
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Al-Qur‟an merupakan pedoman Islam dalam setiap aspek kehidupan. 

Langkah awal untuk dapat memahami pesan yang terkandung di dalamnya adalah 

dengan membacanya. Untuk dapat membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar 

(fasih) sesuai dengan kaidah ilmu tajwid diperlukan pengajaran, latihan dan 

pembiasaan. Hal ini sangat penting karena membaca Al-Qur‟an tidak sama 

dengan membaca kitab suci lain, buku atau tulisan yang lainnya (Tarwiyah, 

2008:1) . Wahyu Al-Qur‟an yang pertama kali diturukan Allah SWT. kepada 

Nabi Muhammad SAW. melalui malaikat Jibril di Gua Hira adalah Qur‟an Surah 

Al-„Alaq yang berbunyi: 

ًَسۡ َخلََق١َۡۡۡخلََقۡۡٱلَِّريَزبَِّكۡۡٱۡسنِۡبِۡۡٱۡقَسأۡۡ َزبَُّكۡۡٱۡقَسأ٢ِۡۡۡۡهۡيَۡعلٍَقۡۡيَۡٱۡۡلِ ۡٱۡۡلَۡكَسمَُّۡ

يََۡۡعلَّن٤َۡۡۡٱۡلقَلَنَِۡعلََّنۡبِۡۡٱلَِّري٣ۡۡ ًَس   ٥َهاۡلَۡنۡيَۡعلَۡنۡۡٱۡۡلِ

Terjemahannya:“Bacalah dengan menyebut nama tuhan-mu yang menciptakan 

(1), dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah 

(2), bacalah, dan tuhan mu lah yang maha pemurah (3), yang 

mengajarkan manusia dengan perantara kalam (4), dan 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (5)” 

(Qur‟an, 96:1-5, Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan 

Terjemahannya, 2013). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. memberi perintah kepada 

manusia untuk membaca baik itu anak-anak, remaja hingga usia tua. Oleh karena 

itu, membaca merupakan  langkah awal untuk dapat memahami pesan dan ajaran 

yang terkandung di dalamnya (Al-Qur‟an). Agar mampu membaca dan menulis 

Al-Qur‟an dengan baik dan benar maka harus dimulai sejak usia anak-anak sebab 

dengan cara demikian berarti telah memberikan keterampilan dasar yang 
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selanjutnya akan dikembangkan pada usia dewasa. Jika anak sejak dini sudah 

diajarkan membaca Al-Qur‟an mereka akan mudah membaca Al-Qur‟an.  

Al-Qur‟an berfungsi sebagai ajaran Islam serta sebagai dasar petunjuk di 

dalam berfikir, berbuat dan beramal sebagai khalifah di muka bumi. Untuk dapat 

memahami fungsi Al-Qur‟an tersebut, maka setiap manusia yang beriman harus 

berusaha belajar, mengenal, membaca dengan fasih sesuai dengan makharijul 

huruf, dan mempelajari baik yang tersurat maupun yang tersirat, menghayatinya 

serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari.  

Perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya tentang keharusan membaca Al-Qur‟an 

dengan baik dan benar (fasih), telah dijelaskan di dalam Al-Qur‟an surah Al 

Muzzammil/73:4 sebagai berikut: 

َزجِِّلۡ ۡۡٱۡلقُۡسَءاىََّۡ ٤ۡجَۡسجِيًلا ….. 

Terjemahannya: “...Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan tartil” (Qur‟an, 73:4, 

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 2013) 

 

Baginda Rasulullah SAW. Juga telah menjelaskan dalam haditsnya 

yang sehubungan dengan rahmat Allah SWT. Terhadap orang-orang yang 

telah membaca Al-Qur‟an di rumah atau tempat peribadahan lainnya sebagai 

berikut: 

يَحَدَاَزُسًََُْۡ َّ ۡ ِ َّۡللاَّ ِۡكحَاَب ۡيَحْلَُْى ِ َّۡللاَّ ۡبُيُِْت ِۡهْي ۡبَْيٍث ۡفِي ٌم ْْ ۡقَ ۡاْجحََوَع َها َّ

