Qur’an Mahasiswa? 

3. Siapa Saja Yang Menjadi Anggota Tim Penguji Kemampuan Baca Tulis 

Al-Qur’an Mahasiswa? 

4. Apa Saja Indikator Kelulusan Mahasiswa Dalam Mengikuti Uji 

Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Mahasiswa?  

5. Apa Dampak Yang Ditimbulkan Bagi Mahasiswa Yang Lulus Dan Tidak 

Lulus Tes Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Mahasiswa? 

6. Bagaimana Tindak Lanjut Yang Dilakukan Pimpinan FATIK Terhadap 

Mahasiswa Yang Tidak Lulus Uji Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an 

Mahasiswa? 

  



b. Instrumen Wawancara  Tim Penguji 

 

1. Apa Saja Indikator Kelulusan Mahasiswa Dalam Mengikuti Uji 

Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Mahasiswa? 

2. Bagaimana cara Bapa/ibu dalam menentukan skor yang diperoleh 

setiap mahasiswa yang mengikuti uji kemampuan baca tulis Al-Qur’an 

Mahasiswa? 

3. Bagaimana Pendapat Anda Tentang Sistem Yang Diterapkan Oleh 

FATIK Dalam Melakukan Uji Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an 

Mahasiswa 

  



 

c. Instrumen Wawancara Mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

 
1. Langkah Apa Saja Yang Anda Persiapkan Untuk Mengikuti Uji 

Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Mahasiswa? 

2. Bagaimana Perasaan Anda Saat Anda Akan Mengikuti Uji Kemampuan 

Baca Tulis Al-Qur’an Mahasiswa? 

3. Apa Yang Anda Lakukan Jika Dinyatakan Tidak Lulus Uji Kemampuan 

Baca Tulis Al-Qur’an Mahasiswa? 

4. Bagaimana Motivasi Anda Dalam Membaca Al-Qur’an Sebelum 

Mengikuti Uji Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Mahasiswa? 

5. Bagaimana Motivasi Anda Dalam Memabca Al-Qur’an Saat Dinyatakan 

Tidak Lulus Uji Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Mahasiswa? 

6. Bagaimana Motivasi Anda Dalam Membaca Al-Qur’an Saat Dinyatakan 

Lulus Uji Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Mahasiswa? 

7. Bagaimana Pendapat Anda Terkait Dengan Sistem Yang Diterapkan Oleh 

Pimpinan Dalam Melakukan Uji Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an 

Mahasiswa? 

 

  



Hasil Wawancara Dekan dan Wadek 

 
No 
  

Nama  Intrumen Hasil 

1.  Dr. Hj. St. 
Kuraedah, 
M.Ag., 

7. Bagaimana Sistem Yang 
Diterapkan Pimpinan 
FATIK Dalam Menguji 
Kemampuan Baca Tulis Al-
Qur’an Mahasiswa? 

Sistem satu pintu adalah pelaksanaan 
kegiatan peguji tahsin Qira’ah di 
laksanakan di satu tempat dengan satu tim 
dewan penguji agar standar yang kami 
tetapkan itu sama dan tidak berbeda-beda 

  8. Apa Saja Kriteria Anggota 
Tim Penguji Kemampuan 
Baca Tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Tim penguji itu intinya kita juga tidak 
perna mengadakan rekrutan kita hanya 
melihat berdasarkan pengamatan bahwa 
yang bersangkutan ada  keinginan untuk 
satu visi dalam menuntaskan buta baca 
tulis Al-Qur’an, jadi kita melihat orang-
orang yang satu visi dengan kita dan 
memiliki kompetensi. Meskipun memiliki 
kompetensi baca Al-Qur’an yang bagus 
tetapi tidak satu visi, umpamanya tidak 
pusing terhadap kemampuan membaca Al-
Qur’an pada mahasiswa 

  9. Siapa Saja Yang Menjadi 
Anggota Tim Penguji 
Kemampuan Baca Tulis Al-
Qur’an Mahasiswa? 

Tim penguji itu ada unsur dari masing-
masing fakultas supaya kegiata yang saya 
rasa positif ini bisa tertularkan kesemua 
fakultas, karena pada saat selesai dikampus 
bukan lagi atas nama fakultas tarbiyah, 
akan tetapi pada saat keluar dan 
memalukan bukan lagi atas nama 
mahasiswa fakultas tarbiyah akan tetapi 
yang disebut adalah lembaga alumni dari  
IAIN kendari, meskipun kita suda berbuat 
sedemikian rupa di fakultas tarbiyah kalau 
di fakultas lain tidak melakukan nanti juga 
akan tetap nama lembaga akan terus 
terbawa-bawa kalu alumninya tidak bagus 

  10. Apa Saja Indikator 
Kelulusan Mahasiswa 
Dalam Mengikuti Uji 
Kemampuan Baca Tulis Al-
Qur’an Mahasiswa?  

Untuk indikator kelulusan kami 
mempunyai lima indikator yang pertama 
indikator yang paling dibawah tidak bisa 
membaca Al-Qur’an sama sekali artinya 
mungkin dia tau membaca huruf-huruf 
hijaiyah tapi tidak bisa menyambung, 
kedua bisa membaca Al-Qur’an tapi 
kurang, bisa membaca Al-Qur’an tapi 
panjang pendek dan makhraj tidak ada itu 
masih kurang dan tidak diluluskan, ketiga 
bisa membaca Al-Qur’an dengan lancar 



panjang pendek tapi makhraj tidak ada 
yang beres itu juga tidak ada yang kita 
loloskan, ke empat bisa membaca Al-
Qur’an dengan lancar dengan makhraj dan 
panjang pendek yang benar disini kita 
berada walaupun denga lagu-lagu yang 
belum memadai. ke lima bisa membaca Al-
Qur’an dengan tartil yang bagus itu yang 
tertinggi dan ini masih jarang kita temukan 
jadi standar kelulusan itu ada pada poin ke 
empat 
 

  11. Apa Dampak Yang 
Ditimbulkan Bagi 
Mahasiswa Yang Lulus 
Dan Tidak Lulus Tes 
Kemampuan Baca Tulis Al-
Qur’an Mahasiswa? 

Dalam ujian ini bukan masalah mahasiswa 
yang lulus dan yang tidak lulus akan tetapi 
dampaknya secara menyeluruh dengan 
meberlakukan agak ketat dengan seperti ini 
dengan standar yang saya rasa cukup baik. 
buat mahasiswa, kalau dulu itu dicuekin 
saja belajar membaca Al-Qur’an, anda bisa 
saksikan sendiri bagaiman geliatnya 
mereka mahasiswa untuk belajar membaca 
Al-Qur’an walaupun mereka suda berusaha 
begitu tetapi masih banyak juga 
kekurangannya tapi kita melihat bagaimana 
mereka berusaha untuk bisa membaca Al-
Qur’an sudah terbangun budaya mau pintar 
dalam membaca Al-Qur’an. tidak seperti 
dulu tidak menjadi prioritas yang dipirkan 
oleh mahasiswa sekarang sudah menjadi 
bagian yang dipikirkan mahasiswa. 
dampaknya sangat bagus dan mereka kalau 
positifnya  saya rasa sangat banyak, 
negatifnya itu ya mungkin bagi mahasiswa 
yang tidak mau belajar dan yang tidak 
bagus mengajinya, kalu secara umum apa 
dampak negatifnya tidak ada. dampak 
negatifnya ada sama mahasiswa yang tidak 
mau belajar karena merasa terhalangi 
dengan adamya ini. sebenarnya sudah lama 
kita  lakukan ini cuman semakin tahun 
semakin kita tingkatkan misalnya pada 
tahun ini kita melakukan pemetaan dari 
awawal kemudia pertengahan tidak lagi, 
kemudian diakhir mau keluar kita 
mengadakan tes ini menjadi tidak fer bagi 
kami bahwa kita melakukan pemetaan saja 



tidak ada proses padahal yang penting 
dalam dunia pendidikan adalah prosesnya. 
pada tahun ini kita akan membuat 
wadahnya karena kemarin itu dari 720 
sekian mahasiswa ada sekitar 500 
mahasiswa yang ada dalam standar yang 
tidajk bagus bacaan Al-Qur’annya. 

