
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A.  Pengertian Sistem satu Pintu 

 

Menurut Yakub yang dikutip oleh Nida Hanifah, sistem adalah suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berhubungan, terkumpul bersama-

sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu.6 Secara sederhana, 

sistem satu pintu juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari 

unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling brinteraksi, saling 

bergantung satu sama lain, dan terpadu. 

Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 

satu pintu adalah suatu kumpulan atau kelompok dari elemen atau komponen yang 

saling berhubungan atau saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain 

untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan berdasarkan tujuan yang sama untuk 

menghasilkan sesuatu dengan satu pintu atau dengan cara penyaringan suatu 

kegiatan sehingga kegiatan tersebut berjalan danterlaksana secara struktur dan 

berjenjang. 

Sistem satu pintu yang dimaksud adalah cara atau upaya yang dilakukan 

oleh dewan penguji dalam menyamakan persepsi skala keahlian baca Al-Qur’an 

yang subjektif, transparan dan bertanggung jawab. Dengan cara mahasiswa 

dipersilahkan membaca Al-Qur’an dan di dengarkan oleh para dewan penguji 

dengan memperhatikan beberapa kategori yang menjadi standar para dewan 

penguji kemampuan mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an, Yang dimulai dari 
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makhrajul huruf, panjang pendek (mad), sukun, tasydid. Pengujian ini tidak boleh 

dilakukan secara perseorangan agar tidak menimbulkan subjektifitas penguji dari 

standar yang berbeda-beda.  

Dalam pengujian mahasiswa ada beberapa standar kelulusan dalam 

membaca Al-Qur’an yang telah disepakati oleh dewan penguji dengan berbagai 

tingkat kelulusan mulai dari kelancaran, kefasihan, ketepatan dan ketartilan dalam 

membaca Al-Qur’an yang tidak lepas dari hukum-hukum ilmu tajwid. 

Sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN kendari, semua mahasiswa 

yang ingin menyelesaikan studi masing-masing mahasiswa wajib mengikuti 

seleksi baca Qur’an yang secara langsung oleh para dewan penguji, hal tersebut 

untuk mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an dan 

merupakan salah satu syarat mahasiswa untuk menyelesaikan studi di kampus 

IAIN Kendari. 

B.  Model Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) 

1. Model Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu istilah yang memiliki keterkaitan yang 

sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses pendidikan. 

Pembelajaran seharusnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan 

suasana atau memberikan pelayanan agar siswa belajar.  

Pembelajaran berasal dari kata “belajar” yang mendapat awalan pe- dan 

akhiran –an. Keduanya (pe-an) termasuk konfiks nominal yang bertalian dengan 



prefix verbal “me” yang mempunyai arti proses.7 Dalam UU SISDIKNAS nomor 

20 tahun 2003, pembelajaran adalah "proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar."8 

Dari dua defenisi tersebut mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. 

Beberapa pendapat mengenai pengertian pembelajaran menurut para ahli, 

diantaranya menurut Tohirin, “pembelajaran merupakan upaya membelajarkan 

atau upaya mengarahkan aktivitas siswa kearah aktivitas belajar”.9 Menurut 

Aminuddin Rasyad, pembelajaran adalah “proses yang terjadi yang membuat 

seseorang atau sejumlah orang yaitu siswa melakukan proses belajar sesuai 

dengan rencana pengajaran yang telah diprogramkan”.10 

Para ahli mengemukakan defenisi belajar yang berbeda-beda. Namun, 

tampaknya ada semacam kesepakatan diantara mereka yang menyatakan bahwa 

perbuatan belajar mengandung perubahan dalam diri seseorang yang telah 

melakukan perbuatan belajar. Perubahan itu bersifat intensional, positif aktif, dan 

efekti-fungsional. Sifat intensional berati perubahan itu terjadi karena pengalaman 

atau peraktek yang dilakukan pelajar dengan sengaja dan disadari bukan 

kebetulan. 
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Sifat positif berarti perubahan itu bermanfaat sesuai dengan harapan 

pelajar, disamping menghasilkan suatu yang baru dan lebih baik dibandingkan 

dengan yang telah ada sebelumnya. Sifat aktif berarti perubahan itu terjadi karena 

usaha yang dilakukan pelajar, bukan terjadi dengan sendirinya seperti karena 

proses kematangan. Sikap efektif berarti perubahan itu memberikan pengeruh dan 

manfaat bagi pelajar. Adapun sifat fungsional berarti perubahan itu relatif tetap 

serta dapat direproduksi setiap kali dibutuhkan.11  

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, yang dimaksud dengan 

pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses yang mengarahkan siswa 

melakukan proses belajar, dengan melibatkan unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan  

pembelajaran yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan 

pengajaran, dan pengelolaan kelas.12 Hal ini sesuai dengan pendapat Joice bahwa 

setiap model mengarahkan kita dalam merancang pembelajaran untuk membantu 

peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. 
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Ada banyak model dalam pembelajaran namun tidak semua model 

pembelajaran bisa digunakan dalam semua pelajaran. Dalam pelajaran baca tulis 

Al-Qur’an sendiri di gunakan beberapa model pembelajaran antara lain yaitu: 

a. Model pengajaran langsung (Direct Instruction) 

Model pengajaran langsung adalah satu pendekatan mengajar yang 

dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan 

dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan proseduran yang terstuktur 

dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, 

selangkah demi selangkah. Pembelajaran langsung disebut pula dengan 

metode ekspositori. Sering ekspositori ini disamakan dengan metode 

ceramah, karena sifatnya sama-sama memberi informasi, pembelajaran 

berpusat pada guru.13 Model pembelajaran langsung dirancang secara khusus 

untuk menunjang proses belajar siswa yang berkenaan dengan pengetahuan 

Prosedur yaitu pengetahuan mengenai bagaimana orang melakukan 

sesuatu.  

