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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara obyektif 

tentang peran satu sistem dalam meningkatkan motivasi membaca Al-Qur’an 

mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan IAIN kendari. Dalam penelitian 

ini terdapat dua fokus utama yang menjadi kajian dan pembahasannya yakni 

bentuk pelaksanaan satu sistem uji kemampuan membaca Al-Qur’an   mahasiswa 

FTIK IAIN Kendari peran satu sistem penguji kemampuan membaca Al-Qur’an 

dalam meningkatkan motivasi membaca Al-Qur’an mahasiswa FTIK IAIN 

Kendari 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tempat penelitian di 

Institut Agama Islam Negri (IAIN) Kendari. Jenis data dalam penelitian ini 

diklasifikasikan menjadi data primer diantaranya diperoleh dari wawancara 

Pimpinan FTIK, Penguji mengaji, Mahsiswa, dan data sekunder diantaranya 

jurnal dan hasil penelitian yang relevan. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan redukasi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan (FTIK) IAIN Kendari menjelaskan bentuk pelaksanaan satu sistem uji 

kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan (FTIK) IAIN Kendari. Bentuk pelaksanaan Uji Kemampuan Membaca 

Al-Qur’an dilakukan dengan empat cara yaitu pertama, dewan penguji. kedua, 

kriteria kelulusan mahasiswa. Tiga, mekanisme pelaksanaan tes uji membaca Al-

Qur’an. empat, tindak lanjut hasil uji membaca Al-Qur’an.  

Bentuk pelaksanaan sistem penguji dalam meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an yang telah disiapkan oleh dewan penguji 

melalui penyusunan jadwal menguji, tempat pelaksanaan menguji, tata tertib 

dalam menguji, dan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelakasanaan uji 

membaca Al-Qur’an. Bagi mahasiswa yang ingin meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an dapat mengikuti berbagai bimbingan program bimbingan 

Tahsinul Qira’ah. baik yang diselenggarakan langsung oleh pengelola FTIK 

maupun oleh mahasiswa yang tergabung dalam Rumah Qur’an Mahasiswa 

(RQM) yang dipelopori oleh mahasiswa FTIK serta khusus bagi mahasiswi dapat 

mengikuti program bimbingan mengaji oleh pengelola UPT Ma’had Al-Jami’ah 

IAIN Kendari. 
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