  12. Bagaimana Tindak Lanjut 
Yang Dilakukan Pimpinan 
FATIK Terhadap 
Mahasiswa Yang Tidak 
Lulus Uji Kemampuan 
Baca Tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Yang tidak lulus mengaji yang angkatan 
2011 itukan kami punya limit waktu 
sampai tanggl 31 Agustus kemarin jadi 
yang 31 Agustus itu yang dinyatakan lulus 
mengaji itu sudah siap-siap mengikuti ujian 
skripsi, kemudian yang tidak lulus mengaji 
pada tahun kemarin sudah 2. dua tahun lalu 
selu ada, setiap tahun ada yang kita kasi 
surat keterangan nilai yang sudah ia 
peroleh sudah selesai jadi kita keluarkan 
surat keterangan bahwa yang bersangkutan 
pernah kuliah disini dan transkip nilai yang 
dia peroleh selam dia kuliah disini bahwa 
inilah kita kasikan dia surat keterangan, 
terserah dia dia mau apakan, terserah dia 
dia mau bawa keperguruan tinggi yang 
mau terimah terserah jadi intinya ketika 
tidak mencapai target yang kita inginkan 
dalam mengaji itu memang sudah ada 2 
yang saya ingat persis dikasih surat 
keterangan tetapi terserah dia mauapakan 
surat tersebut, kemudian yang 2012 ya 
dikasi proses dulu kalau sudah bisa ya 
maju saja dalam ujian mengaji  yang jelas 
standar kita tidak bisa diturunkan karna 
kapan diturunkan itu susah lagi untuk kita 
membangun sudah bagus macam begini 
dulu kita didemo sekarang sudah malu-
malu mendemo kalau tidak tau mengaji. 

2.  Abbas, S.Ag., 
M.Ag 

1. Bagaimana Sistem Yang 
Diterapkan Pimpinan 
FATIK Dalam Menguji 
Kemampuan Baca Tulis 
Al-Qur’an Mahasiswa? 

Sistem satu pintu berlaku bagi semua 
mahasisw yang akan selesai harus 
melewati satu pintu, bukan hanya calon 
sarjana, meskipun yang baru masuk 
termasuk semester 2 semester 4 semester 6 
semua diberikan kebebasan mengikuti tes 
membaca Al-Qur’an 

  2. Apa Saja Kriteria Anggota 
Tim Penguji Kemampuan 
Baca Tulis Al-Qur’an 

Kriteria tim penguji kita ambil berdasrkan 
kemampuan mereka yang sudah kami 
pahami betul-betul memiliki bacaan yang 



Mahasiswa? bagus, kebanyakan dosen-dosen penguji itu 
berlatar belakang dari bahasa arab kita 
tidak perlu memberi tau bahwa ini salah 
semuanya dia mengerti yang mana yang 
harus panjang dan pendek. sehingga 
penguji itu satu komitmen bahwa kita ingin 
memperbaiki bacaan Al-Qur’an anak-anak 
dengan standar-standar yang sama untuk 
mereka mampu membaca Al-Qur’an 
dengan baik dan benar sehingga penguji itu 
ada solidaritas penguji dan kebersamaan 
penguji. kita penguji tidak di honor, tidak 
digaji kita  hanya sukarelawan, inisiatif 
dari ibu deka, kami wadek bertiga untuk 
menyatuka persepsi kita. teman-teman 
dimintai kemudia menjadi relawan 
menyatukan presepsi kualitas yang 
dikeluarkan oleh fakultas tarbiyah sehingga 
kami tidak sega-segan meminta 
sukarelawan dari fakultas lain seperti pak 
Jabal Nur dari syariah, pak Amri dekan 
FUAD, dan pak H. Herman. sehingga kita 
komitmen bahwa penguji itu tidak boleh 
menguji satu dan kebersamaan penguji itu 
betul-betul ingin mengeluarkan alumni 
yang memiliki standar kemampuan 
membaca Al-Qur’an dengan baik dan 
benar 

  3. Siapa Saja Yang Menjadi 
Anggota Tim Penguji 
Kemampuan Baca Tulis Al-
Qur’an Mahasiswa? 

Kita bisa melihat bahwa anggota tim 
penguji yang memiliki tujuan yang sama 
dengan kita dan mau menjadi relawan 
karena disini kita tidak dishonor jadi tim 
penguji adalah orang yang mau dan benar-
benar ingin memperbaiki bacaan Al-
Qur’an mahasiswa. anggota tim penguji 
kita ambil dari berbagai fakultas sehingga 
fakultas lain bisa mengikuti dan 
mengambil standar yang sama ketikan 
mengadakan ujian difakultas masing-
masing. 

  4. Apa Saja Indikator 
Kelulusan Mahasiswa 
Dalam Mengikuti Uji 
Kemampuan Baca Tulis Al-
Qur’an Mahasiswa?  

Kita sebagai dewan penguji memiliki 
beberapa indikator yang pertama ada 
kategori yang amat baik, baik, cukup, 
kurang, sangat kurang. bagi kami penguji 
yang kami bisa loloskan adalah mahasiswa 
yang memiliki kemampuan membaca Al-



Qur’an dengan indikator mampu membaca 
ayat-ayat Al-Qur’an dengan baik dan 
benar, maksudnya makhrajnya yang benar 
itu yang pertama yang kedua mampu 
membaca dengan tartil dan panjang 
pendeknya benar, ketiga mampu 
mengetahui tasdid-tasdi karena kesalahan 
tasdid itu jelas sekali kesalahannya, adapun 
yang lainnya apabila benar makhrajnya, 
panjang pendek, hukum-hukum, atau 
tasdidnya, dan tanda berhenti, apabila 
semua itu tidak konsisten maka tidak akan 
di luluskan 

  5. Apa Dampak Yang 
Ditimbulkan Bagi 
Mahasiswa Yang Lulus 
Dan Tidak Lulus Tes 
Kemampuan Baca Tulis Al-
Qur’an Mahasiswa? 

Dampak yang terjadi dengan sistem ini 
bagi yang lulus mereka tidak ragu denga 
objektifitas dewan penguji dalam penilaian 
sehingga yang memiliki bacaan yang bagus 
seperti dari pesantren, ataupun tahfis disitu 
kami langsung memberikan kelulusan 
sehingga mereka percaya diri bahwa ini 
memiliki objektifitas sangat tinggi. kemudi 
bagi yang tidak lulus terbagi menjadi tiga 
yaitu tidak lulus pada uji pertama, kedua, 
dan ketig. Bagi mahasiswa yang tidak lulus 
satu kali dia bisa melanjutkan memperbaiki 
bacaan kembali pada tahap kedua, apabila 
tidak lulus pada tahap kedua maka disini 
mereka benar-benar tau bahwa disini 
penguji menunjukkan bahwa panjang 
pendek bacaannya belum konsisten benar 
dan itu kita belum luluskan 

  6. Bagaimana Tindak Lanjut 
Yang Dilakukan Pimpinan 
FATIK Terhadap 
Mahasiswa Yang Tidak 
Lulus Uji Kemampuan 
Baca Tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

yang pertam yang kami lakukan sebagai 
pimpinan karna setiap tahun pasti beberapa 
mahasiswa itu masuk kategori tidak lulus 
karena mengajinya itu tidak bisa. untuk 
yang sekarang tidak lulus kami berikan 
kesempatan belajar kesiapa saja kami 
tunjukkan beberapa nama-nama menurut 
program studinya masing-masing. tentu 
bisa kami rekomendasikan seperti 
Hasbullah dari MPI dan Usman dari PAI 
dan teman-teman yang lain. ada yang 
mengikuti saran kita dengan serius 
sehingga maju berikutnya sudah bisa lulus, 
tapi ada juga yang tidak terlalu serius itu 
tetap bermasalah. tapi kami bersyukur yang 



akhir-akhir itu sudah serius mereka belajar 
karena penguji betu-betul konsisten dengan 
kebijakannya itu bagi semester yang tinggi. 
yang kedua untuk semester yang baru atau 
bawah macam-macam kami sudah lakukan 
kami sudah rekomendasikan kepada ketua 
program studi masing-masing untuk dibina 
ketika mereka menawar ditanya bagaimana 
denga kemampuan mengajinya, kemudian 
kami juga sudah menerapkan bahwa diawal 
perkuliahan sebelum kita memulai 
perkuliahan kita mengarahkan agar 
membaca Al-Qur’an paling tidak 3 sampai 
5 ayat. kemudia kami juga mengarahkan 
kepada penasehat akademik tidak hanya 
berfungsi untuk menandatangani KRS nya 
tetapi dia juga menuntut mahasiswa 
mengecek mahasiswa ada kolom tersebdir 
bagaimana bacaan Al-Qur’annya tetapi itu 
juga belum cukup ternyata sehingga tahun 
ini mencoba membuat pola yang yang baru 
denga membuat Rumah Qur’an Mahasiswa 
(RQM) untuk semester awal dan semester 
3 dan seterusnya  itu bisa belajar di Rumah 
Qur’an Mahasiswa. rumah Qur’an 
mahasiswa itu terdiri dari kelompok-
kelompok tertentu yang memiliki 
kemampuan membaca Al-Qur’an diatas 
rata-rata ada tahfisnya dan tilawahnya, 
sehingga komunitas inilah kemudian yang 
melakukan pembinaan secara mentor 
denga sistem yang mereka atur denga 
adek-adeknya akan tetapi itu kami pantau 
bahwa betul-betul berjalan dengan apa 
yang kita inginkan 

