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LAMPIRAN 1 

 

Hasil Tes Kemampuan Membaca Al-Qur’an mahasiswa PAI Angkatan 2019 

Alumni Sekolah Umum 

 
Nama  :  A1 

Kategori :  Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  A2 

Kategori :  Cukup 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     
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Nama  :  A3 

Kategori :  Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  A4 

Kategori : Sangat Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  A5 

Kategori :  Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca al Quran B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     
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Nama  :  A6 

Kategori :  Cukup 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  A7  

Kategori :  Cukup 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  A8 

Kategori :  Kurang 

NO Indikator kemamupan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     
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Nama  :  D7 

Kategori :  Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid    

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama :  A9 

Kategori :  Kurang 

NO Indikator kemamuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  B1 

Kategori :  Sangat Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     
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Nama  :  B2 

Kategori :  Sangat Bagus 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  B3 

Kategori :  Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  B3 

Kategori :  Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerakan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     



 

126 
 

Nama  :  E1 

Kategori :  Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  B5 

Kategori :  Sangat Baik 

NO Indikator kemampuan membaca AlQur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerakan tasjid     

4 Menerakan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  B6 

Kategori :  Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     
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Nama  :  D8 

Kategori :  Sangat Baik  

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  B7 

Kategori :  Sangat Baik 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  B8  

Kategori :  Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     



 

128 
 

Nama  :  B9 

Kategori :  Sangat Baik 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  C1 

Kategori :  Baik 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  C2 

Kategori :  Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     
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Nama  :  C3 

Kategori :  Sangat Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  C4 

Kategori :  Cukup 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  C5 

Kategori :  Cukup 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     
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Nama  :  C6 

Kategori :  Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  C7 

Kategori :  Sangat Kurang 

NO Indikator kemampuan membaca Al Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  C8 

Kategori :  Sangat Baik 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     
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Nama  :  C9 

Kategori :  Sangat Baik 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  D1 

Kategori :  Sangat Baik 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  D2 

Kategori :  Sangat Baik 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     
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Nama  :  D3 

Kategori :  Sangat Baik 
 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  D4 

Kategori :  Kurang 

 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerakan mad     

3 Menerakan tasjid     

4 Menerakan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     
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Nama  :  D5 

Kategori :  Kurang 

 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     

 

Nama  :  D6 

Kategori :  Sangat Baik 

 

NO Indikator kemampuan membaca Al-Qur’an B KB TB 

1 Menyambung huruf     

2 Menerapkan mad     

3 Menerapkan tasjid     

4 Menerapkan hukum bacaan     

5 Makharijul huruf     

6 Membaca dengan tartil     

7 Fasih     
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LAMPIRAN 2 

 
Pedoman Wawancara 

“Kemampuan Membaca Al-Qur’an Mahasiswa Prodi PAI Angkatan 2019 

yang Berlatar Belakang Sekolah Umum” 

Informan  :  Mahasiswa 

Waktu dan Tempat :  - 

Pertanyaan   

1. Siapa nama anda? 

2. Alumni sekolah apa? 

3. Sejak kapan anda belajar membaca Al-Qur’an? 

4. Pertama kali membaca Al-Qur’an dari siapa? 

5. Dalam sehari berapa kali anda membaca Al-Qur’an 

6. Bagaimana proses pembelajarannya? 

7. Bagaimana kemampuan guru anda dalam mengajarkan Al-Qur’an? 

8. Apakah saat ini anda masih sering baca Al-Qur’an/ mengikuti program 

pembinaan bacaan Al-Qur’an? 

9. Apa motivasi anda belajar/membaca Al-Qur’an? 

10. Bagaimana perasaan anda setelah membaca Al-Qur’an? 

11. Apakah ada program pembinaan baca Qur’an di sekolah ? Bagaimana 

pembinaan Al-Qur’an di sekolah? 

12. Apakah ada program pembinaan baca Al-Qur’an di rumah, bagaimana 

pembinaanya? 

13. Apakah di lingkungan tempat anda berdomisili ada pembinaan Al-Qur’an? 

Bagaimana pembinaanya? 

14. Apa yang anda ketahui tentang ilmu tajwid, dan hukum-hukum bacaan al-

Qur’an? 

15. Kesulitan apa saja yang anda dapatkan dalam membaca Al-Qur’an? 

16. Apakah anda masuk RQM ?  

Catatan:  pertanyaan-pertanyaan di atas digunakan sebagai panduan peneliti 

dalam melakukan wawancara dengan informan di lapangan, oleh 

karena itu pertanyaan-pertanyaan di atas sifatnya fleksibel yang dapat 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informan di lapangan. 
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LAMPIRAN 3 

Pedoman Wawancara 

Informan  :  Dekan FATIK 

Waktu dan Tempat :  - 

Pertanyaan   

1. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan banyaknya mahasiswa fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu keguruan yang kurang fasih dalam membaca Al-Qur’an, 

termasuk juga beberapa mahasiswa PAI angkatan 2019 ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi masalah tersebut? 

3. Bagaimaan strategi atau upaya yang dilakukan oleh pihak Fakultas dalam 

mengatasi hal tersebut ?       

LAMPIRAN 4 

Pedoman Wawancara 

Informan  :  Pengurus RQM 

Waktu dan Tempat :  - 

Pertanyaan   

1. Sejak kapan RQM didirikan? 

2. Bagaimana sejarah terbentuknya RQM? 

3. Apakah RQM ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa FATIK atau bagi 

yang mau saja? 

4. Bagaimana sistem pembelajaran Al-Qur’an di RQM? 

5. Berapa persen mahasiswa yang sudah terdaftar dalam RQM? 

6. Bagaimana prosedur pelaksanaan ujian mengaji? 

7. Apakah setiap mahasiswa yang hendak masuk RQM di adakan tes baca Al-

Qur’an terlebi dahulu? 

8. Kesulitan/kendala apa saja yang dialami mahasiswa saat membaca Al-Qur’an 

9. Sebelum masuk RQM terlebih dahulu diadakan tes mengaji untuk melakukan 

pemetaan, bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa tersebut dalam 

membaca Al-Qur’an di awal masuk RQM? 

10. Bagaimana kriteria mahasiswa yang dikatakan mampu membaca Al-Qur’an?  

11. Di awal masuk mahasiswa baru diharuskan ikut tes baca Al-Qur’an, 

bagaimana hasil tes awal mereka khususnya mahasiswa PAI angkatan 2019? 

12. Menurut anda faktor2 apa saja yang mempengaruhi kemampuan membaca 

Al-Qur’an? Faktor penunjang maupun faktor penghambat? 

13. Apakah peserta RQM dibatasi atau ini berlaku untuk umum? 

14. Bagaimana instrument penilaian ujian membaca Al-Qur’an? 
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LAMPIRAN 5 

Pedoman Wawancara 

Informan  :  Dosen Penguji 

Waktu dan Tempat :  - 

Pertanyaan   

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan ujian mengaji? 

2. Apa saja kriteria mahasiswa yang dikatakan mampu membaca Al-Qur’an? 

3. Kesulitan/ kendala apa saja yang dialami mahasiswa ketika membaca Al-

Qur’an? 

4. Bagaimana instrument penilaian ujian membaca Al-Qur’an yang ditetapkan 

oleh pihak kampus? 

5. Bagaimana kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa FATIK khususnya 

kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa PAI angkatan 2019 yang 

berlatar belakang sekolah umum? 