 Ciri-ciri model pengajaran langsung adalah sebagai berikut: 

1. Adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa 

termasuk prosedur penilaian belajar 

2. Sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran 
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3. Sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model yang diperlukan 

agar kegiatan pembelajaran tentu dapat berlangsung dengan 

berhasil.14 

b. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

Istilah Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) diadopsi dari istilah 

Inggris Problem Based Instruction (PBI). Model pengajaran berdasarkan 

masalah ini telah dikenal sejak zaman John Dewey. Dewasa ini, model 

pembelajaran ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran 

berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah 

yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada 

mereka untuk melakukan penyelidikan dan inquiri.15 Pengajaran berdasarkan 

masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir 

tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi 

yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri 

tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk 

mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks 

c. Model Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) atau 

CTL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan 

antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, 

sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam 

kehidupan sehari-hari. CTL adalah suatu konsep pembelajaran yang 
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menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata.16 

Dengan CTL memungkinkan proses belajar mengajar yang tenang dan 

menyenangkan, karena pembelajarannya dilakukan secara alamiah, sehingga 

memungkinkan peserta dapat mempraktekkan secara langsung materi yang 

dipelajarinya. CTL mendorong peserta memahami hakekat, makna, dan 

manfaat belajar, sehingga memungkinkan mereka rajin, dan termotivasi 

dalam belajar. 

d. Model pembelajaran kooperatif 

Istilah pembelajaran kooperatif dalam pengertian bahasa asing adalah 

cooperative learning. Menurut Saputra dan Rudyanto, Pada hakekatnya, 

metode pembelajaran kooperatif merupakan metode atau strategi 

pembelajaran gotongroyong yang konsepnya hampir tidak jauh berbeda 

dengan metode pembelajaran kelompok.17 

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan metode pembelajaran 

kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan 

dengan pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan 

prinsip dasar pokok sistem pembelajaran kooperatif dengan benar akan 

memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif. Pembelajaran 

                                                           
16 Sanjaya W, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana,2007). h.190 
17

 Y. M Saputra, dan Ridyanto, Pembelajaran Kooperatif untuk Meningkatkan 

Ketrampilan Anak TK. (Jakarta: Depdikbud, 2005). h. 49. 



kooperatif proses pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada siswa. 

Siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. 

Selain dari model pembinaan baca tulis Al-Qur’an disetiap lembaga 

melakukan programnya tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Untuk 

itu, tujuan dari pembinaan atau pembelajaran baca tulis Al-Qur’an adalah 

1. Dapat membaca Al-Qur’an dengan benar sesuai dengan makhrijul huruf 

dan kaidah-kaidah ilmu tajwid 

2. Dapat menulis huruf Al-Qur’an dengan benar dan rapi 

3. Hafal beberapa surat pendek,  dan ayat pilihan sehingga mampu 

melakukan bacaan sholat dengan baik dan terbiasa hidup dalam suasana 

Islami. 

Pada dasarnya tujuan pengajaran Al-Qur’an adalah agar sebagai umat 

Islam, kita biasa memahami dan mengamalkan isi kandungan dalam Al-

Qur’an dalam kehidupan sehari-hari, menjaga dan memelihara baik itu 

dengan mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain sehingga pengajaran 

dan pendidikan dapat terlaksana terus menerus dari generasi-generasi sampai 

akhir zaman kelak, karena Al-Qur’an adalah pedoman petunjuk bagi umat 

Islam di dunia ini. 

Mendidik bukan sekedar transfer ilmu saja tapi lebih dari itu yaitu 

memberikan nilai-nilai terpuji pada orang lain dalam hal ini adalah peserta 

didik untuk berakhlak Al-Qur’an. Pendidikan yang paling mulia diberikan 

orang tua adalah pendidikan Al-Qur’an yang merupakan lambang agama Islam 



yang paling asasi dan hakiki sehingga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai 

spiritual Islam.  

2. Model-model Pembelajaran Al-Qur’an 

Model adalah sebuah kontruksi yang bersifat teoritis dari sebuah 

konsep. Dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an juga terdapat beberapa 

model, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Model Iqra’, model ini pertama kali disusun oleh KH As’ad Humam 

bersama team AMM kotagede, prinsip pembelajaran Iqra’ secara 

teknis sudah tertera dalam setiap jilid mulai dari jilid satu sampai jilid 

enam. Sistematika penyampaian materi demgam model Iqra’ diawali 

dengan huruf hijaiyyah. Kemudian dilanjutkan dengan huruf berangkai 

dengan harakat fathah. Selanjutnya diajarkan untuk membaca huruf 

arab dengan tanda baca berbeda seperti mad dan kasroh. Sampai denga 

jilid keenam telah dimulai dengan memperkenalkan ilmu tajwid. 

b. Model Qira’ati adalah sebuah metode atau cara praktis dalam 

pembelajaran membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar dengan 

mengedepankan aspek tajwidnya. Model ini pertama kali ditemukan 

oleh H. Dachlan Salim Zarkasyi dari semarang. Pembelajaran model 

Qira’ati ini tidak semua guru dapat mengajarkannya kecuali sudah 

mendapatkan Tahsin dari lembaga pusat penyelenggara program 

Qira’ati atau dari koordinator lembaga yang ditunjuk. Prinsip 

pembelajaran membaca model Qira’ati adalah membaca Al-Qur’an 



dengan mengedepankan kebenaran tajwid tanpa guru menjelaskan 

panjang lebar tentang bunyi kalimat.18 

Pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Qur’an model Qira’ti 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Sorogan atau individual (privat) 

2) Klasikal individual 

3) Klasikal murni 

c. Model Al-barqy 

Metode ini menggunakan metode SAS (Struktural Analitik 

Sistematis). Dengan begitu, maka buku ini menggunakan BLOBAL 

(Gastel Psyikologie). Jadi menggunakan struktur kata atau sebuah 

kalimat yang bermakna, lalu diadakan pemisahan pada tiap-tiap 

sukunya (Analitik) hingga murid mengerti bunyi tiap suku yang 

dimaksud. Kemudian menyusun kata baru dengan menggunakan 

unsur/suku kata yang telah dipahami tadi ( Sintetik).  