3.  Dra. Hj. 
Marlina 
Gazali, M.Pd., 

1. Bagaimana Sistem Yang 
Diterapkan Pimpinan 
FATIK Dalam Menguji 
Kemampuan Baca Tulis 
Al-Qur’an Mahasiswa? 

Saya kira selama ini tim penguji bertemu 
biasalah untuk tes membaca Al-Qur’an 
pada mahasiswa, dengan sistem satu pintu 
yang digunakan dalam menguji 
kemampuan memebaca Al-Qur’an 
merupakan sistem yang paling tepat 

  2. Apa Saja Kriteria Anggota 
Tim Penguji Kemampuan 
Baca Tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Sebagai timn penguji itu tidak sembarang 
yang diambil, makanya yang diambil tim 
penguji itu yang bacaan Al-Qur’annya 
bagus  paling tidak mendekati Qori lah 
diantaranya. Makanya dewan penguji itu 



ibu dekan sendiri, pak Abba, pak Herman 
pak Amri, ibu PatiraWahida, dan pak Jabal 
Nur. 

  3. Siapa Saja Yang Menjadi 
Anggota Tim Penguji 
Kemampuan Baca Tulis Al-
Qur’an Mahasiswa? 

Jelas kita memilih dosen yang satu visi 
dengan kita dan mau membantu dalam 
meningkatkan kemampuan anak-anak 
dalam membaca Al-Qur’an, karena tim 
penguji disini tidak digaji karena memang 
mereka memiliki tujuan sama dalam 
menyatuka presepsi. 

  4. Apa Saja Indikator 
Kelulusan Mahasiswa 
Dalam Mengikuti Uji 
Kemampuan Baca Tulis Al-
Qur’an Mahasiswa?  

Indikator kelulusan sayakira secara teknis 
tentu ada pada tim penguji sebagai mana 
mahasiswa mampu membaca Al-Qur’an, 
sebagaimana tim penguji cukup bijak, 
karna memang direkam dari pertemuan 
apabila tidak lulus maka ada kesempatan 
yang diberikan untuk mengikuti uji lagi. 
sehingga kita tau sampai dimana progres 
mereka dalam membaca Al-Qur’an, dan 
memang masih banyak diantara mereka 
yang masih terbata-bata dalam 
menyambung dari huruf-kehuruf dan yang 
seperti itu tidak diluluskan 

  5. Apa Dampak Yang 
Ditimbulkan Bagi 
Mahasiswa Yang Lulus 
Dan Tidak Lulus Tes 
Kemampuan Baca Tulis Al-
Qur’an Mahasiswa? 

Kasusnya begini kemarin itu sempat ada 
mahasiswa yang tidak lulus melakukan 
demo, tetapi tim penguji tentu tidak serta 
merta setelah didemo akan meluluskan 
karena itu memang sudah aturan bagi 
mahsiswa tidak diluluskan apabila tidak 
bisa mengaji sehingga itu relatif tidak ada 
pengarunya sekalipun mereka melakukan 
demo. dan dampak yang ditimbulkan bagi 
mahasiswa yang sudah lulus yaitu 
memberikan motivasi pada mahasiswa 
yang akan mengikuti tes uji membaca Al-
Qur’an dan kita suda lihat sudah banyak 
mahsiswa yang mempersiapkan diri dari 
awal untuk mengikuti uji tes membaca Al-
Qur’an 

  6. Bagaimana Tindak Lanjut 
Yang Dilakukan Pimpinan 
FATIK Terhadap 
Mahasiswa Yang Tidak 
Lulus Uji Kemampuan 
Baca Tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Ya tentun yang tidak lulus tetap 
direkomendasikan untuk memperbaiki 
bacaan mengajinya tentu ada batas-batas 
waktu yang ditentukan. dan tahun ini 
mahasiswa saya lihat sudah membenahi 
diri dari awal karena mungkin mendengar 
informasi dari mulut-kemulut bahwa kita 



tidak akan selesai kalau tidak bisa mengaji. 
makanyakan sekarang ini diruangan tertulis 
sebelum memulai kuliah harus membaca 
Al-Qur’an, misalnya kita dosen itu sebelu 
memulai kuliah karna jumlahnya banyak 
jadi kita adakan setiap kali masuk 
mahasiswa bergantian untuk membaca Al-
Qur’an dan itu kita lihat banyak yang 
belum bisa membaca Al-Qur’an 

 

 

 

  



Hasil Wawancara Penguji 

No Nama penguji  Instrimen 
Wawancara 

Hasil Wawancara 

1. Drs. Amri, 
M.Thi 
(Almarhum) 

Apa saja indikator 
kelulusan 
mahasiswa dalam 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 
 

Indikator kelulusan itu hanya 
kelancarannya, kalau kita mau ambil 
standar tajwidnya maka sedikit yang 
akan lulus apalagi kalau kita suda 
gunakan hukum-hukum tajwid seperi 
idgha, idzhar, ikhfa, iklab, kalau itu 
kita terapakan maka sedikit yang 
akan lulus intinya kelancaranya itu 
tidak diulang-ulang satu kata, kalau 
suda diulang-ulang maka sudah tidak 
termasuk dalam standar termasuk 
juga memotong kata bukan pada 
tempatnya. 

  Bagaimana cara 
bapak/ibu  
menentukan skor 
yang di peroleh 
setiap mahasiswa 
yang mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 
 

 Yaitu Terkait dengan kelancarannya 
karena semua mahasiswa yang 
mengikuti uji kemampuan membaca 
Al-Qur’an masing-masing memiliki 
skor 100. jadi, dilihat dari kesalah 
sehingga skor tersebut akan semakin 
kurang, karena semakin banyak 
kesalahan akan semakin kurang skor 
tersebut dan apabila skor tersebut 
sudah kurang ata dibawah dari skor 
70 maka otomatis mahasiswa akan 
dinyatakan tidak lulus dalam uji 
kemampuan membaca Al-Qur’an.  

  Bagaimana 
pendapat bapak/ibu 
tentang sistem yang 
diterapkan oleh 
FATIK dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 
 

Menurut saya ini tidak terlalu sulit, 
masa membaca Al-Qur’an saja tidak 
bisa. kalau kita bandingkan dengan 
tempat lain pada saat ujian tafsir ini 
masih tidak terlalu sulit, tetapi 
mungkin ditempat lain masih banya 
tidak mengadakan ujian kompren, 
jadi bagaimana untuk menjamin 
kualitas mahasiswa, sedamgkan 
mengaji saja tidak bisa, jadi saya 
rasa ini masih terlalu rendah 
dibandingkan denga jaman saya dulu 
waktu masih kuliah. 

2. Dr. Fatira 
Wahidah, 
M.Ag 

Apa saja indikator 
kelulusan 
mahasiswa dalam 

Untuk kelulusan ada kategori, 
kelancaran, makhrijul hurus, panajng 
pendek, tasydidnya dan aturan-



mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

aturan bacaan, meskipun hanya satu 
kategori tersebut tidak terpenuhi 
maka mahasiswa tidak akan 
diluluskan. 

  Bagaimana cara 
bapak/ ibu  
menentukan skor 
yang di peroleh 
setiap mahasiswa 
yang mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 
 

Biasanya kalau menentukan itu ada 
skor yang memang ditentukan hanya 
sampai jumlah skor 80 kebawah 
maka dinyatakan tidak lulus, yang 
bisa lulus itu biasanya kita 
mengambil dari nilai 70, kemudian 
yang bisa mendapatkan 90 keatas 
apabila membaca denga tilawah. 