6. Kesulitan/kesalahan apa saja dialami mahasiswa saat membaca Al-Qur’an 

7. Menurut bapak faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi masalah 

tersebut?  

8. Upaya yang dilakukan FTIK untuk meningkatkan kemampuan baca Al-

Qur’an mahasiswa 

LAMPIRAN 6 

Pedoman Wawancara 

Informan  :  Ka Prodi PAI 

Waktu dan Tempat :  - 

Pertanyaan   

1. Bagaimana tanggapan ibu terkait dengan adanya beberapa Mahasiswa yang 

masih kurah fasih dalam membaca Al-Qur’an, bahkan terdapat beberapa 

Mahasiswa yang tidak wisudah karena terkendala di Ujian mengaji? 

2. Berdasarkan hasil tes mengaji, terdapat beberapa Mahasiswa PAI angkatan 

2019 yang masuk kategori kurang bahkan masuk dalam kategori sangat 

kurang (tidak bisa) dalam kemampuan membaca Al-Qur’an,bagaimana 

tanggapan ibu terkait masalah tersebut? 

3. langkah apa yang akan ibu lakukan selaku ketua prodi untuk menanggulangi 

masalah tersebut ? 

4. menurut ibu faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi masalah tersebut? 
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LAMPIRAN 7 

Transkip Wawancara 
Hari/Tanggal  : Senin, 09 Maret 2020 

Tempat  : Ruang Dekan FTIK 

Narasumber  : MN. 

1. P : Terkait dengan kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa PAI 

angkatan 2019 ada beberapa yang tidak bisa baca Al-Qur’an, bagaimana 

tanggaan bapak terkait dengan masalah tersebut? 

J : Yah kalau terkait dengan kriteria tidak bisa sama sekali akan diberikan 

bimbingan secara khusus oleh RQM sama juga dengan yang membaca tapi 

belum fasih. Ada lembaga yang kami bentuk untuk mengatasi kemampuan 

mahasiswa yang masih lemah yang kita utamakan untuk angkatan 2018/2019 

agar mereka bisa terbina dari awal, kalau sekiranya mereka masih belum bisa 

1 kali, bisa dua kali bahkan meskipun mereka sampai berkali-kali baru lulus 

boleh karna syarat untuk masuk di ujian BTQ itu harus ada rekomendari dari 

lembaga RQM. Kenapa kita lakukan supaya  mahasiswa tidak lagi terhalang 

saat ujian oleh tim penguji, makanya RQM itu menyaring dulu kalau 

dianggap mereka belum bisa akan dibina dulu sampai dinyatakan bisa oleh 

mereka untuk di rekomendasikan  

2. P : Menurut bapak faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan 

membaca Al-Qur’an mahasiswa? 

J : Data sementara kita kan kemarin pertama latar belakang pendidikan 

umumnya yang dari SMA itu kebanyakan yang belum mahir baca Al-Qur’an 

dibanding data yang didapatkan dari sekolah keagamaan artinya bahwa 

mereka ini di sekolah itu kurang waktu untuk belajar yang kedua mereka 

menyelesaikan pendidikan agama itu dalam bentuk kurikulum yang sudah 

diatur sehingga waktu belajar membaca Al-Qur’an itu sangat kurang kecuali 

sekolah tertentu yang memang banyak membina BTQ anak-anak, misalnya 

SMA 1 yang memang bagus pembinaan keagamaanya SMA 4 juga bagus tapi 

sekolah lain juga mulai membina tapi mungkin BTQ memang masih lemah 

seperti itu  

3. P : Strategi dan upaya apa yang dilakukan FTIK? 

J : Pertama melalui RQM; kedua kita sarankan kepada mereka untuk 

mencari guru di luar selain di RQM, jadi kalau RQM tidak mampu 

menampung mereka maka bisa cari guru di luar, cari teman sebaya belajar, 

atau belajar sama keluarga, dosen atau senior-senior saya kira banyak cara, di 

masjid juga ada bimbingan Al-Qur’an 

4. P : Apakah kuota untuk msuk RQM terbatas? 

J : Iya, 1 kelas kan itu hanya 2 orang per kelomok, di RQM itu ada 40 

mentor yang siap membantu dari 40 itu kan ada juga mentor yang membina 2 



 

138 
 

kelompok, sehingga mungkin adek-adek mahasiswa angkatan 2019 belum 

tercover semua untuk belajar disitu karna ada juga angkatan sebelumnya ikut 

belajar di RQM, tapi kan boleh kapan saja bisa mendaftar 

 

LAMPIRAN 8 
Hari/Tanggal  : selasa, 3 Maret 2020 

Tempat  : Ruang Wadek III FTIK 

Narasumber  : AT. 

1. P : Apa saja indikator kemampuan baca Al-Qur’an yang telah ditetapkan 

pihak kampus 

J : Pertama Sangat kurang, jika tidak dapat menyambung huruf; kedua 

Kategori kurang yaitu dapat menyambung huruf tetapi tidak menerapkan 

panjang pendeknya dia tidak tahu bagaimana mad-madnya, bagaimana 

tasyjidnya hukum-hukum bacaan; ketiga Kategori cukup, dia dapat 

menerapkan panjang-pendeknya, dan mengetahui tasyjidnya tetapi belum bisa 

membedakan makharijul hurufnya belum fasih membedakan huruf yang 

mirip seperti  kadang bertukar-tukar bacaannya serta belum konsisiten 

terhadap panjang pendek tersebut terkadang benar kadang salah; keempat 

Kategori baik, jika mahasiswa dapat membedakan makharijul huruf, mad 

tasjid, namun belum bisa membaca dengan Tartil sebaik baiknya nya; dan 

kelima Kategori yang sangat baik dapat membaca dengan bacaan yang benar, 

hukum-hukum makharijul hurufnya benar tajwidnya benar bisa membaca 

dengan tartil yang diiringi dengan nagam-nagam yang indah dan juga 

memiliki hafalan 1 2 3 juz dan seterusnya 

2. P : Bagaimana kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa PAI angkatan 

2019? 

J : Setelah dilakukan pemetaan sumber mahasiswa kita itu beragam dilatar 

belakangi oleh latar belakang sekolah masing-masing, yang berasal dari 

sekolah umum rata-rata dia masih perlu pembinaan, masuk kategori cukup, 

kurang dan sangat kurang, kemudian yang dari pondok pesantren/sekolah 

Agama itu ada juga yang kategori cukup tapi sudah ada yang baik, karna yang 

amat baik itu sangat berat standarnya. Maka dari pemetaan itu kita bisa 

mengetahui kemampuan dasar mereka, setelah kita mengetahui disitu maka 

kita melakukan perhatian, mendekati mereka kemudian melakukan tindakan. 

Adapun salah satu tindakan yang kami lakukan dengan menyampaikan 

hasilnya ke ketua prodinya masing-masing untuk diperhatikan kemamuan 

membaca Al-Qur’annya. 