Ketika mengadakan pemisahan (analitik), maka dengan cara 

merembes dikenakan huruf sambungan. Jadi pada saat menyusun kata 

baru (sintetik), harus menggunakan huruf bersambung.19 

Metode ini diterapkan 200 menit, sehingga dalam waktu 

singkat para pelajar sudah bisa membaca Al-Qur’an walaupun dengan 

terbata-bata. Dan metode ini sangat cocok diterapkan pada usia 
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sekolah dasar sampai dewasa dikarenakan metodenya dengan 

menghafal suatu kata bahasa indinesia yang sering dikenal yang 

kemudia kata itu dihasilkan huruf hijaiyyah. Maka metode Al-Barqy 

dapat dinilai sebagai metode cepat membaca Al-Qur’an yang paling 

awal. Metode ini disebut metode Anti lupa karena mempunyai struktur 

yang apabila pada saat siswa lupa dengan huruf-huruf yang dipelajari, 

maka ia akan dengan mudah dapat mengingatnya kembali tanpa 

bantuan guru. 

C. Sistem Seleksi Baca Qur’an Mahasiswa 

1. Makhrujul huruf  

Berbicara dengan makhrijul huruf tidak bisa lepas dari ilmu tajwid, 

karena makhrujul huruf merupakan bagian dari ilmu tajwid. Memahami 

makhrujul huruf sangat penting dalam membaca ayat-ayat Al-Qur’an, karena 

jika makhraj suatu huruf tertukar dengan mahkraj lain, itu termasuk kesalahan 

besar dan bisa mengakibatkan kesalahan perubahan makna. Seperti kata “y4" 

berarti “katakanlah” tetapi apabila tertukar dengan makhraj huruf “y," berarti 

“makanlah”. Jadi memelihara bacaan pada hakikatnya memelihara makna dan 

sekaligus memelihara Al-Qur’an secara keseluruhan. Dengan demikian 

membaca Al-Qur’an dengan menggunakan teori makhraj secara tepat guna 

wajib hukumnya. Ini termasuk memelihara dan mempertahankan Al-Qur’an 

dari penyimpangan atau perubahan. 



Dari itu, dari tiap-tiap zaman dan masa Al-Qur’an dihafal oleh jutaan 

umat Islam, ini adalah salah satu inayah Tuhan untuk menjaga Al-Qur’an. 

Dengan demikian terbukti firman Allah:  

$̄Ρ Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t�ø. Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ …çµs9 tβθÝà Ï�≈ ptm: ∩∪        

Terjemahnya:  

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya 

Kami benar-benar memeliharanya (Q.S Al Hijr:9)20
 

Huruf-huruf hijaiyah yang mempunyai persamaan bunyi dengan huruf  

latin tidak akan diuraikan disini, karena dianggap tidak terlalu sulit 

pengucapannya, huruf-huruf tersebut adalah: 

 ب ت ج د زف رس ك ل م ن و ھ3 ي

Adapun huruf-huruf yang tidak mempunyai persaman bunyi dengan huruf  

latin adalah sebagai berikut: 

 ث ح خ ذ ز ش ص ق ض ط ظ ع                                                   

 Adapun penjelasan mengenai cara-cara mengucapkan huruf-huruf tersebut 

di atas adalah sebagai berikut: 

a. Huruf ث (s) 

Seperti mengucapkan huruf (s), dalam mengucapkan huruf ini tidak 

ada getaran yang terasa ditenggorokan. Untuk mengetahui ada tidaknya 

getaran itu, letakkanlah telunjuk kita ditenggorokan. 
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b. Huruf ح (h) 

Ucapan huruf ح mirip dengan ucapan huruf latin (h), tetapi lidah 

bagian belakang dinaikkan hampir menyentuh anak tekak, sehingga 

bunyi yang terdengar lebih mirip dengan suara disaat kita merasakan 

makanan yang sangat pedas.  

  Bunyi huruf ح dalam huruf latin tidak tidak ada persamannya. 

Karena bunyi ini mirip dengan huruf (h), maka dapat kita tuliskan dengan 

huruf  (h) titk bawah. 

c. Huruf خ (kh) 

Cara mengucapkan huruf خ hamper sama dengan huruf ح, tetapi 

lidah bagian belakang dinaikkan hingga menyentuh anak tekak, sehingga 

terdenga suara orang berdahak.  

d. Huruf ذ (z) 

Ucapan huruf ذ terdengar agak mirip dengan huruf د, tetapi ujung 

lidah menyentuh ujung gigi atas, sama denganucapan huruf ث, hal ini 

disebabkan oleh tarikan lidah bagian belakang meninggi kearah langit-

langit lunak dan menyempitkan rongga dinding mulut bagian belakang 

tadi, hingga menyebabkan agak membulatnya mulut bagian depan. 

Beebeda dengan cara mengucapkan huruf ح diatsa. Meskipun ada 

penyempitan di rongga dinding mulut bagian belakang, tetapi lidah 

bagian belakang tidak meninggi hamper menyentuh langit-langit lunak, 

sehingga tidak mengakibatkan membulatnya mulut bagian depan. 