  Bagaimana 
pendapat bapak/ibu 
tentang sistem yang 
diterapkan oleh 
FATIK dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 
 

Saya kira itu bagus sekali karena 
banyak hasilnya saya lihat, meskipun 
banyak hasilnya tetapi ada juga yang 
jadi korbannya, korbannya itu 
mahasiswa fakultas tarbiyah sampai 
hari ini itu D O yang angkatan 2009 
gara-gara mengaji, tapi saya rasa itu 
juga sebagai pelajaran bagi 
mahasiswa bahwa jangan kita tidak 
belajar masalahnya memang karna 
kita disoroti juga dari perguruan 
tinggi disini karna sekarang guru-
guru itu dites mengaji sehingga kita 
disalahkan disini bisanya meloloskan 
sarjananya yang tidak memiliki 
kemampuan membaca Al-Qur’an 
yang itu membuat kita malu. saya 
kira itu suatu yang bijaksana hanya 
saya rasa ini masih perlu 
ditingkatkan meskipun banyak 
mahasiswa yang akan tinggal tapi 
tergantung mahasiswanya kalau dia 
mau benar-benar belajar. begini 
menurut saya program rumah kur’an 
bagi mahasiswa yang sudah 
mendapatkan sertifikat lulus mengaji 
harus dites ulang apabila ingin 
mengikuti ujian komprensif, jangan 
sampai mahasiswa hanya belajar 
pada saat ingin mendapatkan 
sertifikat BTQ setelah mendapat 
setifikat kemudia dia tidak lagi 



membaca Al-Qur’an. 
3.  Jabal Nur, 

S.Ag., M.Ag 
Apa saja indikator 
kelulusan 
mahasiswa dalam 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

tentang kriterianya yang pertama itu 
tentang makruijul huruf dari 
penyebutan hurufnya karena 
mahasiswa itu kadang-kadang tidak 
bisa bedakan yang mana س yang 
mana ش yang mana ص jadi 
semuanya dia baca س begitu juga 
dengan huruf   ذ  kemudia kedua , ز,
tajwid, tajwid ini tidak terlalu 
ditekankan karena nanti dia yang 
mengembangkan sendiri, kemudian 
yang paling ditekankan pada tajwid 
disini adalah panjang pendeknya 
karena itu paling banyak masalah, 
yang paling tidak enak didengar, 
karena hampir semua yang saya 
temukan di tarbiyah mahasiswa yang 
bermasalah itu diakhir kata semua di 
panjangkan misalnya 3 ن, EPو 
biasanya daimembaca degan 3� 3, EPو, 
yang ketiga kelancara dalam 
membaca Al-Qur’an, yang utam itu 
makrijul huruf, tajwid dan 
kelancaran. 

  Bagaimana cara 
bapak/ ibu  
menentukan skor 
yang di peroleh 
setiap mahasiswa 
yang mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Jadi kalu saya hanya menggunakan 
kode dalam menentukan skor kalau 
skor mulai dari makrijul huruf, 
tajwid dan panjang pendenya saya 
menggunaka kode dalam 
menentukan semua skormya apabila 
kodenya itu positif semua maka nilai 
yang didapatkan itu sudah 80, jadi 
kalau kodenya negatif jadi dia tidak 
lulus. 

  Bagaimana 
pendapat bapak/ibu 
tentang sistem yang 
diterapkan oleh 
FATIK dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 
 

Tentu saya mengapresisasi  itu 
karena fakultas tarbiyah itu yang 
paling banya prodi pendidikan islam, 
nah kalau misalnya itu diterapkan 
kan ada juga alasannya. sebenarnya 
kalau menurut kita itu masalah 
mengaji itu sebenarnya sudah 
selesai, seharusnya sudah selesai dari 
SD, SMP dan SMA hanya karena 
ada hasil penelitian yang kemudia di 
ekspos oleh kementrian agama yang 



menunjukkan bahwa kurang lebih 
170 itu guru agama yang tidak bisa 
mengaji ini harus direspon karena 
bagaimanapun juga itu kemudian 
menjadi tanggung jawab kita sebagai 
lembaga yang istilahnya benteng 
terakhir, sebenarnya ini juga 
kepentingan mahasiswa jangan 
sampai nanti menjadi guru siswanya 
lebih pintar mengaji daripada 
gurunya kan bukan pribadinya saja 
yang di sebut-sebut akan tetapi 
lembaga juga akan terbawa-bawa. 

 

  



HASIL WAWANCARA MAHASISWA 

a. Hasil wawancara mahasiswa yang lulus 

 
NO NAMA Instrumen Wawancara Hasil Wawancara  
1. Sulaiman 

PAI 
1. Langkah apa saja 

yang anda 
persiapkan untuk 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Belajar dulu, sering membaca Al-
Qur’an, mencari guru, ada niat untuk 
mengikuti ujian membaca Al-Qur’an, 
dan saya juga belajar dari yutube 
dengan vidio mahrijul huruf 

  2. Bagaimana 
perasaan anda saat 
anda akan 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Perasaan pada sat itu adalah merasa 
agak mudah karna saya suda tau betul 
itu mengaji secara tajwid, jadi sya 
menghadapi dosen itu seperti teman 
komunikasi. 

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Yang pertama saya akan lakukan 
mencari guru, yang akan 
membimbing saya, dan saya akan 
berusaha terus sampai saya bisa baru 
saya percaya untuk masuk keruangan 
ujian. 

  4. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an 
sebelum 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
Mahasiswa? 

Motivasi saya yang pertama 
termoivasi dari ustadku yang 
termasuk juga alumni IAIN kendari ia 
mengatakan kepada saya ketika kamu 
kuliah nanti kamu harus belajar 
membaca Al-Qur’an supaya kamu 
tidak kesulitan ketika akan selesai 
didalam kampus.  

  5. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam memabca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Motivasi saya yang pertama saya 
akan melatih diri saya sebagaimana 
mungkin dan saya akan membeli 
buku-buku tajwid dan belajar dari 
vidio cara memnyebut mahkrijul 
huruf, kedua saya akan belajar sama 
orang-orang yang duluan dari saya 
insyaallah saya akan bisa bejuang 
untuk terus belajar 

  6. Bagaimana 
motivasi anda 

Saya akan terus belajar dan belajar 
sehingga saya bisa lebih baik lagi 



dalam membaca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan lulus 
uji kemampuan 
baca tulis Al-
Quran 
Mahasiswa? 

dalam membaca Al-Qur’an karena 
Al-Qur’an merupakan kalam Allah.  

  7. Bagaimana 
pendapat anda 
terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 
pimpinan dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Sya kurang sepakat karena mahasiswa 
akan mengalami kesulita dalam 
menyelesaikan studi karena banyak 
mahasiswa terkendala dalam hal 
membaca Al-Qur’an. tapi menurut 
saya ini juga sangat bagus karena 
sistem yang diterapkan kampus 
tujuannya untuk memnjadikan 
kampus sebagai kampus yang bisa 
bersaing dengan kampus-kampung 
Yng lebih maju dalam dunia 
pendidikan. 

2. Suleman 
Nur Akbar 
PAI 

1. Langkah apa saja 
yang anda 
persiapkan untuk 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Sebelum saya mengikuti ujian tahsin 
Qira’ah ada beberapa langkah yang 
harus saya persiapkan, harus belajar 
dulu, mencari guru siapa saja yang 
betul-betul bacaan Al-Qur’annya 
benar, jangnan berhenti dan berusaha 
diserati dengan niat untuk mengikuti 
ujian 

  2. Bagaimana 
perasaan anda saat 
anda akan 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 
 

Perasaan saya ya adalah rasa gerogi 
karena pertama kita suda ada niat 
kemudian pas diruangan 
kemungkinan mentalnya kita turun 
sehingga kita merasa gerogi dan itu 
yang memicul bacaan kita menjadi 
kadang-kadang kurang sempurna 

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Apa bila dikatan tidak lulus mengaji 
kita tinggal belajar lagi karena masih 
diberi kesempatan sehingga bacaan 
kita bisa benar   

  4. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an 

Motivasi saya sebelum mengikuti 
ujian mengaji harus ada niat dalam 
hati kemudian tetap berisi keras dan 
semangat jangan meliat teman-teman 



sebelum 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
Mahasiswa? 

yang tidak lulus sehingga kita drop, 
makanya motivasi harus ada dari 
dalam dirisendiri kita harus semangat 
bahwa kita akan lulus. 