ۡ ْحَوةُ ۡالسَّ ُن ُِ َغِشيَحْ َّ ۡ ۡالسَِّكيٌَةُ ُن ِِ َۡعلَْي ًََۡزلَْث ۡإاِلَّ ْن ُِ َحفَّحْۡبَْيٌَ نَُّۡ اْلَوًلَئَِكةُُِۡۡ

ٌْدٍَُۡ ُۡفِيَوْيِۡع ُُُنَّۡللاَّ ذََكَس َّ 

Artinya: “Apabila berkumpul suatu kaum disalah satu masjid untuk membaca Al-

Qur'an secara bergantian dan mempelajarinya, niscaya mereka akan 

diliputi ketenangan, diliputi rahmat dan dianugrahi malaikat dan Allah 

SWT. menyebut nama-nama mereka dihadapan makhluk-makhluk lain di 

sisi-Nya”. (HR. Muslim no 2699). 
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Ungkapan Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa kemampuan 

membaca Al-Qur‟an yang sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid, baik seseorang itu 

mengetahui artinya atau tidak dari apa yang dibacanya semua itu merupakan 

ibadah dan akan membawa rahmat serta bermanfaat bagi yang melakukannya dan 

juga memberi cahaya bagi orang lain yang mendengarkan di mana Al-Qur‟an itu 

dibacakan. 

Budaya membaca Al-Qur‟an di rumah setelah sholat fardhu sudah jarang 

terdengar, budaya membaca Al-Qur‟an telah digantikan dengan bacaan-bacaan 

atau media informasi lain seperti televisi, Koran, dan Hand Phone (HP). Selain 

itu, menurunnya kemampuan orang-orang muslim membaca Al-Qur‟an dengan 

baik dan benar. Padahal membaca Al-Qur‟an merupakan hal yang lebih pokok 

dan penting untuk kita belajarkan, kemudian dengan fakta inilah yang menjadi 

perihatin untuk mengembangkan Islam kedepannya (Aziz, 2009:100). Sehingga 

pembelajaran Al-Qur‟an itu sangat penting untuk dibelajarkan kepada seluruh 

ummat manusia, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang mempelajari 

Al-Qur‟an dan mengajarkan . Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. : 

َعلََّوَُۡ   (زّاٍ البخازٓ) َّ  َخْيُسُكنْۡ ,َهيْۡ جَعَلَّنَۡ اْلقُْسآىَۡ 

Artinya :  ”Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan 

mengajarkannya kepada orang lain”. 

 

Mengingat pentingnya mempelajari Al-Qur‟an, maka sebagai muslim 

seharusnya bukan hanya mengenal dan mengetahui Al-Qur‟an dari segi fisik dan 

aspek sejarah semata. Tapi juga diharapkan mampu membaca sekaligus 

memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur‟an karena kita 

mampu mengenal  sang pencipta  dengan baik dan benar serta memiliki keyakinan 

yang kokoh itu tergantung dari sejauh mana kita membaca Al-Qur‟an. Selain itu, 
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dengan membaca Al-Qur‟an kita akan memperoleh informasi tentang 

kemahakuasaan Allah SWT. Jadi, memiliki kemampuan membaca Al-Qur‟an 

merupakan hal yang terpenting untuk diketahui seorang muslim, khususnya 

mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam. 

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu program studi yang 

terdapat di kampus IAIN Kendari, yang diharapkan mampu melahirkan calon 

pendidik yang profesional. Guru Pendidikan Agama Islam mempunyai tanggung 

jawab yang besar dalam mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik 

baik potensi kognitif, afektif  maupun psikomotorik berdasarkan ajaran Islam ke 

arah terbentuknya kepribadian yang utama. Tidak semua tugas mendidik dapat 

dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga terutama dalam hal ilmu pengetahuan 