  Pada waktu mengucapkan huruf ذ terasa adanya sedikit getaran 

pada tenggorokan, sedang pada waktu mengucapkan huruf ث tidak. 

e. Huruf  ز (z) 

Huruf  ز cara mengucapkannya sama denga huruf (z), ialah dengan 

mengangkat lidah bagian depan menyentuh langit-langit dibelakang gigi 

atas, seperti waktu mengucapkan huruf (s).  

   Udara yang dihembuskan keluar setengah terhambat oleh lidah dan 

langit-langit bagian depan tadi dan terasa ada getaran di tenggorokan 

(majhur), sedangkan pada ucapan huruf (s) tidak ada. 

f. Huruf ش (sy) 

Cara mengucapkan huruf ش berdesir seperti huruf (s), tetapi posisi 

mulut berbeda sehingga sama dengan bunyi desir pada waktu mengusir 

ayam atau burung “syah” atau “husy”. 

g. Huruf ص (s) 

Ucapan huruf ص ini agak dekat dengan huruf (s), tetapi posisi 

rongga mulut berbeda, sehingga terdengar seperti suara waktu kita 

bersiul.  

h. Huruf ض (d) 

Ucapan huruf ض ini mirip dengan huruf د tetapi sebagian besar 

lidah bagian depan menyentuh bagian belakang gigi atas dan lokum gigi 

atas. Lebih lanjut ikutilah cara ucapan berikut: 

  Kedua sisi lidah menyentuh bagian barisan gigi atas bagian 

samping. Sementara itu posisi lidah bagian bagian belakang menyerupai 



posisi lidah sewaktu mengucapkan huruf ض tadi. Udara yang 

dihembuskan terhalang oleh karena posisi lidah yang menyentuh barisan 

gigi atas sebagian samping tadi. Dan selaput suara pada tenggorokan 

bergetar (majhur), seperti sewaktu mengucapakan د atau ذ. 

i. Huruf ط (t) 

Cara mengungkapakan huruf ط hamper sama ucapan huruf ت tapi 

lidah bagian belakang dinaikkan dan ditarik kebelakang. 

j. Huruf ظ (z) 

Huruf ظ cara mengungkapkannya hamper sama dengan ucapan 

huruf ذ, yaitu ujung lidah menyentuh ujung gigi atas. Dengan demikian 

udara yang dihembuskan keluar hanya terhambat oleh lidah, dan ada 

getaran yang ada diselaput suara pada tenggorokan. 

  Posisi lidah bagian belakang sama seperti pada saat mengucapakan 

 dan mulut membulat, sehingga bunyi fathah agak mirip dengan bunyi ط

(o). 

k. Huruf ع (‘) 

Cara mengucapkan huruf ع hamper sama pada waktu kita 

mengucapkan huruf hidup, misalnya (a), tetapi lidah bagian belakang 

agak ditarik dan dinaikkan ke atas.  

l. Huruf غ (g) 

Cara mengucapkan huruf  غ mirip dengan huruf latin (g), tetapi 

lidah bagian belakang yang menyentuh langit-langit lunak mengendur, 

tidak setegang waktu mengucapakan (g). 



m. Huruf ق (q) 

Bunyi huruf ق agak mirip dengan bunyi huruf latin (k) atau huruf 

hijaiyah ك, tetapi lidah ditarik kebelakang hingga menyentuh langit-langit 

lunakbagian belakang. 

2. Tartil dalam membaca Al-Qur’an 

Tartil membaca Al-Qur’an adalah membaca Al-Qur’an pembacaan 

tenang dan tadabbur, dengan tingkat kecepatan standar, sehingga pembaca 

bisa maksimal memenuhi setiap hukum bacaan dan sifat-sifat huruf yang 

digariskan.21 Tartil yang dimaksud di atas adalah menghadirkan hati ketika 

membaca, tidak hanya sekedar mengeluarkan huruf-huruf dari 

tenggorokan dengan mengerutkan muka, mulut, dan irama nyanyian, 

sebagaimana dilakukan oleh para Qori’. Sehingga hikmah tartil adalah 

memungkinkan perenungan hakekat-hakekat ayat dan detail-detailnya. 

Dengan demikian, ketartilan dapat menjadi salah satu indicator bahwa 

seseorang tersebut mempunyai kemampuan membaca Al-Qur’an secara 

tartil. 

3. Tajwid  

Tajwid (����O) secara harfiah bermakna melakukan sesuatu dengan 

elok dan indah atau bagus dan membaguskan, tajwid berasal dari kata 

jawwada (  O  dalam bahasa Arab. Dalam ilmu Qira’ah, tajwidَ����-�ٌ��د- (َ��د

berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat 

yang dimilikinya. Jadi ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari 
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bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang 

terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an maupun bukan. 

Secara bahasa ilmu tajwid memiliki arti memperbaiki, membuat 

baik, membuat bagus sesuatu apa saja. Adapun menurut istilah ulama 

bacaan Al-Qur’an, terbagi menjadi dua bagian: 

a. Tajwid Ilmy (tajwid teori), yaitu mengetahui pedoman-pedoman dan 

ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh para Ulama ahli tajwid 

dan yang telah dibukukan oleh para imam Qurra’, yaitu makhrojul 

huruf dan sifatnya, tentang mistlain, mutaqoribain dan mutajanisain, 

tentang hukumnya nun mati, tanwin dan mim mati, tentang macam-

macam bacaan mad  dan hukumnya, tentang wakaf dan ibtidak, tentang 

kalimat maqthu’, mausul dan ta’marbuthoh dan majruroh dan begitu 

seterusnya apa saja yang ditetapkan oleh Ulama. 

b. Tajwid Amaly (tajwid praktek), yaitu mengukuhkan bacaan huruf-huruf 

Al-Qur’an dan menguatkan pengucapan, kalimat-kalimatnya, dan sampai 

pol dalam memperbagus lafadz-lafadznya, dan mendatangi bacaan sefasih 

mungkin dan selaras-larasnya bacaan.22  

Faedah ilmu tajwid adalah menjaga lisan dari kesalahan dalam 

mengucapkan atau membaca Al-Qur’an.  Adapun hukum mempelajarinya 

adalah fardu kifayah, namun membaca Al-Qur’an sesuai dengan ilmu 

tajwid hukumnya adalah fardu ain (kewajiban individu).23  

1. Macam-Macam Permasalahan Tajwid 
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a. Idzhar 

Apabila ada nun sukun (mati) atau tanwin bertemu salah satu huruf 

halqi (ا ح خ ع غ ه) maka hokum bacaannya adalah idzhar halqi
24

. 

b. Idghom  

1. Idghom bighunnah 

Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 

huruf (م ن و ي) maka harus dibaca idghom bigunnah (melebur dan 

berdengung). 