3. P : Kesulitan apa dialami mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 

J : Terkait dengan bacaan rata-rata kemampuan mereka adalah mengetahui 

huruf, tapi tingkat kefasihannya yang belum bisa, misalnya dari makharijul 

huruf itu mengetahui huruf tapi tingkat kefasihannya atau membedaan huruf 
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huruf yang mirip mereka tidak bisa bedakan misalnya antara syin dan dza 

dengan shod, itu mereka sangat sulit membedakan mungkin karna latar 

belakang guru yang mengajarkan mereka tidak tegas, tidak keras bahkan tidak 

ada pengulangan sehingga rata -rata kesamaannya seperti itu sisi makrajnya 

dari segi penyebutan hurufnya; kedua dari sisi yang paling banyak 

bermasalah yaitu dari sisi panjang pendeknya (mad) mereka tidak pintar 

menempatkan mad madnya terutama panjang pendeknya baik itu di tengah 

maupun di akhir penematan bacaannya, serta tidak konsisten kadang benar 

kadang salah; ketiga penggunaan tasjid. Tasjidnya kadang tidak diperhatikan  

sehingga ada yang masih belum bagus penyebutan tasjidnya, dan terasa sekali 

tidak benar kalau tasjidnya yang salah; dan keempat kemampuan tata aturan 

dalam bacaan atau biasa disebut tajwid masih sangat kurang sekali 

4. P : upaya apa yang dilakukan Fakultas dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an mahasiswa? 

J : secara kelembagaan tingkat fakultas kita juga berfikir untuk meningkatan 

kemapuan mereka sehingga dibuatlah Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) itu, 

kemudian tingkat program studi diperhatikan dan tingkat fakultas maka 

diadakanlah Rumah Quran itu, kemudian tingkat PA juga disampaikan juga 

untuk memperhatikan bacaannya yang biasa dilakukan setiap 1 kali satu 

semester sehingga kita hanya menganggap bahwa hanya pemantauan saja 

yang bisa dilakukan, jadi yang efektif itu Rumah Qur’an krna bersentuhan 

lansung dengan pembinanya, begitupun dengan program studi hanya 

menyampaikan arahan kebijakan memberikan penegasan bahwa  kemampuan 

membaca Al-Qur’annya harus diperbaiki karna tanggung jawab program 

studi memberikan autput yang kurang bagus dan kemapuan membaca Al 

Qurannya kurang bagus 

 

LAMPIRAN 9 
Hari/Tanggal  : Kamis, 5 Maret 2020 

Tempat  : Ruang Prodi PAI 

Narasumber  : FK 

1. P : Berdasarkan pemetaan tes hasil bacaan Al-Qur’an mahasiswa angkatan 

2019 terbagi atas 5 kategori ada sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan 

sangat baik, nah bagaimana tanggappan ibu terkait dengan hal tersebut? 

J : Kemampuan mahasiswa itu bervariasi khususnya angkatan 2019 yang 

masuk kebetulan juga ibu jadi penguji BTQ kurang lebih sekitar 50 orang 

bisa mengaji yang masuk dalam kategori lancar itu hanya sekitar 10% saja 

selebihnya itu, bisa tapi belum lancar belum fasih panjang pendeknya masih 

banyak yang kurang, tasjidnya masih kurang ada tanda tasjid tapi tidak 

ditasjidkan kemudian yang kurang juga itu ilmu-ilmu tajwidnya belum bisa 

membedakan idzhar ikhfa itu masih samar-samar semuanya. Kalau 
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ditanyakan bagaimana tanggapannya  yah memnag  kondisinya seperti itu 

mahasiswanya, jadi imput yang datang dari berbagai daerah sekolah bahwa 

mereka belum punya kemampuan yang diharapkan hanya beberapa persen 

saja yang memang bisa   

2. P : Menurut ibu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut? 

J : Faktor-faktornya berfariasi pertama kurangnya ppembinaan, karna ada 

beberapa yang saya tanya, kenapa kamu tidak bisa membaca Al-Qur’an 

ternyata memang tidak dibina dari keluarga; kedua ketika dia belajar mengaji 

itu tidak dituntun betul-betul cara membaca sesuai dengan kaidah-kaidah 

bacaan Al-Qur’an; ketiga Faktor lingkungan, anak tidak terlalu memerhatikan 

yang namanya mengaji ada beberapa yang saya Tanya kamu dalam sehari 

berapa kali mengaji ada yang menyebut tidak pernah ada yang menyebut 

paling bulan puasa ada yang menyebut juga paling 1 tahun sekali; dan 

keempat Di sekolah hanya memperhatikan aspek keterpenuhan bahwa sudah 

dilaksanakan BTQ tapi tujuan dari BTQ itu sendiri siswa bisa mengaji dengan 

lancar dengan fasih itu masih belum tercapai, jadi baru sebatas melaksanakan 

kegiatan BTQ tujuan belum tercapai   

3. P : Sebagai calon guru PAI seharusnya bisa baca Al-Qur’an terkait dengan 

hal tersebut rupanya masih banyak yang tidak bisa baca Al-Qur’an. Adakah 

upaya atau strategi dari ka prodi untuk mengatasi hal tersebut? 

J : Jadi upayanya itu secara kelembagaan dilakukan baru melalui RQM 

ketua prodi itu juga bekerja sama bagian dari RQM itu sendiri. yang 

dilakukan ketua prodi itu adalah secara pribadi setiap masuk kelas selalu 

meninjau mengevaluasi kemampuan mengajinya yah bahkan dalam setiap 

pembelajaran itu setiap hari mengajar digilir untuk membaca Al-Qur’an, jadi 

untuk membiasakan mereka listeningnya mendengarkan bagaimana bacaan-

bacaan yang benar bagaimana makhraj yang benar sambil meminta untuk 

membenahi bacaan melalui tutor sebaya, jadi itu langkah-langkah yang 

dilakukan belum teradministrasikan, jadi administrasinya melalui RQM klau 

langkah-langkah kongkretnya yang dilakukan oleh ketua rodi adalah disetiap 

kelas pembelajaran itu selalu megevaluasi kemampuan dan memberikan 

motivasi untuk meningkatkan kemampuan mengajinya. 

 

LAMPIRAN 10 
Hari/Tanggal  : Jum’at, 13 Maret 2020 

Tempat  : BTN Lorong Flamboyan 

Narasumber  : AS 

1. P : Sejak kapan RQM didirikan? 

J : RQM itu didirikan tahun 2018 sekitar bulan 10 tepatnya disahkan 1 

muharram 2018, bertepantan dengan penerimaan mahasiswa baru saat itu 
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dekan FTIK masih ibu kuraeda, dipanggil beberapa mahasiswa sebenarnya 