  5. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam memabca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Kalau tidak lulus kita belajar lagi 
kemudian kita pergi ke gurungaji kita 
kita belaja terus sampai kita bisa dan 
memperbaiki kesalahan pada saat 
mengikuti tes mengaji 

  6. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan lulus 
uji kemampuan 
baca tulis Al-
Quran 
Mahasiswa? 
 

Begini ketika kita sudah lulus jangan 
perna kita behenti untuk membaca Al-
Qur’an kita harus belajar lagi karena 
Al-Qur’an bukan seperti buku bacaan, 
kita harus belajar dan membaca Al-
Qur’an baik pada saat selesai shalat 
dan dimanapun kita berada kita harus 
terus belajar membaca Al-Qur’an 

  7. Bagaimana 
pendapat anda 
terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 
pimpinan dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 
 

Pendapat saya terkait sistem ini, 
bahwa ini sebagai tantangan kadang 
juga sering mendengar dari teman-
teman dari luar bahwa ini mengaji 
selalu diprioritaskan dan orang selalu 
terkendala dalam penyelesaian studi 
misalnya, tapi menurut saya kita 
selalu dikatakan warga dari IAIN 
bahwa mengajinya itu bagus bacaan 
Al-Qur’annya itu paling baik, karena 
kampus IAIN adalah kampus agama 
islam terbesar di sulwesi tenggara. 

3. Marwah 
PGMI  

1. Langkah apa saja 
yang anda 
persiapkan untuk 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

pertama, saya belajar bersama teman 
ketika ingin mengikuti ujian. kedua, 
menyiapkan diri agar siap mengikuti 
ujian seperti mental. ketiga ada niat 
untuk mengikuti ujian. 

  2. Bagaimana 
perasaan anda saat 
anda akan 

Perasaan saya grogi saat ingin 
mengikuti ujian tersebut. dan ketika 
niat dan mental sudah mantap tapi 



mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 
 

pada saat berada di ruangan perasaan 
grogi dan takut muncul sehingga 
mempengaruhi ketika kita membaca 
Al-Qur’an itu yang biasa membuat 
kita gagal. 

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Ketika saya dinyatakan tidak lulus , 
maka saya menggunakan kesempatan 
yang telah di berikan untuk  terus 
belajar lebih giat lagi dalam membaca 
Al-Qur’an. 

  4. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an 
sebelum 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
Mahasiswa? 

Motivasi saya dalam membaca Al-
Qur’an yaitu saya terus belajar untuk 
lebih melancarkan bacaan saya. dan 
ketika mengikuti ujian saya bisa di 
nyatakan lulus dalam membaca Al-
Qur’an.  

  5. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam memabca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Ketika saya dinyatakan tidak lulus 
dalam membaca Al-Qur’an maka saya 
belajar dan memcari seseorang yang 
memang sudah baik dalam 
bacaannya. untuk mengajari saya 
dalam belajar mahkrijul huruf, tajwid 
ketika membaca Al-Qur’an dan insya 
Allah dengan itu saya bisa dinyatakan 
lulus. 

  6. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan lulus 
uji kemampuan 
baca tulis Al-
Quran 
Mahasiswa? 

Ketika saya lulus dalam membaca Al-
Qur’an saya akan kembangakan dan  
terus belajar  

  7. Bagaimana 
pendapat anda 
terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 
pimpinan dalam 
melakukan uji 

Saya sangat setuju dengan adanya 
tahsin Qira’ah Qur’an yang di 
selenggarakan oleh FATIK. karena 
dengan adanya kegiatan ini maka 
mahasiswa di tuntut untuk bisa 
membaca Al-Qur’an. 



kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 
 

4.  Anisa 
Nurlaila  
MPI 

1. Langkah apa saja 
yang anda 
persiapkan untuk 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Belajar baca Al-Qur’an setiap ba’da 
sholat magrib bersama dengan tema-
teman. 

  2. Bagaimana 
perasaan anda saat 
anda akan 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Ketika mau mengikuti uji baca 
Qur’an saya merasa kurang percaya 
diri namun semangat dari teman-
teman yang membuat saya berani. 

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Menjadikan motivasi untuk terus 
belajar. 

  4. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an 
sebelum 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
Mahasiswa? 

Semangat belajar dan semangat dari 
teman-teman kemudia uji baca Qur’an 
juga merupakan syarat mengikuti 
kompren. 

  5. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam memabca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Saya jadikan motivasi untuk terus dan 
terus berusaha sehingga saya bisa 
lulus pada saat ujian berikutnya kalu 
orang lain bisa kenapa saya tidak bisa. 

  6. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 

Saya merasa bahagia namun nilai 
bukan tujuan akhir melainkan proses 
belajar membac Al-Qur’an dan 



Al-Qur’an saat 
dinyatakan lulus 
uji kemampuan 
baca tulis Al-
Quran 
Mahasiswa? 

penerapannya. 
 

  7. Bagaimana 
pendapat anda 
terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 
pimpinan dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

System yang diterapkan sangat baik 
karena sebagai mahasiswa IAIN 
kendari minimal harus bisa membaca 
Al-Qur’an. 

 5. Muh 
Nasrullah 
MPI 

1. Langkah apa saja 
yang anda 
persiapkan untuk 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Memperlancar bacaan saya dengan 
belajar kepada orang-orang yang lebi 
baik bacaan Al-Qur’annya.seperti 
tempat TPQ dan kepada teman yang 
lebih paham dan mengerti bacaan Al-
Qur’an. 

  2. Bagaimana 
perasaan anda saat 
anda akan 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
Tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Perasaan saya sangat gugup dan 
ditambah rasa khawatir terhadap 
penilaian bacaan saya oleh dewan 
penguji, apakah bacaan saya bagus 
atau belum . akan tetapi saya selalu 
menguatkan mental saya dalam 
mengikuti ujian tersebut.  

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Jika dinyatakan tidak lulus maka saya 
akan selalu meningkatkan bacaan Al-
Qur’an ditempat-tempat TPQ seperti 
dimesjid dan juga lainnya. selain itu 
saya akan belajar kepada teman-
teman yang lebih mahir dalam 
membaca Al-Qur’an. 

  4. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an sebelum 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
mahasiswa? 

Motivasi saya sangat tinggi dan 
berharap dapat lulus dalam uji 
membaca Al-Qur’an yang 
diselenggarakan oleh FATIK. selain 
itu saya selalu mengulang-ulang 
bacaan saya dikamar dan dimanapun 
jika saya memiliki kesempatan.  

  5. Bagaimana Motivasi saya masih lebih saya 



 motivasi anda 
dalam memabca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

tingkatkan agar bisa lulus dalam 
mengikuti uji membaca Al-Qur’an  
selanjutnya. 

  6. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
mahasiswa? 

Motivasi saya tetap saya pertahankan 
agar bacaan Al-Qur’an saya tidak 
hilang kembali, selain  itu saya 
memanfaatkan kepada teman-teman 
yang ingin belajar agar ilmu yang 
saya dapat bisa bermanfaat. 

  7. Bagaimana 
pendapat anda 
terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 
pimpinan dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Saya sangat setuju dengan adanya 
sistem ini maka FATIK akan 
menghasilkan output mahasiswa yang 
bekualitas yang dituntut sebagai 
seorang tenaga pengajar pendidikan 
agama islam, selain itu dengan adanya 
sistem ini juga akan menuntun 
mahaiswa agar bisa membaca Al-
Qur’an. dengan adanya sistem ini 
maka mahasiswa yang awalnya belum 
bisa membaca Al-Qur’an menjadi 
bisa dalam membaca Al-Qur’am. 

 

  



b. Hasil wawancara mahasiswa mengulang kemudia lulus membaca Al-

Qur’an 

No  Nama Pertanyaan Jawaban 
1.   

 
Sulfikar 
Alam PAI 

1. Langkah apa saja 
yang anda 
persiapkan untuk 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Langkah yang saya lakukan adalah yang pertama harus 
sudah matang dalam untuk mengikuti uji baca Qur’an, 
kedua saya belajar sama orang yang sudah lulus 
sebelumnya mengikuti uji baca Qur’an, ketiga adanya 
tekat yang kuat untuk mengikuti uji membaca Al-
Qur’an 

  2. Bagaimana perasaan 
anda saat anda akan 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
Tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 
 

Ya adalah rasa degdekan, gerogi saat berada dalam 
ruangan uji membaca Al-Qur’an kemuadia ada juga 
rasa takut, yang jelas adalah rasa senang karena masih 
diberi kesempatan untuk mengikuti uji membaca Al-
Qur’an 

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak 
lulus uji kemampuan 
baca tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Saya akan terus belajar kepada orang yang sudah lulus, 
dengan berupaya terus membaca Al-Qur’an sehingga 
saya bisa membaca dengan baik dan benar, untuk 
mengikuti ujian selanjutnya. 
 