2. Idighom bilagunna 

Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 

huruf (ل ر) maka harus dibaca idighom bilagunna lebur dan tidak 

mendengung. 

2. Ikhfa’  

Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 

huruf yang 15 ( ك ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق   )  maka hokum 

bacannya adalah ikhfa’
25

. 

Cara membacanya suara nun ataupun tanwin masih tetap terdengar 

tetapi samar-samar antara idzhar dan idghom, lagi pula bersambung 

dengan makhraj huruf berikutnya, sehingga kedengarannya berbunyi 

seperti “ng” jika bertemu dengan   (ق ك) ز ظ ف dan ada kalanya mirip suara 

“ny” dan “ng” jika bertemu dengan huruf  ت ذ ض ط  
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3. Iqlab  

Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf (ب) 

maka wajib dibaca iqlab, artinya mengganti bunyi nun sukun atau tanwin 

denga suara mim (م), dengan merapatkan kedua bibir dengan mendengung.  

4. Hukum mim sukun 

Apabila mim sukun bertemu huruf hijaiyah hukum bacaannnya ada 

tiga macam: 

1) Izhar syafawi  

Apabiala ada mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain (م) dan ba 

 membacanya mim disuarakan dengan terang dan jelas di bibir serta ( ب)

mulut tertutup, dan harus lebih diperjelas lagi bilabertemu dengan wawu 

 (ف) dab fa (و)

2) Ikhfa syafawi 

Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ( (ب  maka harus di baca 

ikhfa syafawi. Cara membacanya haurs disuarakan samar-samar di bibir 

dan didengungkan. 

3) Idghom mimi 

Apabila mim sukun bertemu dengan mim (م) maka harus dibaca 

idghom mimi. Cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangka 

atau ditasydidkan. 

 

 

  



D.  Motivasi  

1. Pengertian motivasi  

Motivasi adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan 

perilaku manusia, termasuk perilaku belajar.26 Motivasi berasl dari bahasa inggris 

yaitu “motion” mengandung arti gerakan, dan “motivate” mengandung arti 

mendorong atau menyebabkan. Sedangkan “motivation” adalah mendorong, atau 

menyebabkan. Kata “motif” sendiri motif atau tema. Dari pengertian di atas, maka 

dapat dikatakan bahwa motiv dan motivasi adalah dua kata yang sama namun 

berbeda dalam penggunaannya.27 Motivasi merupakan istilah yang lebih umum 

yang menunjukan pada seluruh proses gerakan, termasuk situasi yang mendorong, 

dorongan yang timbuldalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkannya dan 

tujuan dari perbuatan.28 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah suatu usaha yang dilakukan tenaga pendidik kepada peserta didik 

agar mau melakukan pekerjaan atau perbuatan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Perilaku itu dapat diamati dari malas menjadi rajin, dari pasif menjadi 

aktif, dari ragu menjadi yakin sehingga melakukannya secara berkelanjutan. 

Perbuatan tingkah laku dapat juga disebabkan oleh suasana kelas yang nyaman, 

media pembelajaran yang menakjubkan, pengemasan materi ajar yang mudah 

dipahami, dilaksanakan dan diingatr.  
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Ciri-ciri motivasi belajar menurut Sardiman yang dikutip Saefullah 

yaitu:29 

a) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu 

yang lama, tidak perna berhenti sebelum selesi) 

b) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

c) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah (minat untuk 

sukses) 

d) Mempunyai orientasi ke masa depan 

e) Lebih senang bekerja mandiri 

f) Cepat bosan pada tugas-tugas rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang, sehingga kurang kreatif) 

g) Dapat mempertahankan pendapatnya 

h) Tidak muda melepaskan hal yang sudah diyakini 

i) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

Disini ada beberapa cara untuk membangkitkan motivasi, untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa, antara lain: memberikan angka, hadiah, 

saingan atau kompetensi, ego-involement, memberi ulangan, mengetahui hasil, 

pujian, hukuman, hasrat untuk belajar, minat, tujuan yang diakui30 

Maichel J jucius menyebutkan “motivasi” sebagai kegiatan memberikan 

dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan 

yang di kehendaki. Menurut Dadi permadi “motivasi” adalah dorongan dari dalam 
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untuk berbuat sesuatu, baik yang positif maupun yang negative. Sedangkan 

Nasution, membedakan antara “motif” dan “motivasi”. Motif adalah segala daya 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi adalah 

usaha-usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi. Sehingga orang itu mau atau 

ingin melakukannya.31   

Menurut Mc.Donald, motivasi adalah perubahan energy dalam diri 

seseorang yang ditandai munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan. Dari pernyatan itu terkandung tiga elemen penting terkait 

motivasi:32 

1. Motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energy pada diri individu 

manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan 

energy di dalam system yang ada pada organisme manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa/feeling atau afeksi seseorang  

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujan. Motivasi memang muncul 

dari dalam diri manusia tetapi kemunculnya karena terangsang/terdorong 

oleh adanya unsur lain, dalam hal ini tujuan.  