awalnya hanya untuk pemetaan saja mahasiswa baru saat itu yang bisa 

mengaji berapa yang kurang berapa, terus waktu itu ibu kuraedah bilang ini 

rasanya kurang tepat kalau tidak ditindaklanjuti, hanya disaring saring saja 

dipetakan nda diapa-apakan terus nanti di akhir dihalangi lagi mau lulus 

bgitu, makanya beliau berinisiatif dengan Wadek 3 pak Abbas, bagaimana 

kalau ini mahasiswa dari fakultas kita sendiri beberapa orang kita jadikan 

mentor diwadahi untuk mengajarkan mahasiswa yang kurang bagus 

mengajinya diperbaiki bacaan Al-Qur’annya hingga terbentuklah RQM yang 

berjalan sampai saat ini  

2. P : Pengelompokannya ada berapa?  

J : pngelompokannya ada 3. Pertama Lancar, yang sudah bagus bacaan 

Qur’annya tapi belum konsisten hukum tajwidnya, itukan tinggal dibimbing 

saja sedikit sekitar 1 atau 2 bulan sudah bisa baru lanjut ke ujian; Kedua 

Mediumnya itu, antara yang dasar dengan yang bagus, masih bingung 

menyambung huruf, atau sudah tau menyambung huruf hanya panjang-

pendeknya belum tau dan ketiga Dasar yang sama sekali tidak tau huruf, atau 

sudah tau sebagian saja, masih bingung membedakan huruf yang mirip, juga 

belum bagus makhorijul hurufnya 

Jadi ada 3 kelas, pertama kelas lanjutan, kedua kelas dasar dibagi jadi dua ada 

yang sama sekali kurang dan cukup 

3. P : Bagaimana sistem pembelajarannya?  

J : Sistem pembelajarannya itu ditentukan dari RQM 2 kali sepekan itu 

sekali belajar 90 menit itu waktu yang ditetakan oleh RQM, tapi kebanyakan 

mentor itu memberikan jadwal lain jadwal tambahan karna dirasa kurang, 

kecuali untuk anak-anak yang sudah bagus mengajinya paling hanya di sima’, 

tapi hampir semua mentor itu punya  jadwal tambahan tujuannya sebenarnya 

pertama tentunya akselerasi supaya waktunya lebih cepat, kedua 

pembelajarannya itu tidak terputus-putus berkesinambungan terus jadi bisa 

berkelanjutan materinya yang dia ingat itu karna kalau berhenti dalam waktu 

yang cukup lama nanti mengulang lagi pembelajaran sebelumnya sehingga 

tidak akan selesai 

4. P : Terus klau mahasiswa yang masuk RQM dibatasi?  

J : Yang mau belajar itu ada batasnya dijatah setiap prodi untuk penerimaan 

semester lalu itu sekitar 40 samai 50 orang kuota tiap prodi. Nanti dilihat 

misalnya ada prodi yang ternayata sampai batas penutupan ternyata tidak 

memenuhi kuotanya berarti masih ada mentor yang tidak dapat kelas maka 

dibuka lagi, misal ada prodi yang sudah penuh tapi masih ada lagi yang mau 

boleh diterima lagi untuk di kasi ke mentor yang belum dapat kelas 

5. P : Kesulitan apa saja yang dialami mahasiswa ketika baca Al-Qur’an?  

J : Kalau kesulitan itu lebih terasanya di kelas dasar baik itu kurang maupun 

menengah  karna itu betul-betul ditempa dari awal beda kalau yang kelas 
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lanjutan yang sudah ada bahan bakunya, mungkin jarang mengaji saja jadi 

bacannya kurang bagus kalau dikasi mengaji terus sepekan atau dua pekan 

mungkin sudah bagus lagi bacaanya jadi enak, kalau kelas dasar betul betul 

kita mulai dari awal pengenalan huruf, makharijul hurufnya menyambung 

huruf , kadang mereka masih bingung itu kalau lam ditengah itu la atau a, 

yang susah juga itu yang tanggung tanggung sebenarnya dia tau tapi masih 

ragu atau terlalu lama berfikir 

 

LAMPIRAN 11 
Hari/Tanggal  : Kamis, 20 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai I 

Narasumber  : A1 

1. P : Kesulitan apa saja yang anda dapatkan saat membaca Al-Qur’an ? 

J : Hukum-hukum bacaannya seperti ikhfa, idzhar, penyebutan huruf 

2. P : Sejak kapan mulai belajar membaca Al-Qur’an? 

J : Sejak kelas 1 SD 

3. P : Belajar sama siapa? 

J : Awalnya kelas 1 SD belajar sama bapak diajarkan huruf hijaiyyah, saat 

kelas 3 terus disuru mengaji sama guru mengaji, karna orang tua juga tidak 

terlalu tau  

4. P : Bagaimana proses pembelajarannya? 

J :Lansung praktek tampa teeori awalnya di ajar menggunakan metode Iqro, 

cara mengajarnya bagus , biasa juga kita di ajar sholat 

5. P : Setelah khatam Al-Quran, apakah masih sering baca Al-Qur’an?  

J : Jarang sekali, paling hanya sekali-kali 

6. P : Klau di sekolah ada semacam pembinaan belajar Al-Qur’an?  

J : Tidak ada, yang ada hanya organisasi pecinta musholah kegiatannya 

setiap jum'at sore kita yasinan di sekolah, kalau secara khusus pembinaan 

tidak ada baik dari guru lain maupun guru Agama 

7. P : Bagaimana dengan pengetahuan ilmu tajwid? 

J : Masih kurang karna dulu tidak pernah diajarkan, nnti kuliah baru kenal 

yang namanya ilmu tajwid 

8. P : Masuk RQM? 

J : Tidak karna kuotanya terbatas 

9. P : Motivasi belajar Al Qur’an ? 

J : Dari orang tua 
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Hari/Tanggal  : Kamis, 20 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai I 

Narasumber  : A2  

1. P : Belajar sama siapa, sma orang tua? 

J : Sama guru mengaji tetangga, bukan sama orang tua, krna orang tua lebih 

percaya sama tetangga 

2. P : Bagaimana sistem pembelajarannya? 

J : Guru mengajinya baik, kita berhadapan sama teman , setelah itu kita baca 

bergiliran dengan bacaan yang sama, beliau lihat yang kita baca  jika ada 

yang salah maka guru mengaji mengoreksinya  

3. P : Berapa lama baru khatam? 

J : Kelas 2 SD, kurang lebih 1 tahun 

4. P : Setelah khatam apakah masih sering baca AlQuran? 

J : Lama jedanya nnti kelas 1 MTS lagi baru mengaji kebetulan juga ada 

program pembinaan dan siswa wajib ikuti 

5. P : Klau di SMA ada program peminaannya? 

J : Ada, tapi tidak diwajibkan, bagi yang mau saja ikut 

6. P : Siapa yang ajar guru agamanya? 

J : Bukan, Ustadz dari pesantren al wahdah, guru agama tidak mengajar 

mengaji, itupun klau ada materi tentang Al-Qur’an kita disuru saja baca klau 

ada yang salah tidak dikoreksi 

7. P : Ikut RQM? 

J : Tidak 

8. P :Motivasi belajar  Al-Qur’an?  

J : Dari diri sendiri 

9. P :Bagaimana dengan pengetahuan ilmu tajwid? 

J : Ada sedikit 

10. P :Selama mengaji ada di rasa kesulitan baca Al-Qur’an? 

J :Iyaa dulu waktu di awal mengaji ada beberapa di rasa kesulitan, tapi 

sekarang tidak mi 

11. P : Bagaimana perasaan setelah baca Al-Qur’an?  

J : Perasaan jadi tenang fikiran jadi jernih 

12. P : Dalam kali mengaji dalam 1 pekan?  

J : Setiap sore 

 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 21 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai II 

Narasumber  : A3 

1. P : Sejak kapan belajar baca Al-Qur’an?  

J : Kelas 3 SD 
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2. P :Belajar sama siapa? 