  4. Bagaimana motivasi 
anda dalam 
membaca Al-Qur’an 
sebelum mengikuti 
uji kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
mahasiswa? 

Yang pertama saya lakukan adalah adanya keinginan 
yang kuat untuk terus belajar membaca Al-Qur’an, 
kedua dalam hal membaca Al-Qur’an saya mempunyai 
prinsip masa yang lain bisa kenapa saya tidak 
 

  5. Bagaimana motivasi 
anda dalam 
memabca Al-Qur’an 
saat dinyatakan tidak 
lulus uji kemampuan 
baca tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Yang pertama adanya kemauan besar untuk terus 
belajar membaca Al-Qur’an kedua, adanya motivasi 
dari dewan penguji sehingga saya termotivasi untuk 
terus belajar sampai saya lulus dalam uji membaca Al-
Qur’an 
 

  6. Bagaimana motivasi 
anda dalam 
membaca Al-Qur’an 
saat dinyatakan lulus 
uji kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
mahasiswa? 

Yang pertama itu saya terus belajar karena saya ingin 
memnghafal Al-Qur’an, kemudia yang kedua selalu 
membaca Al-Qur’an  agar bisa mengajarkan pada 
orang lain 
 

  7. Bagaimana pendapat Saya kurang setuju karena adanya sistem ini banyak 



anda terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 
pimpinan dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 
 

mahasiswa yang tidak lulus dengan sistem yang 
diterapkan oleh fakultas tarbiyah, akan tetapi kalau 
dampak positif saya rasa adalah yang jelasnya 
memberikan semangat kepada mahasiswa yang baru 
untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti ujian 
membaca Al-Qur’an. kemudia selanjutnya adanya 
kemauan masing-masing individu dalam membaca Al-
Qur’an  

2. Nunng 
kaidah 
MPI 

1. Langkah apa saja 
yang anda 
persiapkan untuk 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Yang pertama saya lakukan adalahTerus belajar, tidak 
cepat merasa puas dengan kemampuan membaca Al-
Qur’an kemudian yang kedua, saya selalu tadarrus 
yang intinya terus membaca Al-Qur’an 

  2. Bagaimana perasaan 
anda saat anda akan 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
Tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Ya merasa gugup karena banyak yang menguji, 
kemudia banyak juga melakukan kesalahan dalam 
membaca Al-Qur’an karena perasaan gugup, kemudian 
sulit untuk mengontrol diri saat membacaAl-Qur’an 

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak 
lulus uji kemampuan 
baca tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Saya berupaya terus membaca Al-Qur’an karena Al-
Qur’an merupakan kewajiban kita untuk terus 
membacanya. kemudian saya akan mencari guru untuk 
mengajar saya. 

  4. Bagaimana motivasi 
anda dalam 
membaca Al-Qur’an 
sebelum mengikuti 
uji kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
mahasiswa? 

Saya terus mengikuti kelas baca tulis Qur’an yang 
diadakan oleh prodi MPI, dan saya juga belajar dengan 
teman saya Hasbullah. dan saya rasa denga belajar 
terus sehingga saya merasa kemampuan saya dalam 
membaca Al-Qur’an semakin meningkat 

  5. Bagaimana motivasi 
anda dalam 
memabca Al-Qur’an 
saat dinyatakan tidak 
lulus uji kemampuan 
baca tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Upaya yang saya lakukan adalah terus belajar kepada 
teman-teman yang sudah lulus dan saya juga selau 
mengikuti kelas baca tulis Qur’an yang diadakan oleh 
prodi MPI  

  6. Bagaimana motivasi 
anda dalam 
membaca Al-Qur’an 
saat dinyatakan lulus 

Saya akan terus membaca Al-Qur’an karena Al-Qur’an 
merupakan kalam Allah dan kita sebagai umat islam 
harus bisa membacanya. kemudia membaca Al-Qur’an 
adalah kewajiban kita 



uji kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
mahasiswa? 

  7. Bagaimana pendapat 
anda terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 
pimpinan dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Saya sangat setuju dengan adanya sistem ini yang 
diterapkan karena ada kasus perna terjadi bahwa 
lulusan IAIN kendari tidak bisa mengaji padahal dia 
guru agama, dengan adanya sistem ini maka bisa 
menjaga nama baik kampus. kemudia kita sebagai 
pengajar harus menguasai dalam membaca Al-Qur’an  

3.  Ramadan  
PAI 

1. Langkah apa saja 
yang anda 
persiapkan untuk 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Untuk persiapan hanya memperlancar kembali bacaan 
baik dari segi makhraj dan sebagainya, karena suda ada 
pengetahuan dasar mengenai BTQ 

  2. Bagaimana perasaan 
anda saat anda akan 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
Tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Untuk perasaan ketika mengikuti uji BTQ ada sedikit 
perasaan ragu-ragu namun saya terus berusaha untuk  
menghilangkan semua 

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak 
lulus uji kemampuan 
baca tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Yah, belajar kembali mengingat ujian BTQ adalah 
salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di IAIN 
kendari terhusus FATIK  

  4. Bagaimana motivasi 
anda dalam 
membaca Al-Qur’an 
sebelum mengikuti 
uji kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
mahasiswa? 

Motivasi sebelum mengikuti uji BTQ biasa saja, 
karena bagi saya membaca Al-Qur’an bukan hanya 
untuk mengikuti ujian BTQ di kampus  

  5. Bagaimana motivasi 
anda dalam 
memabca Al-Qur’an 
saat dinyatakan tidak 
lulus uji kemampuan 
baca tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

lebih ditingkatkan lagi, selain untuk mendapat pahala 
juga untuk bisa lulus ujian BTQ 

  6. Bagaimana motivasi Membaca Al-Qur’an itu bukan saja untuk lulus dari 



anda dalam 
membaca Al-Qur’an 
saat dinyatakan lulus 
uji kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
mahasiswa? 

ujian BTQ namun juga sebagai nilai ibadah kita kepada 
Allah SWT, jadi berbicara mengenai motivasi, setelah 
dinyatakan lulus sebenarnya sama saja halnya dengan 
sebelum dinyatakan lulus yakni beranggapan bahwa 
membaca Al-Qur’an adalah menjadi sesuatu yang 
bernilai ibadah maka harus dilaksanakan. 

  7. Bagaimana pendapat 
anda terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 
pimpinan dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Ujian BTQ yang diadakan dikampus IAIN kendari 
terkhusus FATIK yang diadakan ketika akan 
memasuki tahap penyelesaian menurut saya bisa 
menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk. dikatakan 
baik karena ketika akan keluar dari kampus biru IAIN 
kendari kita menjadi tenaga pengajar tidak sulit 
baginya menjalankan tugasnya, dikatakan buruk karena 
dikhawatirkan banyak yang beranggapan bahwa 
mahasiswa belajar mengaji hanya untuk lulus ujian 
BTQ yang diadakan pimpinan di Fakultas. olehnya itu 
ujian ini sangat tepat jika diadakan kepada mereka-
mereka yang akan baru mendaftarkan dirinya 
dikampus biru IAIN kendari. 

4. Eka 
Ayupratiwi 
MPI 

1. Langkah apa saja 
yang anda persiapkan 
untuk mengikuti uji 
kemampuan baca tulis 
Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Langkah yang saya persiapkan untuk mengikuti uji 
membaca Al-Qur’an yaitu perbanyak membaca Al-
Qur’an dan meminta bimbingan oleh teman yang 
dianggap lebih bagus bacaan Al-Qur’annya, karena 
jika telah terbiasa makan akan lebih mudah jika kita 
mengikuti ujian baca Al-Qur’an. 

  2. Bagaimana perasaan 
anda saat anda akan 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
Tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Perasaan saya ketika sedang tes membaca Al-Qur’an 
yaitu grogilah pastinya karena dihadapkan oleh penguji 
yang handal dalam bidangnya. 