Dengan ketiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu 

sebagai suatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 

perbuatan energy yang ada pada diri  manusia sehingga akan berkelanjutan 

dengan persoalan gejalah kejiwaan, perasaan dan juga egois. Untuk kemudian 

bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan. 
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Kebutuhan atau keinginan. Motivasi dapat dirangsang oleh factor dari luar tetapi 

motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang. 

Dengan kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri seseorang yang menimbulkan, menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga tujuan dapat 

tercapai. Motivasi adalah semangat yang timbul dar dalam diri seseorang yang 

dapat menjadikan dirinya menjadi semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi 

yang diharapkan adalah semangat belajar anak didik dalam mengikuti dalam 

memahami materi yang disampaikan oleh guru 

2. Macam-Macam Motivasi 

Motivasi dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu: 

a) Motivasi Intrinsik adalah motif-motif ysng aktif dan berfungsi tanpa 

adanya rangsangan dari luar, karena di dalam setiap individu sudah ada 

dorongan malakukan sesuatu.33 Dikatakan motivasi intrinsik apa bila 

seorang anak didik termotivasi untuk belajar semata-mata untuk 

menguasai ilmu pengetahuan bukan karena motif lain seperti pujian, nilai 

yang tinggi, atau hadiah. Motivasi itu muncul karena ia merasa 

membutuhkan sesuatu dari apa yang ia pelajari. Kesadaran pentingnya 

terhadap apa yang di pelajari adalah sangat penting untuk memunculkan 

motivasi instrinsik. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsic maka 

selalu ingin maju dalam belajar serta haus ilmu pengetahuan. 

                                                           
33 Syaiful Bahri Djamara, Pisikologi Belajar, (Jakarta: Rinea Cipta, 2002), h. 115. 



b) Motivasi Ekstrinsik adalah dorongan untuk melakukan sesuatau karena 

adanya perangsang dari luar diri individu. Jenis motivasi ini timbul 

sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, 

suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian 

anak didik mau melakukan sesuatu atau belajar. Peserta didik belajar 

karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang 

dipelajarinya, seperti nilai yang tinggi, kelulusan ijazah, gelar, kehormatan 

dan lain-lain. Motivasi ekstrinsik sangat diperlukan dalam proses 

pendidikan agar anak didik mau belajar.34    

Dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi ekstrinsik ini juga penting 

sebab kemungkinan besar keadaan siswa dinamis, berubah-ubah dan juga 

mungkin komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar ada yang 

dirasa kurang, sejingga diperlukan motivasi ekstrinsik. 

Teknik dengan tugas guru untuk membangkitkan motivasi siswa sehingga 

ia mau belajar secara aktif (motivasi ekstrinsik), ada beberapa upaya yang dapat 

dilakukan. Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain dalam buku strategi 

belajar mengajar mengemukakan enam cara yang dapat dilakukan oleh guru 

dalam upaya membangkitkan motivasi dan gairah belajar siswa, yaitu:35 

a) Membngkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar 
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b) Menjelaskan secara konkret kepada anak didk apa yang dapat dilakukan 

pada akhir pelajaran 

c) Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang lebih baik di kemudian hari 

d) Membentuk kebiasaan yang baik 

e) Membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun 

kelompok 

f) Menggunakan metode yang bervariasi. 

Motivasi sangata berperan penting dalam belajar. Dengan motivasi inilah 

siswa menjadi tekun dalam proses belajar, dan dengan motivasi itu pulalah 

kualitas hasil belajar siswa juga kemungkinannya dapat diwujudkan siswa yang 

dalam proses belajar mempunyai motivasi kuat dalam jelas pasti akan tekun dan 

berhasil belajarnya. Dibawah ini ada beberapa pengertian tentang motivasi 

antara lain: 

a) Pengertian motivasi menurut James O. Whittaker yang dikutip oleh 

soemanto, motivasi adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang 

mengaktifkan atau memberi dorongan kepada makhluk untuk 

bertingkahlaku mencapai tujuan yang ditimbulkan oleh motivasi 

tersebut.36 

b) Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan,  

mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk 
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bertindak melakukan sesuatau sehingga mencapai hasil atau tujuan 

tertentu.37 

c) Motivasi adalah segalah sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku 

yang menurut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan.38 

Berdasrkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi 

belajar adalah segenap daya yang ada dalam diri siswa yang memberikan 

dorongan untuk melakukan suatu kegiatan dengan penuh semangat. 

Diatas telah dikatakan bahwa motivasi merupakn suatu daya atau 

kekuatan yang ada dalam diri. Untuk itu adakalanya kekuatan itu meningkat da 

nada kalanya menururn. Keadaan yang demikian perlu diupayakan 

pemecahannya terutama dikala daya tersebut sedang menurun, yaitu dengan cara 

memberikan rangsangan dari luar supaya kekuatan itu meningkat kembali. 

3. Fungsi Motivasi belajar 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seorang yang tidak 

mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melaksanakan aktivitas 

belajar. motivasi diperlukan dalam membentuk intensitas usaha belajar bagi para 

siswa. menurut djamara ada tiga fungsi motivasi: 

a. Sebagai pendorong perbuatan, Pada mulanya anak didik tidak ada hasrat 

untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari muncullah minatnya 

untuk belajar. Sesuatu yang akan dicari itu dalam rangka untuk memuaskan 

rasa ingin tahunya dari sesuatu yang akan dipelajarinya. Sesuatu yang 

belum diketahui itu akhirnya mendorong anak didik untuk belajar dalam 
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rangka mencari tahu. Anak didik pun mengambil rangka mencari tahu. 