J : Sama guru mengaji, guru agama di SD 

3. P : Kenapa tidak belajar sama orang tua? 

J : Krna orang tua juga tidak begitu tau juga  

4. P : Bagaimana sistem pembelajarannya? 

J : Kita belajar dari iqro, gurunya agak tegas, klau ada yang salah biasa kita 

dicubit  

5. P : Kapan waktu belajarnya? 

J : Belajarnya malam 1 kali dalam 1 minggu, klau bulan puasa setiap hari  

6. P : Setelah khatam, masih berlanjut mengaji atau pernah berhenti?  

J : Lumayan lama jedanya, lama tidak mengaji, selama SMP yah namanya 

anak remaja yang masa Puber lupa agama jangankan mengaji sholat saja 

tidak, nanti SMA baru mulai terbuka lagi fikiran, sholat meskipun bolong-

bolong, klau mengajinya yah sekali kali, jarang  

7. P : Klau di rumah ? 

J : Kadang mengaji, biasa kalau salah langsung dikoreksi sama orang tua, 

kebetulan bapak tiri haji jadi yah agak tau jg, dan mama juga krna sering ikut 

pengajian majelis taklim jadi yah lumayan tau mi juga mengaji. Biasa itu klau 

saya mengaji di ruang tamu klau salah langsung dikoreksi sama bapak bilang 

eh salah itu tidak dikasi panjang  

8. P : Klau di sekolah ada khusus pembinaan baca AlQur an dari guru agama 

atau rogram dari sekolah ? 

J : Kalau SMP ada yang ajar dari guru agama , tapi klau SMA Tidak ada, 

itupun guru agama masuk kasih tugas buat makalah, terus selsai keluar, pekan 

depannuya kita masuk persentase guru keluar ke kantin main hp, setiap 

praktek do’a qunut saja terus, cara mengajarnya juga tidak bagus, akhirnya 

kita siswa tidak ada perkembangannya  

9. P : Bagaimana dengan ilmu tajwidnya? 

J : Masih sangat kurang 

10. P : Motivasi belajar mengaji 

J : Dari diri sendir dan dari teman. masalahnya begini klau kita tidak tau 

mengaji ih teman2nya kita tau mengaji apalagi kalu ada yang menghafal ma 

syaa Allah sekali nah kebetulan juga ada sepupu menghafal Qur’an sdh 1 juz 

terus bapaknya juga cerita ikut wisudah tahfidz 

11. P : Kesulitan apa saja dialami dalam membaca Al-Qur’an?  

J : Tajwidnya, tanda bacanya biasa lupa, sudah sering belajar tapi lupa2 

terus  

12. P : Ikut RQM? 

J : Tidak, terlambat dapat informasi 

13. P : Motivasi kuliah disini? 

J : Kemauan diri sendiri untuk meningkatkan iman kita pengetahuan tentang 

agama saya tidak buru ji itu S1 nya nanti itu di akhir yang terpenting itu 
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adalah ilmunya. Sebenarnya dulu besar sekali keinginanku masuk pondok 

tapi orang tua tidak mau, dulu juga semapat mau ambil jurusan komputer tapi 

orang tua melarang juga, disuru ambil pendidikan jadi yah jalani saja pilihan 

orang tua in syaa Allah adalah yang terbaik  

14. P : Kalau sekarang masih sering baca AlQuran? 

J : Iyee, biasanya selesai maghrib 

 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 21 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai II 

Narasumber  : A4 

1. P : sejak kapan belajar mengaji? 

J : Kelas 4 SD 

2. P : Belajar sma siapa, orang tua? 

J : Belajar sama tetangga bukan orag tua, krna orang tua juga tidak terlalu 

tau, nah saat kelas 4 SD pindah mengaji karna waktu belajarnya itu malam 

saat kelas 5 SD saya pindah tempat mengaji, di tempat kedua ini saya sering 

dimarahi setiap pulang pasti menangis karna takut, ketika ada yang salah 

maka kita di pukul pakai rotan, nah kebetulan jantungku juga lemah tidak bisa 

dikasi kaget, bahkan sampai sekarang rasa trauma itu masih sering terbawa 

bawa, jadi saya itu kalau disuru mengaji takut karna sering terbayang bayang 

sama kejadian itu, semua orang yang mengaji diperlakukan seperti itu, sejak 

saat itu saya kasi tau orang tua untuk berhenti mengaji tapi mereka tetap 

menganjurkan agar jangan berhenti tapi tetap saja saya tidak mau meskipun 

saya dipaksa mengaji dan setiap saya lihat guru mengaji itu kejadian itu 

terbayang lagi   

3. P : Jadi semenjak kejadian itu kamu tidak pernah lagi belajar mengaji? 

J : Masih, saya di ajar sama adek2 ku kebetulan mereka sudah pintar pintar, 

mengaji ditempat yang sama mereka juga sering menangis tapi mereka tidak 

sampai terbawa trauma, terkadang guru itu kalau kita salah selain di pukul 

pakai rotan sering juga dihina 

Saat SMA saya dipaksa lagi belajar sama sepupuku nah sa ikut mi belajar dari 

dasar di Rumah Qur’an di kampung, nah tidak lama belajar saya berhenti lagi 

karna rasa trauma itu muncul lagi tiba tiba terbayang guru mengaji itu lagi, 

hanya 1 minggu lalu berhenti lagi, rasa tegang dingin takut, apalagi klau 

perempuan yang ajar saya kejadian itu terbayang lagi   

4. P : kalau SMA ada program pembinaan? 

J : Sama sekali tidak ada malahan pernah 1 semester kita tidak belajar 

agama karna tidak ada gurunya saat kelas 3  

5. P : Kesulitan apa saja yang dirasa kalau membaca Al Qur’an ? 

J : Banyak, tajwidnya, makhorijul huruf, sulit membedakan huruf-huruf 

yang sama 
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6. P : Ikut RQM? 

J : Ikut tapi jarang hadir karna tempat tinggal jauh kadang saya sudah di 

rumah baru ada info 

 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 21 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai II 

Narasumber  : A5 

1. P : Kesulitan apa saja yang di dapatkan saat membaca Al-Qur’an?  

J : Tajwid sulit membedakan hukum hukumnya 

2. P : Sejak kapan belajar membaca Al-Qur’an?  

J : Sejak kelas 5 SD 

3. P : Belajar sama siapa orang tua atau guru mengaji? 

J : Sama guru mengaji, karna ibu tidak bisa, klau ayah bisa tapi tidak ada 

waktu 

4. P : Bagaimana proses pembelajarannya? 

J : Bagus, kita dikasi kertas kemudian kalau ada yang salah ditulis dikertas 

kemudian kertas itu dikasi ke kita  

5. P : Berapa lama baru khatam? 

J : SMP baru khatam, di kampung saya itu klau ,misalkan sudah fasih sudah 

dikatakan hedusu dan hetungara, tapi saya masih hedusu jadi yah sampai 

sekarang belum terlalu fasih  

6. P : Setelah khatam apakah masih sering baca Al-Qur’an ? 

J : Klau di guru mengaji sudah tidak, tapi klau dirumah yah sekali kali 

7. P : Di sekolah ada tidak program pembinaan mengaji ? 

J : Sma sekali tidak ada 

8. P : Selama kuliah ikut RQM ? 

J : Belum,  rencana Baru mau ikut 

9. P : Motivasi belajar mengaji Dari mana? 

Dari diri sendiri, tidak ada motivasi dari orang tua 

10. P : Bagaimana kalau pengetahuan ilmu tajwidnya ? 

J : Belum terlalu tau, kadang sekali kali belajar dari youtube 

11. P : Klau dilingkungan sekitar ada pembinaan baca Al Quran 

J : Tidak ada 

 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 21 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai III 