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak lulus 
uji kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Apabila dinyatakan tidak lulus yang saya lakukan yaitu 
terus belajar sampai benar-benar bisa, dan mengikuti 
bimbingan mengaji yang dibina oleh pak KABAK 
FATIK. 

  4. Bagaimana motivasi 
anda dalam membaca 
Al-Qur’an sebelum 
mengikuti uji 
kemampuan baca tulis 
Al-Quran mahasiswa? 

Motivasi saya ketika mengikuti uji baca Qur’an yaitu 
dengan melihat kemampuan dari teman-teman yang 
lain, kalu mereka bisa masa saya tidak bisa. 

  5. Bagaimana motivasi 
anda dalam memabca 
Al-Qur’an saat 

Motivasi saya ketika dinyatakan tidak lulus yaitu harus 
tetap belajar lagi, yang berarti kemampuan saya masih 
kurang dan harus mencari guru mengaji yang betul-



dinyatakan tidak lulus 
uji kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

betul mampu membimbing sampai benar-benar bisa 
membaca Al-Qur’an. 

  6. Bagaimana motivasi 
anda dalam membaca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan lulus uji 
kemampuan baca tulis 
Al-Quran mahasiswa? 

Motivasi saya ketika dinyatakan lulus yaitu saya sangat 
bersyukur, tetapi pesan dari penguji yaitu harus tetap 
membaca Al-Qur’an terus agar dapat mempertahankan 
bacaan yang sudah baik, itu yang membuat saya 
termotivasi. 

  7. Bagaimana pendapat 
anda terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 
pimpinan dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca tulis 
Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Pendapa saya tentang sistem yang diterapkan pimpinan 
dalam ujian mengaji sudah sangat baik, akan tetapi 
yang saya sarankan agar ujian mengji itu harus disaring 
dari awal masuk kuliah yang memang betul-betul yang 
bisa mengaji yang dimasukkan di IAIN. soalnya kami 
juga pada saat semester akhir jika ada penyelesaian 
studi kadang terhambat di mengaji apalagi ada 
mahasiswa menyambung huruf saja tidak bisa tetapi 
sudah masuk di IAIN dan itu sudah semester akhir. 
kasian jika kuliah selama ini sampai semester akhir 
akan kena DO karena menyambung huruf tidak tau 
walaupun tidak tersaring pada saat masuk kuliah. 
setidaknya disediakan wadah untuk belajar membaca 
Al-Qur’an agar lebih efektif. 

5. Supriadi  
MPI 

1. Langkah apa saja 
yang anda persiapkan 
untuk mengikuti uji 
kemampuan baca tulis 
Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Belajar tajwid kemudian lagu-lagunya, dan terus 
belajar agar pada saat mengikuti uji membaca Al-
Qur’an tidak gugup. 

  2. Bagaimana perasaan 
anda saat anda akan 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
Tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Jelas ada perasaan gugup pada saat akan mengukuti uji 
membaca A-Qur’an apalagi suda berhadapat dengan 
tim penguji. 

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak lulus 
uji kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Saya akan berusaha keras untuk terus belajar dan 
memperlancar lagi bacaan Al-Qur’an agar saya bisa 
lulus dalam tes berikutnya. 

  4. Bagaimana motivasi 
anda dalam membaca 
Al-Qur’an sebelum 
mengikuti uji 

Terus belajar agar bacaan Al-Qur’an saya semakin 
lebih baik lagi dari sebelumnya. 



kemampuan baca tulis 
Al-Quran mahasiswa? 

  5. Bagaimana motivasi 
anda dalam memabca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan tidak lulus 
uji kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Saya akan terus belajar agar bacaan Al-Qur’an saya 
lebih baik dan saya akan menegajarkan pada orang-
orang yang ingin belajar dalam membaca Al-Qur’an. 

  6. Bagaimana motivasi 
anda dalam membaca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan lulus uji 
kemampuan baca tulis 
Al-Quran mahasiswa? 

Akan terus membaca Al-Qur’an agar bacaan Al-
Qur’an saya semakin baik, karena membaca Al-Qur’an 
merupakan kewajiban bagi setiap muslim. 

  7. Bagaimana pendapat 
anda terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 
pimpinan dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca tulis 
Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Sayarasa sistem ini sangat tepat di terapkan ditarbiyah 
karena fakultas tarbiyah merupakan fakultas 
kerguruan. jadi cocok apabila sistem ini diterapkan, 
akan tetapi menurut saya sebelum sistem ini diterapkan 
seharusnya ada wadah untuk memberikan bimbingan 
mengaji terhadap mahasiswa, agar tidak ada kesulitan 
mengaji untuk mahasiswa saat akan menyelesaikan 
studi di kampus. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



c. Hasil wawancara mahasiswa yang tidak lulus membaca Al-Qur’an  

No  Nama  Pertanyaan  Jawaban  
1.  Agus Pian 

MPI 
1. Langkah apa saja 

yang anda 
persiapkan untuk 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Langkah pertama yaitu berdoa dan 
yang kedua harus dipersiapkan itu 
mental bagaiman caranya kita 
menghadapi tes dalam hal membaca 
Al-Qur’an itu artinya supaya tidak ada 
rasa gugup pada saat kita membaca Al-
Qur’an  

  2. Bagaimana 
perasaan anda 
saat anda akan 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 
 

Perasaan saya bercampur aduk karna 
inikan merupakan tes mengaji jadi, 
pada saat sebelum masuk itu memang 
tekanan dari dalam dirikita itu memang 
agak tertekan apa lagi berhadapan 
dengan penguji, tapi Alhamdulillah 
ketika pada saat kita suda mengaji kita 
itu sudah bisa menghilangkan rasa 
tegang 

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Pada saat saya tau kalau saya tidak 
lulus maka saya akan belajar mengaji 
sehingga pada saat saya di uji lagi saya 
sudah bisa, intinya saya akan terus 
belajar. 

  4. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an 
sebelum 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
mahasiswa? 
 

Motivasi saya sebelum mengikuti tes 
membaca Al-Qur’an, intinya jangan 
ada keraguan, jngan ada rasa gugup dan 
ini merupakan suatu alasan juga kenapa 
kita mahasiswa IAIN khususnua yang 
bergelut dibidang keagamaan otomatis 
mau tidak mau harus pintar mengaji 
karena kita mahsiswa islam itu harus 
pintar mengaji 

  5. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam memabca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan  tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Motivasi yang saya akan lakukan pada 
diri saya, saya akan terus belaja 
sehingga dalam mengikuti ujian 
selanjutnya saya suda bisa lulus, dan 
saya tidak akan behenti untuk belajar 
sebelum saya dinyatakn lulus uji 
kemampuan membaca Al-Qur’an. 

  6. Bagaimana Kalau saya sudah dinyatakan lulus jelas 



motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan lulus 
uji kemampuan 
baca tulis Al-
Quran 
mahasiswa? 
 

ini kembali lagi pada diri kita sendiri  
kita biar bagaiman pun Al-Qur’an 
adalah merupaka pedoman kita biar 
bagaimana harus kita baca dan tetap 
kita amalkan isi dan kandungan Al-
Qur’an  

  7. Bagaimana 
pendapat anda 
terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 
pimpinan dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

 

Menurut saya cukup baik  tinggal 
bagaiman peserta ujian membaca Al-
Qur’an yang dimasukkan untuk dites 
benar-benar diberikan arahan dan 
dibimbing bai-baik atas kesalah dalam 
membaca Al-Qur’an, dan sistem yang 
diterapakan sangat baik karena akan 
menjadikan mahasiswa menjadi lebih 
baik dimata masyarakat. 

2.  La Ode 
Isman 
Riwangi  
MPI 
 
 

1. Langkah apa saja 
yang anda 
persiapkan untuk 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Sebelum saya mengikuti ujian 
membaca Al-Qur’an yang pertama saya 
siapkan adalah belajar, berdoa agar 
ketika kita diujinmembaca Al-Qur’an 
bisa berjalan dengan lancer sesuai apa 
yang diharapkan. kedua mental ketika 
mengikuti tes membaca Al-Qur’an ini 
sangat dipersiapkan karna ketika 
mental kita tidak ada maka kita akan 
gugup dalam mengikuti tes membaca 
Al-Qur’an. artinya bacaan Al-Qur’an 
kita akan tersendak-sendak.” 