Anak didik pun mengambil sikap seiring dengan minat terhadap suatu 

obyek. Di sini, anak didik mempunyai keyakinan dan pendirian tentang apa 

yang seharusnya dilakukan untuk mencari tahu tentang sesuatu. Sikap 

itulah yang mendasari dan mendorong kearah sejumlah perbuatan dalam 

belajar. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi 

sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar.39   

b. Menyeleksi perbuatan kita, artinya menentukan perbuatan-perbuatan mana 

yang harus dilakukan, yang serasi, guna mencapai tujuan itu dengan 

menyampingkan perbuatan yang tak bermanfaat bagi tujuan itu. Seseorang 

yang benar-benar ingin mencapai gelarnya sebagai sarjana, tidak akan 

menghambur-hamburkan waktunya untuk berfoya-foya, sebab perbuatan itu 

tidak cocok dengan tujuan. Di samping itu ada fungsi-fungsi lain. Motivasi 

dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi.40 

Seseorang melakukan sesuatu usaha karena adanya motivasi. Adanya 

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. 

Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari 

adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan 

prestasi yang baik intensitas motivasi seorang siswa akan sangat 

menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. 
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c. Motivasi sebagai penggerak perbuatan. dorongan pisikologis melahirkan 

sikap terhadap anak didik itu merupakan suatu kekuatan yang tidak 

terbendung, yang kemudian menjelma dalam nentuk gerakan psikofisik.41 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Motivasi belajar tidak hanya diupayakan oleh guru, tetapi juga ada 

beberapa faktor lainnya. Secara garis besar motivasi belajar dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.42 berikut penjelasan tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. 

a. Faktor Internal (Faktor yang berasal dari dalam diri sendiri) 

1. Faktor fisik 

Faktor fisik yang dimaksud meliputi nutrisi (gizi), kesehatan, dan 

fungsi-fungsi fisik terutama panca indra. kekurangan gizi atau kadar 

makanan akan mengakibatkan kelesuan, cepat ngantuk, cepat leleah, dan 

sebagainya.  

Belajar memerlukan tenaga dan energi, karena itu untuk mencapai suatau 

hasil yang baik diperlukan jasmani yang sehat. Faktor kesehatan jasmani 

dan rohani turut menentukan studi seseorang. Jika ia sering mengalami 

sakit akibat keadaan fisik yang lemah tentunya akan mempengaruhi 

aktivitas berpikir, karena pikiran tidak dapat mencerna sesuatu dengan 

lebih tanpa didukung jasmani yang sehat. Begitu juga dengan panca indera 
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yang merupakan bagian tubuh yang sangat vital dalam proses belajar. 

keadaan indera terutama penglihatan dan pendengaran seorang siswa dapat 

dipengaruhi kegiatan belajarnya, karena keadaan pendengaran dan 

penglihatan yang baik dapat melancarkan proses penyerapan pengetahuan 

yang diberikan. 

 

 

2. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis berhubungan dengan aspek-aspek yang 

mendorong atau  menghambat aktivitas belajar siswa. faktor yang 

mendorong aktivitas belajar adalah sebagai berikuti: 

a. Rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia (lingkungan) yang lebih 

luas. 

b. Sifat kreatif dan keinginan untuk selalu maju 

c. keinginan untuk mendapat simpati dari orang tua, guru, dan teman-

teman 

d. keinginan untuk meperbaiki kegagalan dengan usaha yang baru 

e. keinginan untuk mendapat rasa aman apabila menguasai pelajaran 

f. adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari proses belajar. 

b. Faktor Eksternal (yang berasal dari lingkungan) 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri . adapun yang 

termasuk faktor Eksternal adalah: 

1. Faktor Non sosial 



faktor non sosial yang berasal dari lingkungan seperti: keadaan udara, 

tempat, waktu, sarana dan prasarana atau fasilitas belajar. Faktor 

lingkungan di dalam proses belajar mnegajarmemegang peranan penting 

terhadap keberhasislan seseorang. bahwa kerapkali keadaan tertentu tidak 

menjadi tanggung jawab guru dan siswa, akan tetapi berkaitan erat dengan 

kehidupan masyarakat atau sumber pada lingkungan alam.43 Ketika semua 

faktor dapat saling mendukung maka proses belajar akan berjalan dengan 

baik. 

2.  Faktor sosial 

faktor sosial adalah faktor manusia (seperti guru, orang tua, dan lainnya), 

baik yang hadir secara langsung maupun tidak langsung. proses belajar 

akan berlangsung dengan baik, apabila guru mengajar dengan cara yang 

menyenangkan, seperti bersikap ramah, memberi perhatian pada semua 

siswa, serta selalu membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam 

belajar. Pada saat dirumah, siswa mendapat perhatian dari orang tua, baik 

perhatian material dengan meyediakan sarana dan prasarana belajar guru 

membantu dan mempermudah siswa belajar dirumah.   

keluarga juga merupakan yang sangat mempengaruhi keberhasilan 

pendidikan anak. Orang tua juga merupakan cermin bagi anak dalam 

sebuah keluarga. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam membimbing 

dan mengarahkan anak ke dalam dunia pendidikan. Sudah merupakan 

hukum yang mutlak bahwa orang tua mempunyai kewajiban mendidik 
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Gramedia, 2000), h. 27. 



anak-anaknya. Hukum ini tidak dapat dibantah, sebab lahirnya anak akibat 

perbuatan orang tuanya.44 

5. Menumbuhkan Motivasi Belajar Membaca Al-Qur’an 

a. Pengertian Pembelajaran Membaca Al-Qur’an 

Belajar dan mengajarkan Al-Qur’an merupakan kewajiban yang 

utama bagi setiap mukmin, terutama belajar dan mengajarkan membaca 

Al-Qur’an. Karena membaca merupakan awal dari pengetahuan. Belajar 

mengajar dalam istilah lain disebut pembelajaran. Dengan demikian 

pembelajaran membaca Al-Qur’an dapat diartikan sebagai berikut: 

1) Pembelajaran: Setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu 

seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru.26  

2) Membaca: melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan 

melisankan atau di dalam hati).27 

3) Al-Qur’an: menurut pendapat M. Khudhari Umar yang dikutip oleh 

Chabib Thoha, dkk., dalam bukunya Metodologi Pengajaran Agama. 