Narasumber  : A6 

1. P : Kesulitan apa saja yang didapatkan saat membaca Al-Qur’an?  

J : Huruf huruf yang mirip, seperti tsa dan dza ada juga itu huruf dzo kan 

waktu di kampung penyebutannya huruf do nnti kuliah baru saya tau ternyata 
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penyebutannya huruf dzo, pas mau masuk kamus kan banyak info, katanya 

ada tes mengaji jadi sma nenek belajar hukum hukum tajwid, pas kuliah lebih 

memperdalam lagi 

2. P : Selama kuliah masuk RQM? 

J : Masuk RQM tapi jarang masuk, saya mendaftar itu panitianya lupa kasi 

masuk saya, lama lama mamaku bilang tidak usah mi ikut karna sudah 

membayar kamu tidak masuk juga, saya sudah konfir saya sudah masuk tapi 

ini bisa dibilang sama ji cara mengajarnya neneku, nnti in syaa Allah maret 

ada lagi metode dirosa di kampus organisasi yang adakan rencana saya mau 

ikut 

3. P : Sejak kapan belajar mengaji ? 

J : Belajar huruf hijaiyyah Kelas 2 SD, klau tajwid pass mau kuliah baru 

belajar baru mengerti, selama ini hanya tau praktek tapi tidak tau teori  

4. P : Belajar sama siapa ? 

J : pIndah2 awalnya belajar sama nenek, setelah itu belajar mengaji sma 

mamanya temanku saat beliau keluar kota saya indah lagi sama guru SD ada 

sekitar 6 tahun  

5. P : Setelah khatam pernah break baca alquran ? 

J : Alhamdulillah tidak pernah, krna klau dirumah setiap jumat baca yasin, 

neneku setiap subuh kaya memotivasi untuk mengaji, dan kadang juga dengar 

murottal 

6. P : Motivasi belajar dari al-qur’an dari siapa ? 

J : Terinspirasi dari ahmad dan kamil, dan juga dari teman kebetulan di 

kelas ada anak pondok  

7. P : Kalau di sekolah ada program pembinaan baca al-qur’an?  

J : Sama sekali tidak ada, guru agama hanya mengajar teori, kalau ada 

materi tentang al-qur’an kita disuru baca, tapi tidak pernah di koreksi biar 

salah 

 

Hari/Tanggal  : Senin, 24 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai II 

Narasumber  : A7 

1. P : Sejak kapan belajar mengaji?  

J : Kelas 4 SD 

2. P : Belajar sama siapa, sama orang tua? 

J : Bukan, kan kebetulan ada guru mengaji di kampung jadi belajar Sama 

guru mengaji,  

3. P : Bagaimana proses pembelajarannya ? 

J : Lansung praktek tanpa mengajarkan teori 

4. P : Berapa lama baru khatam? 

J : Sekitar SMP karna jarang mengaji   
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5. P : Motivasi belajar mengaji dari siapa ? 

J : Dari orang tua dan juga dari teman teman  

6. P : Suku ? 

J : Bugis tolaki 

7. P :Klau di sekolah ada program pembinaan baca Al-Qur’an ? 

J : Ada waktu SMP satu tahun masih dapat karna wajib masuk kurikulum, 

klau SMA tdk ada khusus pembinaan klau dari agama yah tidak ada juga 

8. P : Ikut RQM? 

J : Tidak 

9. P : Kesulitan apa saja yang dialami ketika baca Al-Qur’an? 

J : kan kalau lama tidak baca Al-qur’an tersangkut sangkut, tajwid dan 

hukum hukumnya masih kurang  

 

Hari/Tanggal  : Senin, 24 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai II 

Narasumber  : A8 

1. P : Selama baca Al-Qur’an kesulitan apa saja yang di dapatkan? 

J : Hukum bacaan seperti qalqalah, penyebutan huruf yang sama pembacaan 

hurufnya, pengucapan huruf yang mirip masih susah dibedakan   

2. P : belajar sama siapa? 

J : Guru mengaji di kampung  

3. P : bagaimana sistem pembelajarannya ? 

J : Bagus, ada kelas pembelajarannya, di bagi dua anak anak sore dan 

dewasa malam, pakai papan tulis selain praktek kita juga di ajar teori tentang 

tajwid, hukum-hukum bacaan 

4. P : berapa tahun baru khatam?  

J : Agak lama karna jarang datang, ikut sma teman teman, nah saat masuk 

mengaji lagi yah saat baca al quran tersangkut sangkut 

5. P : klau di sekolah ada pembinaan baca Al-Qur’an ? 

J : Tidak ada 

6. P : kalau misalkan ada materi al-Qur’an klau dibaca salah di koreksi guru 

agama? 

J :Iyaa Klau salah dikoreksi, kita di tes satu2 klau sudah lancar disuruh 

ulang-ulang terus kalau untuk yang belum bisa disuru ke kantor belajar, tapi 

ada juga beberapa teman2 membandel tidak mau belajar 

7. P : setelah khatam masih sering baca Al-qur’an?  

J : Alhamdulillah masih sering krna takutnya kalau tidak diulang jadi lupa 

dan tidak lancar 

8. P : motivasi belajar al-Qur’an ? 

J : Dari diri sendiri, dari orang tua juga  
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9. P : ikut RQM? 

J : Ikut 

10. P : Bagaimana sistem pembelajarannya?  

J : Bagus kita disuru baca satu2 kalau salah dikoreksi apa yang salah apa 

yang kurang  

11. P : Berapa kali dalam 1 pekan ? 

J : 2 kali  

 

Hari/Tanggal  : Senin, 24 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai II 

Narasumber  : A9 

1. P : Selama mengaji ada dirasa kesulitan dalam membaca Al-Qur’an? 

J : Ada, hukum-hukum bacaan seperti ikhfa idzhar, ghunnah 

2. P : Sejak kapan belajar mengaji ? 

J : Kelas 1 SD 

3. P : Belajar sama siapa?  

J : Guru mengaji 

4. P : Bagaimana proses pembelajrannya ? 

J : Bagus, sering memotivasi dan mengoreksi langsung kalau ada yang salah  

5. P : Setelah khatam pernah berhenti mengaji ? 

J : Alhamdulillah tidak pernah, saya masih sering mengaji tapi saya tidak 

yaqin benar atau tidak bacaan ku  

6. P : Klau di sekolah ada pembinaan baca Al-Qur’annya ? 

J : Tidak ada, tapi kalau diluar sekolah ada, saya ikut organisasi disitu kita 

di ajar baca Al-qur’an, tapi murobbinya dari guru sekolah ji jg 

7. P : Kalau dari  guru agamanya ada pembinaannya ? 

J : Iyee kalau ada materi tentang Al-Qur’an saat kita baca kalau salah di 

koreksi ji sama guru agama, kita disuruh juga menghafal 

8. P : Ikut RQM? 

J : Iyaa 

9. P : Bagaimana proses pembelajarannya ? 

J : Awalnya kita di ajar teori setelah teori habis baru praktek, kalau ada yang 

salah lansung dikoreksi dan diperbaiki bacaan yang betul  

10. P : Motivasi belajar al-qur’an dari siapa? 

J : Awalnya dari orang tua, karna dipukul kalau tidak pergi mengaji, lama 

kelamaan yah timbul dari kesadaran diri sendiri.  
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Hari/Tanggal  : Senin, 24 Februari 2020 