  2. Bagaimana 
perasaan anda 
saat anda akan 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Perasan saya ketika mengikuti ujian 
membaca Al-Qur’an, jantung berdebar-
debar namun itu harus kita kontrol 
dengan baik agar proses tes bisa 
berjalan dengan baik 

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Ketika saya dinyatakan tidak lulus saya 
belajar dan terus belajar untuk 
memperbaiki kesalahan yang saya 
perbuat dan saya diberi masukan 
kepada dewan penguji itu saya pelajari 
agar tes berikutnya sudah bisa 
menyenangkan hati penguji kareana 



kesalahan yang saya perbuat bisa saya 
perbaiki. 

  4. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an 
sebelum 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
Mahasiswa? 

Motivasi saya dalam membaca Al-
Qur’an sangat besar karena Al-Qur’an 
adalah kalam Allah yang selalu kita 
taati dan sebagai pedoman didalam 
hidup kita 

  5. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam memabca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Pada saay saya dikatakan tidak lulus 
yang saya lakukan adalah haurs 
berusaha semaksimal mungkin terus 
belajar karna orang lain bisa mengapa 
saya tidak bisa. itulah motivasisaya 
ketika saya dinyatakan tidak lulus 

  6. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan lulus 
uji kemampuan 
baca tulis Al-
Quran 
Mahasiswa? 

Motivasi saya ketika saya dinyatakan 
lulus membaca Al-Qur’an saya akan 
kembangkan agar berguna untuk orang 
lain khususnya dilingkungan 
masyarakat dan keluarga  

  7. Bagaimana 
pendapat anda 
terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 
pimpinan dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Sistem ini sangat baik karena 
pandangan masyarakat terhadap 
mahasiswa IAIN kendari itu ketika 
lulus harus bisa membaca Al-Qur’an, 
dana apabila ada yang di dapatkan 
salah satu lulusan IAIN kendari tidak 
tau membaca Al-Qur’an maka citra 
IAIN kendari akan rusak dimata 
masyarakat. 

3.  Rezki 
Ramadan  
MPI 

1. Langkah apa saja 
yang anda 
persiapkan untuk 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Langkah awal saya adalah sering 
membaca Al-Qur’an sehabis shalat dan 
belajar sama teman yang sudah lancer 
membaca Al-Qur’an sehingga kita 
dapat mengetagui letak kesalahan kita 
saat membaca Al-Qur’an. 



  2. Bagaimana 
perasaan anda 
saat anda akan 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Perasaan saya sangat cemas karena saat 
berhadapan dengan penguji saya sangat 
gerogi saat membaca Al-Qur’an 
sehingga banyak yang salah. 

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Sangat kecewa akan tetapi dengan 
kegagalan itu kita bisa sadar dengan 
kemampuan kita sehingga kita belajar 
lebih giat lagi. 

  4. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an 
sebelum 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
Mahasiswa? 

Motivasi saya Sebelum mengikuti uji 
membaca Al-Qur’an Saya belajar 
dengan sebaik mungkin dari teman 
maupun dari diri sendiri agar disaat 
ujian nanti bisa mendapatkan hasil 
yang memuaskan.  

  5. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam memabca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Motivasi saya ketika gagal dalam uji 
membaca Al-Qur’an akan belajar lebih 
giat lagi agar kemampuan saya dalam 
membaca Al-Qur’an semakin 
berkembang sehingga nanti dalam ujian 
membaca Al-Qur’an lagi saya sudah 
bisa lulus. 

  6. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan lulus 
uji kemampuan 
baca tulis Al-
Quran 
Mahasiswa? 

Meskipun saya lulus saya akan belajar 
lagi dalam mengembangkan 
kemampuan saya dalam membaca Al-
Qur’an karena belajar Al-Qur’an bukan 
hanya semata-mata untuk mengikuti tes 
saja akan tetapi Al-Qur’an itu adalah 
kitab kita sehingga harus kit abaca dan 
amalkan setiap hari. 

  7. Bagaimana 
pendapat anda 
terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 

Sangat bagus dengan adanya ujian 
membaca Al-Qur’an akan tetapi semua 
itu harus disediakan wadah sejak 
menjadi mahasiswa baru, bukan 
sekarang banyak mahasiswa yang 



pimpinan dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 
 

mengeluh dengan kebijakan itu karena 
kurangnya wadah dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur’an bagi 
mahasiswa sehingga dalam tes nanti 
banyak mahasiswa yang tidak lulus. 

4. Mirdan Ali 
MPI 

1. Langkah apa saja 
yang anda 
persiapkan untuk 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Mempersiapkan ilmu pengetahuan 
tentang tajwid serta mempersiapkan 
mental ketika berhadapan dengan 
penguji 

 
 
 
 

 2. Bagaimana 
perasaan anda 
saat anda akan 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Awalnya sebelum mengikuti tes 
membaca Al-Qur’an saya cukup 
percaya diri namun ketika melihat dan 
mengetahui penguji maka perasaan 
berubah menjadi gugup, akibatnya saya 
terbata-bata dalam membaca Al-Qur’an  

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Belajar lebih giat lagi dan mencari tahu 
apa kekurangan dan ketidak pahaman 
saya. 

  4. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an 
sebelum 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
Mahasiswa? 

Alhamdulillah semenjak ada tes 
membaca Al-Qur’an ini saya sekarang 
sudah sering membaca Al-Qur’an. 

  5. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam memabca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Semua terasa berat saya rasakan 
termasuk dalam melanjutkan penelitian 
skripsi saya, saya menjadi turun 
semangat dalam menulis skripsi. 

  6. Bagaimana Jadi semangat dalam megurus 



motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan lulus 
uji kemampuan 
baca tulis Al-
Quran 
Mahasiswa? 

penyelesaian studi dan melanjutkan 
menulis skripsi. 

  7. Bagaimana 
pendapat anda 
terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 
pimpinan dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 
 

Saya sangat sepakat tentang 
diadakannya uji baca Qur’an, namun 
saya berharap jangan menjadi ketidak 
lulusan dalam membaca Al-Qur’an 
menjadi penentu wisuda dan tidaknya 
mahasiswa tingkat akhir. saran saya 
tetap diadakan uji baca Qur’an tetapi 
ketika mahasiswa itu telah di yudisium 
dan jadikan ujian baca Qur’an ini 
menjadi syarat untuk mengambil ijazah 
nanti, agar mahasiswa dapat 
membahagiakan orang tuanya dengan 
mendapat gelar sarjana. kemudian 
barulah ia menyelesaikan urusan 
pemgambilan ijazah dengan syarat 
harus lulus dalam ujian bacaQur’an 
tersebut. 

5. Lusianti  
PGMI 

1. Langkah apa saja 
yang anda 
persiapkan untuk 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Belajar kemudianMempersiapkan 
mental dan percaya diri sebelum 
mengikuti ujian membaca Al-Qur’an 

  2. Bagaimana 
perasaan anda 
saat anda akan 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
Tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Terusterang ada rasa takut, gerogi dan 
keringat dingin apalagi pada saat 
berhadapan dengan penguji sudah pasti 
pikiran suda tidak karuan  

  3. Apa yang anda 
lakukan jika 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
mahasiswa? 

Belajar lagi dan terus mempersiapakan 
diri untuk mengikuti ujian selanjutnya. 



  4. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an 
sebelum 
mengikuti uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Quran 
mahasiswa? 

Belajar sungguh-sungguh sehingga 
pada saat berhadapan dengan penguji 
tidak gerogi dan gemetaran lagi. 

  5. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam memabca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan tidak 
lulus uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Kadang ada perasaan putus asa namun 
terkadang motivasi dari dalam diri 
muncul dan membangkitkan lagi kita 
untuk terus berusaha. 

  6. Bagaimana 
motivasi anda 
dalam membaca 
Al-Qur’an saat 
dinyatakan lulus 
uji kemampuan 
baca tulis Al-
Quran 
mahasiswa? 

Pasti bersyukur, gembira saat melihat 
pengumuman bahwa suda lulus ujian 
dan mempersiapkan ujian-ujian 
lainnya. 

  7. Bagaimana 
pendapat anda 
terkait dengan 
sistem yang 
diterapkan oleh 
pimpinan dalam 
melakukan uji 
kemampuan baca 
tulis Al-Qur’an 
Mahasiswa? 

Sebaiknya penguji jangan terlalu 
menekan mahasiswa jika belum 
memenuhi standar baca Qur’annya, 
penguji patut memberikan motivasi dan 
membangkitkan semangat bagi 
mahasiswa yang belum lancar mengaji. 
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