dan keterampilan di sekolah. Disisi lain, tugas guru bukan sekedar mengajar atau 

memindahkan ilmu kepada peserta didik namun harus memberikan contoh teladan 

dan panutan. Hal demikian akan memberikan pengaruh dan dampak yang sangat 

kuat kepada peserta didik, sehingga mendorong mereka untuk mengikuti dan 

meneladani guru mereka. Oleh karena itu, tidak heran bila guru agama Islam 

dituntut fasih dalam membaca Al-Qur‟an 

Sebagai calon pendidik seharusnya memiliki  standar  keterampilan 

lulusan yang mampu membaca Al-Qur‟an sesuai dengan qira‟at dan ilmu tajwid 

sebagaimana yang tertera dalam standar kompotensi lulusan dan capaian 

pembelajaran lulusan alumni PAI berdasarkan lampiran  PMA No. 38 tahun 2017. 

Dengan demikian seorang sarjana PAI harus memiliki keterampilan tersebut.  

Sangat jauh dari standar kualitas yang diinginkan pemerintah dan masyarakat 

apabila sarjana  PAI memiliki kemampuan mengaji di bawah standar begitu juga 
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dengan penguasaan materi pembelajaran agama. Kenyataannya masih ditemukan 

di berbagai daerah Sulawesi Tenggara guru PAI yang tidak fasih membaca Al-

Qur‟an. Sebagaimana pernyataan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama 

Sulawesi Tenggara, AK mengatakan, kriteria baca Al-Qur‟an guru mata pelajaran 

PAI terdiri dari 3 kriteria diantaranya mampu, sedang dan kurang mampu. Namun 

di kota kendari 107 orang guru masuk pada kriteria tidak mampu, tidak fasih dari 

segi tajwid hingga makhrajnya (mediakendari.com 13 November 2017).  

Mengenai kemampuan membaca Al-Qur‟an guru PAI yang ada di 

Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari juga diungkapkan oleh pak SY yang 

pernah menjabat sebagai Mapenda dan saat ini menjabat di Kandepak, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Guru PAI yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya kota 

Kendari mayoritas Alumni IAIN Kendari, adapun kemampuan membaca 

Al-Qur‟an guru PAI dari tingkat TK, SD, SMA SMK itu yang kami 

dapatkan kondisinya atau keadaanya sekitar tahun 2017, kemampuan 

membaca Al-Qur‟an mereka itu dinilai cukup. Dalam artian bahwa masih 

terdapat kelemahan-kelemahan atau kekurangan dalam hal kemampuan 

tahsinul Qira‟ahnya itu masih sangat perlu diperbaiki. kalau kita 

menginginkan kualitas guru PAI itu khususnya pada pelajaran Al-Qur‟an, 

maka guru yang kita harapkan harus memiliki kemampuan baca tulis Al-

Qur‟an yang bugus, yang sempurna pengetahuannya, paham tartil yang 

benar, dan Qiro‟ah yang bagus, nah kalau guru PAI kemampuan 

mengajarnya sangat minimal, bagaimana bisa meningkatkan kemampuan 

baca tulis Al-Qur‟an muridnya oleh karena itu guru PAI masih perlu 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟annya. jadi itu gambaran 

guru-guru kita, dengan adanya gambaran seperti itu maka kita dapat 

menarik kesimpulan bahwa itu menjadi salah satu penyebab mengapa 

kualitas mengaji anak-anak SMA, SMP, dan SD juga relative masih 

kurang dan masih perlu diperbaiki, jadi sangat penting guru PAI itu 

meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur‟annya” (Sy. 18 Agustus 

2020). 

 

Berdasarkan pernyataan Ka Kanwil Sultra pada tahun 2017 di media 

online dan pernyataan bapak SY yang pernah menjabat sebagai Mapenda dan saat 

ini menjabat di Kandepak dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa guru PAI 
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yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya di kota Kendari yang kurang fasih 

dalam membaca Al-Qur‟an baik dari segi makharijul huruf, tajwid, hukum-hukum 

bacaan, mad maupun tartil masih sangat perlu diperbaiki. 