Tempat  : Syariah Lantai 1 

Narasumber  : D7 

1. P : kesulitan apa saja yang didapatkan dalam membaca Al Qur’an ? 

J : Tajwid, mad dan Makharijul hurufnya  

2. P : Sejak kapan mulai belajar mengaji? 

J : Dari TK, kan saya sekolah di TK Islam jadi setiap mengenal huruf kita 

dibimbing, sebelum pulang ada pertanyaan bagi yang bisa jawab bisa pulang 

jadi dulu itu saya dan teman teman antusias belajar dan menjawab 

Saat kelas 5-6 ikut mengaji di TQP pertama kita belajar tajwid, nah sebelum 

pulang guru mengaji menuliskan pertanyaan tentang ilmu tajwid bagi yang 

bisa jawab bisa pulang duluan 

Sebenarnya banyak tempatku mengaji, yang pertama itu caranya mengajar 

biasa ji, setelah sholat magrib kita baca Al-Qur’an, nah ditempatku yang 

kedua di TQP nah disitu bagus karna bukan hanya Praktek saja tapi di ajar 

teori tentang tajwid 

3. P : Di sekolah ada program khusus pembinaan baca Al-Qur’an ? 

J : Tidak ada, hanya saja kita disuruh hafal 

4. P : Ikut RQM? 

J : tidak, karna dibatasi 

 

Hari/Tanggal  : Senin, 24 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai I 

Narasumber  : B1 

1. P : Sejak kapan mulai belajar mengaji ? 

J : Sejak tamat SMA, karna di kampung tidak ada guru mengaji di konsel 

nah  pas tau mau masuk kampus harus tau mengaji, baru belajar, kan setelah 

tamat SMA sudah ada tempat mengaji di masjid kampung nah disitu baru 

ikut, Sempat juga belajar iqro sendiri saat SMA 

2. P : Bagaimana cara mengajarnya? 

J : Lansung praktek, lansung baca kalau salah baru dikoreksi 

3. P : Ikut RQM? 

J : Sebenarnya saya masih belajar iqro karna banyak juga tugas-tugas jadi 

tidak ikut 

4. P : Suku? 

J : Tolaki 

5. P : kesulitan apa saja kalau baca Al-Qur’an ? 

J : Tanda bacanya, hukum-hukum bacaan. penyebutan huruf 
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Hari/Tanggal  : Senin, 24 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai I 

Narasumber  : B2 

1. P : Sejak kapan belajar mengaji?  

J : Kelas IV SD 

2. P : Belajar sama siapa? 

J : Guru mengaji di kampung 

3. P : Kenapa bukan sma ibu ? 

J : Yah karna kan kalau di kampung hanya focus sama 1 guru mengaji jadi 

rata2 anak mengaji disistu, membayar 10.000 1 bulan 

4. P : Bagaimana sistem pembelajarannya? 

J : Langsung al-Qur’an besar, hanya ditekankan harus tau huruf, tidak boleh 

pinda di ayat-ayat yang lain klau ayat sebelumnya tidak lancar, jadi kami 

tidak iqro lansung juz, biasa juga itu klau kita mengaji salah lansung 

dikoreksi biar dia di dapur, selain praktek kita juga di ajar teori tajwid hukum 

hukum bacaan   

5. P : Saat belajar tanpa iqro dulu, lansung juz apakah tidak merasa sulit ? 

J : Awalnya merasa sulit tapi setelah dilembaran kedua sudah mengetahui 

huruf jadi yah enjoy saja.  

6. P : Setelah khatam masih sering baca Al-Qur’an ? 

J : Jarang, biasa ji mengaji kalau pergi di rumahnya orang meninggal, yah 

karna jarang baca Al-Qur’an jadi saat juga sedikit tersangkut-sangkut  

7. P : Kalau di sekolah ada program pembinaan baca Al-Qur’an ? 

J : Iya ada waktu MTS mata pelajaran BTQ, tapi klau di SMA Motui tidak 

ada, sempat ada satu semester mata pelajaran  tapi saat gurunya keluar 

terhenti mi jg 

8. P : Selama mengaji ada dirasa kesulitan membaca Al Quran ? 

J : Ada, biasa kalau jarang mengaji jadi agak tersendak dibaca, tapi kalau 

sudah baca 1 jus 2 jus yah lancar mi lagi 

9. P : Motivasi belajar Al-Qur’an dari mana ? 

J : Orang tua dan teman-teman 

10. P : Ikut RQM? 

J : Tidak, karna setiap minggu pulang kampung  

11. P : Kalau sekarang masih sering baca Al-Qur’an  

J : Jarang, 1 minggu 1 kali, biasa banyak godaan apalagi hp kencang sekali 

pengaruhnya 
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Hari/Tanggal  : Senin, 26 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai I 

Narasumber  : B3 

1. P : Selama membaca Al-Qur’an kesulitan apa saja yang dirasa dalam 

membaca Al-Qur’an ? 

J : Biasa panjang pendek, huruf-huruf yang mirip biasa tertukar 

penyebutannya kalau dibaca  

2. P : Sejak kapan mulai belajar membaca Al-Qur’an ? 

J : Kelas 2 SD selama 2 tahun baru khatam setelah itu tidak mi lagi 

3. P : Belajar sama siapa? sama orang tua ? 

J : Bukan sama ibu tapi sama guru mengaji, sering juga di ajar sekali kali 

sama ibu  

4. P : Bagaimana caranya mengajar? 

J : Bagus, lansung praktek di Iqro 

5. P : Motivasi belajar mengaji ? 

J : Dari orang tua, dulu klau tidak pergi mengaji dimarahi orang tua, biasa 

klau disuru pergi mengaji saya lari dari rumah 

6. P : Setelah tamat masih baca Al-Qur’an ? 

J : Tidak pernah mi, nanti SMA lagi baru mengaji SMA tirawuta  

7. P : Kenapa saat SMA lansung baca Al-Qur’an lagi ? 

J : Termotivasi dari teman-teman  

8. P : Klau di sekolah ada khusus pembinaan membaca Al-Qur’an? 

J : Klau secara khusus Tidak ada, tapi biasa ji klau sebelum belajar agama 

kita disuruh baca Al-qur’an klau salah dikoreksi sama guru  

9. P : Selama kuliah ikut RQM, atau belajar mengaji di tempat lain  ? 

J : pernah waktu awal masuk ikut belajar di luar tapi pas pertengahan 

berhenti karna banyak tugas jadi tidak sempat pergi  

10. P : Bagaimana perasaannya setelah membaca Al-Qur’an ? 

J : Legah, tenang  

11. P : Selama kuliah sering baca Al-Qur’an ? 

J : Sering di kos  

12. P : Suku? 

J : Bugis tolaki   

 

Hari/Tanggal  : Senin, 26 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai I 

Narasumber  :  D9 

1. P : Kesulitan apa yang dirasa dalam membaca Al-Qur’an ? 

J : Harakatnya, panjang pendek, huruf yang sama juga sulit dibedakan  

2. P : Sejak kapan mulai belajar mengaji ? 



 