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang tiada tandingannya (mukjizat) 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Malaikat Jibril, ditulis 

dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara 
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mutawatir, serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah, dimulai 

dari surat Al-Fatihah dan di akhirir dengan surat al-Naas. 28 

Jadi pembelajaran membaca Al-Qur’an adalah proses interaksi 

antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya pembentukan 

pribadi individu peserta didik yang dapat membaca Al-Qur’an 

dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 

b. Tujuan Pembelajaran Membaca Al-Qur’an 

Dick and Carey sebagaimana dikutip oleh Uno menjelaskan bahwa, 

tujuan pengajaran adalah untuk menentukan apa yang dapat dilakukan 

oleh anak didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.29
  

Dalam mengajarkan Al-Qur’an al-Karim, baik ayat-ayat bacaan 

maupun ayat-ayat tafsir dan hafalan, kita bertujuan memberikan 

pengetahuan Al-Qur’an kepada anak didik yang mampu mengarah pada: 

1) Kemantapan membaca sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ditetapkan dan menghafal ayat-ayat atau surat-surat yang mudah bagi 

mereka. 

2) Kemauan memahami kitab Allah secara sempurna, memuaskan akal 

dan mampu menenangkan jiwanya. 

3) Kesanggupan menerapkan ajaran Islam dalam menyelesaikan 

problem hidup sehari-hari. 
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4) Kemauan memperbaiki tingkah laku murid melalui metode 

pengajaran yang tepat 

5) Kemauan menafestasikan keindahan reteorika dan uslub Al-Qur’an. 

6) Penumbuhan rasa cinta dan keagungan Al-Qur’an dalam jiwanya. 

7) Pembinaan pendidikan Islam berdasarkan sumber-sumbernya yang 

utama dari Al-Qur’an al-Karim. 

E. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilaukan Safrina Ariani mengungkap bahwa program 

bengkel mengaji dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’an mahasiswa prodi PAI angkatan 2012/2013. Bahwa semua 

mahasiswa bengkel mengaji mengalami kemajuan dalam membaca Al-

Qur’an, kemampuan tersebut bervariasi sesuai dengan kemampuan 

dasar mahasiswa dan motivasinya dalam membaca Al-Qur’an.45 

2. Halimatus Sa’diyah mengatakan bahwa tingkat kemampuan membaca 

Al-Qur’an juz 30 mahasiswa PGMI jurusan Tarbiyah STAIN 

pamekasan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemampuan membaca 

Al-Qur’an mahasiswa program PGMI jurusan Tarbiyah secara 

keseluruhan suda cukup baik.46 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Trisusilo, mengungkapa bahwa 

masih sangat kurang dari mahasiswa PAI yang tidak bisa membaca Al-

Qur’an dengan baik dan benar.47 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hardi mengungkapkan bahwa upaya 

yang dilakukan oleh STAIN curup dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an mahasiswa melalui matakuliath tahsin Qira’ah, 

terdapat masih banyak mahasiswa yang notabene kurang baik dalam 

membaca Al-Qur’an.48 

a. Perbedaan penelitian Safriana Ariani dalam penelitian ini bahwa 

Safriana Ariani meneliti di prodi PAI angkatan 2012/2013, fokus 

penelitiannya adalah mencari tau peningkatan kemampuan 

membaca Al-Qur’an mahasiswa prodi PAI dalam mengikuti 

program bengkel mengaji. Sedangkan penulis sendiri adalah focus 

pada meningkatkan motivasi baca Qur’an mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Adapun persamaan 

dalam penelitian ini sama-sama ingin meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an mahasiswa. 

b. Perbedaan penelitian Halimatus Sa’diyah dalam penelitian ini 

adalah Halimatus Sa’diyah meneliti di Fakultas Tarbiyah Prodi 

PGMI STAIN Pamekasan  pokus penelitiannya adalah 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an juz 30 mahasiswa 
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PGMI jurusan Tarbiyah STAIN pamekasan. Sedangkan penulis 

ingin mengetahui bagaimana meningkatkan motivasi mahasiswa 

dalam membaca Al-Qur’an. Adapun persamaan dalam penelitian 

ini adalah Halimatus Sa’diyah dan penelitian ini sama-sama ingin 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an. 

c. Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Trisusilo, 

penelitian dia hanya mendeskripsikan bahwa masih sangat kurang 

dari mahasiswa prodi PAI STAIN Kendari yang tidak bisa 

membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Sedangkan penulis 

ingin mengetahui kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa 

FTIK IAIN Kendari. Persamaan penelitian ini bagaimana 

mengatasi mahasiswa yang masih kurang baik dalam membaca Al-

Qur’an. 

d. Perbedaan penelitian yang dilakukan Hardi dengan yang dilakukan 

penulis, adapun penelitian yang dilakukan Hardi Adalah dari hasil 

penelitian dia bahwa STAIN curup dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa melalui matakuliah 

Tahsin Qira’ah. Sedangkan penulis sendiri dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa dengan beberapa 

lembaga diantaranya melalui Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM), 

bimbingan yang diselenggarakan oleh pengelola FTIK, dan dapat 

mengikuti program bimbingan mengaji oleh pengelola UPT 

Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. Adapun persamaan dengan 



penelitian ini bahawa keinginan infgin meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an kepada semua mahasiswa. 
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