Terkait  dengan ketidak fasihan  dalam membaca Al-Qur‟an bukan hanya 

terjadi pada guru PAI.  Namun, juga terjadi pada beberapa calon guru PAI yang 

berada di ruang lingkup IAIN kendari. Faktanya banyak di temukan mahasiswa 

PAI yang mengalami kesulitan/kesalahan dalam membaca Al-Qur‟an, hal tersebut 

juga mengakibatkan beberapa mahasiswa yang teralambat dalam menyelesaikan 

studinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh SR salah satu mahasiswa PAI 

angkatan 2014 yang mengatakan   

 “Saya mahasiswa angkatan 2014, tapi saya baru wisuda tahun ini karena 

saya terkendala dalam bacaan Al-Qur‟an, itupun saat tes terakhir kemarin 

lulus mungkin karena dosen penguji kasihan melihat saya” (21 Oktober 

2019) 

 

Sehubungan dengan masalah tersebut, maka pihak IAIN Kendari membuat 

sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan 

ketidakmampuan mahasiswa dalam membaca Al-Qur‟an yang diterapkan bagi 

mahasiswa FATIK yang diberi nama Rumah Qur‟an Mahasiswa (RQM) yang saat 

ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 Tahun yang di dalamnya memuat 

program pembinaan membaca Al-Qur‟an. 

Berdasarkan data dan juga hasil wawancara kepada FN  selaku pengurus 

dan sekretaris umum di Rumah Qur‟an Mahasiswa (RQM) yang melakukan tes 

baca Al-Qur‟an kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Kendari khususnya program studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2016. Dia 

mengatakan bahwa: 
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“Terkait dengan kemampuan membaca Al-Qur‟an jurusan PAI angkatan 

2016 itu rata-rata sudah lancar, tapi masih kurang konsisten bacaannya. 

Baik dipenyebutan makharijul huruf maupun di panjang pendek atau 

penerapan hukum-hukum tajwid” (2 november 2019)  

 

Dari beberapa hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa setiap angkatan 

mahasiswa prodi PAI dari angkatan 2014 sampai sekarang masih terdapat 

beberapa mahasiswa yang belum fasih membaca Al-Qur‟an, jika ditelusuri 

disetiap angkatan terdapat mahasiswa yang bahkan belum bisa mengenal huruf 

hijaiyah, pengetahuan ilmu tajwid, nun sukun/tanwin dan mad masih kurang, serta 

terdapat mahasiswa yang sudah paham ilmu tajwid tapi belum konsisten dalam 

mempraktikannya, termasuk mahasiswa prodi PAI angkatan 2019. 

Setelah diadakan pemetaan kemampuan membaca Al-Qur‟an di awal 

masuk pada tahun 2019 tahun ajaran baru oleh beberapa penguji dan pengurus 

RQM FATIK terdapat 250 mahasiswa PAI angakatan 2019, dengan rincian 172 

mahasiswa alumni  sekolah umum dan 78 mahasiswa alumni sekolah Agama, 

mereka mempunyai kemampuan membaca Al-Qur‟an yang berbeda-beda. Salah 

satu faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an 

mahasiswa yaitu latar belakang pendidikan selama beberapa tahun sebelum 

menduduki bangku perkuliahan. Mahasiswa yang alumni sekolah umum seperti 

SD, SMP SMA dan SMK tentu berbeda dengan alumni sekolah agama seperti MI, 

MTs, MA dan pesantren yang alokasi waktu pembelajaran lebih banyak 

khususnya dalam segi pembelajaran atau pemahaman ilmu agama seperti 

kefasihan membaca Al-Qur‟an  yang lebih didominasi oleh alumni sekolah 

agama. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh AT. Sebagai salah satu dosen 

penguji BTQ, beliau mengatakan bahwa 
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“Setelah diadakan pemetaan, ditemukan bahwa kemampuan membaca Al-

Qur‟an mahasiswa PAI angkatan 2019 rata-rata di bawah standar, masuk 

kategori cukup, kurang dan sangat kurang  hal ini dilatar belakangi oleh 

asal sekolah atau kurangnya pembinaan di sekolah. Mahasiswa yang 

berasal dari sekolah umum rata-rata masih perlu pembinaan. Kemudian 

dari pondok pesantren/sekolah Agama itu ada juga yang kategori cukup. 

Tapi, sudah ada yang baik, karena yang amat baik itu sangat berat 

standarnya. Maka dari hasil pemetaan itu kita bisa mengetahui kemampuan 

dasar mereka”. 

 

Adapun grafik hasil pemetaan kemampuan membaca Al-Qur‟an 

mahasiswa PAI angkatan 2019 yang berlatar belakang sekolah umum di IAIN 

Kendari Sebagai berikut 

Gambar 1.1  Grafik pemetaan kemampuan membaca Al-Qur‟an mahasiswa PAI 

angkatan 2019 yang berlatar belakang sekolah umum di IAIN 

Kendari 

 

Sumber: Sekretaris RQM FATIK 

 

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa mahasiswa prodi PAI angkatan 

2019 yang berlatar belakang sekolah umum memiliki kemampuan membaca Al-

Qur‟an yang berbeda-beda. Diantaranya yaitu terdapat 5,81% masuk dalam 

kategori sangat kurang, 18,02% kategori kurang, 37,79 kategori cukup, 19,76% 

kategori baik, dan 6,39% sangat baik. Dari total mahasiswa yang dipetakan yakni 

sebanyak 172 mahasiswa ada sebanyak 12,02% mahasiswa yang tidak diketahui 

kemampuan membaca Al-Qur‟annya karna tidak hadir; Terdapat 23,89%  
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mahasiswa prodi PAI angkatan 2019 masuk kategori kurang dan sangat kurang. 

Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan membaca Al-Qur‟an calon guru 

masih di bawah rata-rata, sedangkan sebagai guru PAI ditekankan untuk memiliki 

kemampuan membaca Al-Qur‟an sesuai dengan qira‟at dan ilmu tajwid 

sebagaimana yang tertera dalam Standar Kompotensi Lulusan dan Capaian 

Pembelajaran Lulusan Alumni PAI berdasarkan lampiran PMA No. 38 tahun 

2017. 

Keadaan yang demikian, tentu tidak dapat dibiarkan terjadi di IAIN 

Kendari sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 

di Sulawesi Tenggara yang berlabelkan Islam. Hal ini sudah tentu harus menjadi 

perhatian besar, baik tingkat Institut, Fakultas maupun program studi, bahkan 

menurut penulis merupakan suatu keharusan dan kewajiban. Sebagai alasan bagi 

penulis menganggap bahwa permasalahan ini sangat penting untuk diperhatikan  

karena alumni-alumni  IAIN Kendari sudah tentu akan ke masyarakat sebagai 

penuntun dan panutan di tengah-tengah masyarakat khususnya di lingkungan 

keluarga individu sekaligus juga di lingkungan sekolah sebagai guru agama. 

Untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca Al-Qur‟an mahasiswa 

jurusan PAI angkatan 2019 alumni sekolah umum terutama dari segi 

mempraktikan bacaan ayat-ayat Al-Qur‟an yang baik dan benar sesuai dengan 

tuntunan ilmu tajwid, kesulitan dalam membaca Al-Qur‟an, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan membaca Al-Qur‟an serta, kebijakan Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) di IAIN Kendari, maka perlu adanya 

analisis yang mendalam tentang kemampuan membaca Al-Qur‟an bagi mahasiswa 
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yang tentunya hasil analisis tersebut dilakukan melalui penelitian dan penilaian 

yang benar-benar Objektif. 

Berdasarkan uaraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai hal tersebut dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: 

“KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR’AN MAHASISWA FTIK PRODI 

PAI ANGKATAN 2019 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

YANG BERLATAR BELAKANG SEKOLAH UMUM DI IAIN KENDARI”. 

Maka melalui penelitian ini yang merupakan sebagai bahan evaluasi, sangat 

berpeluang besar bagi tingkat Fakultas dan program studi untuk memberikan 

program pembinaan khusus baca Al-Qur‟an terhadap mahasiswa khususnnya 

mahasiswa PAI dengan menitik beratkan penilaian pada tingkat kefasihan 

mahasiswa membaca Al-Qur‟an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang baik dan 

benar.  

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian 

yaitu:  

1.2.1 Kemampuan membaca Al-Qur‟an mahasiswa Prodi PAI Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan angkatan 2019 yang berlatar belakang sekolah umum 

di IAIN Kendari 

1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-Qur‟an 

mahasiswa Prodi PAI angkatan 2019 yang berlatar belakang sekolah 

umum di IAIN Kendari 

1.2.3 Upaya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an mahasiswa di IAIN Kendari 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut  dan supaya penelitian ini lebih terarah, maka 

penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana kemampuan membaca Al-Qur‟an mahasiswa Prodi PAI 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan angkatan 2019 yang berlatar 

belakang sekolah umum di IAIN Kendari? 

1.3.2 Faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-Qur‟an 

mahasiswa Prodi PAI angkatan 2019 yang berlatar belakang sekolah 

umum di IAIN Kendari? 

1.3.3 Bagaimana upaya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an mahasiswa IAIN Kendari 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah  

1.4.1 Untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Qur‟an mahasiswa Prodi PAI 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan angkatan 2019 yang berlatar 

belakang sekolah umum di IAIN Kendari 

1.4.2 Untuk megetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca 

Al-Qur‟an mahasiswa Prodi PAI angkatan 2019 yang berlatar belakang 

sekolah umum di IAIN Kendari 

1.4.3 Untuk mengetahui upaya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an mahasiswa di IAIN 

Kendari 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa kegunaan yang bisa didapatkan antara 

lain: 

1.5.1 Secara teoritis 

1.5.1.1 Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian dan penulisan skripsi ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, maupun masyarakat mengenai kemampuan membaca Al-

Qur‟an mahasiswa prodi PAI angkatan 2019 

1.5.1.2 Agar penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya, 

perbandingan maupun tujuan lain yang relevan. 

1.5.1.3 Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam dunia 

pendidikan khususnya prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari 

1.5.2 Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi praktis yang 

berguna bagi guru, orang tua dan siswa, dan lembaga pendidikan 

1.5.2.1 Bagi guru. Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi guru dalam 

menyelenggarakan pendidikan, kaitannya bagaimana meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an  

1.5.2.2 Orang tua. Dapat memberikan pemahaman kepada orang tua tentang 

dukungan yang baik dalam mendidik anak agar kemampuan anak dalam 

membaca Al-Qur‟an meningkat. 

1.5.2.3 Mahasiswa. Dapat digunakan sebagai acuan dalam belajar sehingga bisa  

meningkatkan kualitas membaca Al-Qur‟an bagi kelanjutan pendidikannya 
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1.5.2.4 Sebagai bahan informasi bagi tingkat Institut, Fakultas, dosen, khususnya 

Ka prodi Pendidikan Agama Islam untuk lebih mengetahui dan 

meningkatkan pengetahuannya terkait dengan kemampuan membaca Al-

Qur‟an mahasiswa Pendidikan Agama Islam khususnya angkatan 2019 

yang berlatar belakang sekolah umum di IAIN Kendari dan dapat 

menjadikannya sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

1.5.2.5 Sebagai bahan informasi, pertimbangan dan pokok-pokok pikiran bagi 

penyelenggaraan pendidikan formal pada umumnya, dan khususnya bagi 

objek penelitian ini. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap beberapa istilah dalam 

penelitian ini, maka penulis perlu memberikan beberapa definisi operasional, yaitu 

sebagai berikut: 

1.6.1 Kemampuan membaca Al-Qur‟an yang dimaksud adalah kajian tentang 

tingkatan keterampilan membaca Al-Qur‟an secara tartil, sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid sebagaimana diantaranya adalah makharijul huruf, 

hukum nun mati/tanwin dan mad. 

1.6.2 Mahasiswa PAI yang dimaksud adalah mahasiswa Strata Satu (S1) 

angkatan 2019 pada semester genap tahun ajaran 2019/2020 

1.6.3 Berlatar belakang sekolah umum yang dimaksud adalah mahasiswa prodi 

PAI angkatan 2019 yang berasal dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).  