153 
 

J : Kelas 2 SD 

3. P : Sama siapa mengaji, sama orang tua ? 

J : Bukan sama ibu tapi guru mengaji  

4. P : Bagaimana caranya mengajar ? 

J : Bagus, cara mengajarnya cepat dipahami, langsung praktek tidak pakai 

teori  

5. P : Motivasi belajar mengaji darimana?  

J : Sama orang tua di suruh pergi mengaji  

6. P : Saat disuru pergi mengaji smaa orang tua, lansung menurut ji? 

J : Iyaa, langsung terima  

7. P : Setelah tamat pernah berheti baca Al-Qur’an ? 

J : Iyaa pernah saat SMA Lambandia 

8. P : Suku ? 

J : Bugis 

9. P : Di SMA ada program pembinaan baca Al-Qur’an? 

J : Klau secara khusus tidak ada tapi klau pelajaran agama ada materi 

tentang Al-Qur’an kita disuruh baca, kalau salah lansung dikoreksi sama guru  

10. P : Ikut RQM ? 

J : Tidak, banyak tugas-tugas  

11. P : Bagaimana dengan pengetahuannya ilmu tajwid? 

J : Masih sangat kurang 

 

Hari/Tanggal  : Selasa, 27 Februari 2020 

Tempat  : Syariah Lantai I 

Narasumber  : D4 

1. P : Selama ini kesulitan apa saja yang dirasa dalam membaca Al-Qur’an?  

J : Hukum bacaan tajwid, madnya juga susah 

2. P : Sejak kapan belajar mengaji ? 

J : Sejak SD tapi fokusnya nanti SMA dan kuliah 

3. P : Belajar sama siapa sama orang tua ? 

J : Bukan sama orang tua tapi sama guru mengaji di masjid, belajar juga di 

rumah tapi tidak ada yang ajar belajar sendiri  

4. P : Bagaimana cara mengajarnya? 

J : Bagus lansung praktek, kalau salah dimarahi   

5. P : Motivasi belajar mengaji dari mana ? 

J : Dari diri sendiri  

6. P : Setelah khatam pernah berhenti mengaji? 

J : pernah nanti SMA baru belajar lagi  

7. P : Klau disekolah ada khusus pembinaan belajar mengaji ? 
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J : Tidak ada, kalau pelajaran agama ada materi Al-Qur’an kita disuruh baca 

klau salah jarang dikoreksi dan tidak diajar secara detail, tapi selama SMA 

saya ikut kajian dan saya belajar mengaji smaa ustadza di kampung  

8. P : Klau selama kuliah ikut RQM? 

J : Tidak, sudah full, katanya dibatasi  

9. P : Jadi selama kuliah tidak belajar mengaji mi?  

J : Belajar, mata kuliah tahsinul Qira’ah 

 

Hari/Tanggal  : Selasa, 27 Februari 2020 

Tempat  : Syariah Lantai I 

Narasumber  : B5 

1. P : Sejak kapan belajar mengaji? 

J : Dari SD kelas 1  

2. P :Motivasi belajar Al-Qur’an dari mana ? 

J : Dari orang tua  

3. P : Mengaji sama siapa sama orang tua ? 

J : Bukan sama orang tua tapi Sama nenek, kan biasa kalau sama orang tua 

kadang makalasi 

4. P : Bagaimana caranya mengajar, tidak suka ji marah-marah ? 

J : Klau neneku lembut ji mengajar tapi saya kadang klau nda mau mi tapi 

tetap di ajar biasa menangis mi, caranya mengajar biasa ji. Tidak jelaskan 

pake teori tapi langsung praktek diajarkan ji cara bacanya 

5. P : Setelah khatam masih baca Al-Qur’an?  

J : Dulu setelah khatam tidak mengaji mi tapi sekarang Alhamdulillah sering  

6. P : Klau di SMA ada program pembinaan baca Al-Qur’an ? 

J : Tidak ada secara khusus, jadi yah kita belajar di rumah, tapi klau tidak 

pintar mengaji tidak bisa naik kelas sebagai persyaratan naik kelas jadi harus 

bisa  

7. P : Klau di lingkungan tempat tinggal ada program pembinaan baca Al-

Qur’an? 

J : Ada jadi dulu saya juga itu mengaji di TPQ disamping belajar juga sma 

nenek 

8. P : Selama kuliah ikut RQM ? 

J : Tidak karna kuotanya terbatas  

9. P : Kesulitan apa saja dalam membaca Al-Qur’an ? 

J : Alhamdulillah klau dari segi prakteknya tidak ada, tapi klau teorinya nnti 

kuliah disini baru dipermantap, kebetulan juga ada mata kuliah Tahsinul 

Qira’ah yang membahas tentang tajwid 
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Hari/Tanggal  : Selasa, 27 Februari 2020 

Tempat  : Syariah Lantai I 

Narasumber  : B6 

1. P : Kesulitan apa saja yang dialami dalam membaca Al-Qur’an ? 

J : Tajwid, mad 

2. P : Sejak kapan belajar mengaji ? 

J : Sejak kelas SD belajar Iqra setelah itu berhenti nanti SMP kelas 2 baru 

lanjut di Juz 

3. P : Bagaimana caranya mengajar guru mengajinya ? 

J : Bagus mudah difahami langsung praktek tidak pakai teori 

4. P : Kenapa berhenti mengaji ? 

P : Tempatnya jauh, kakak sudah tamat juga jadi tidak ada teman kesana jadi 

berbenti  

5. P : Motivasi belajar Al-Qur’an dari siapa? 

J : Dari teman setelah itu muncul kemamuan dari diri sendiri  

6. P : Suku ? 

J : Asli tolki 

7. P : Ikut RQM? 

J : Tidak karna dibatasi 

 

Hari/Tanggal  : Selasa, 27 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai I 

Narasumber  : B7 

1. P : Sejak kapan belajar mengaji? 

J : Kelas 4 SD tapi nanti kelas 6 masuk baru masuk TPQ 

2. P : Siapa yang ajar? 

J : pak imam 

3. P : Bagaimana caranya mengajar ? 

J : Bagus pertama kita belajar teori Tajwid dulu setelah teorinya habis baru 

kita praktek, namun biasa juga saat kita sudah praktek baca Al-Qur’an biasa 

guru mengaji mengulang kembali teori karna biasa juga ada teman yang lupa 

teori yang sudah diajarkan sebelumnya  

Saya belajar iqro hanya 2 bulan setelah itu baru juz, dalam 1 tahun 3 kali 

khatam, of nya hanya hari rabu pembelajarannya 2 kali dalam 1 hari  siang 

dan ba’da magrib 

4. P : Setelah khatam masih sering baca Al-Qur’an?  

J : Iya Alhamdulillah setiap hari sampai sekarang  

5. P : Klau disekolah ada khusus pembinaan bacaan al Quran ? 

J : Tidak ada 
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6. P : Klau dari guru agama apakah ada pembinaan bacaan Al-Qur’an misalkan 

dalam proses pembelajaran ? 

J : Klau gurunya setiap mengajar kita itu hanya disuru baca saja, hanya 

misalnya klau guru melihat ada murid yang sanggup nanti murid yang 

sanggup ini mengajar temannya yang lain yang tidak tau mengaji, kadang 

juga kita bertanya klau ada yang sulit, tapi klau khusus pembelajaran ilmu 

tajwid tidak ada  

7. P : Motivasi belajar Al-Qur’an dari mana ? 

J : Orang tua 

8. P : Dulu saat disuru pergi mengaji langsung menurut? 

J : Iyaa, karna memang dari kecil itu semangat sekali  

9. P : Pernah ikut RQM? 

J : Tidak saya mau focus belajar dulu 

 

Hari/Tanggal  : Selasa, 27 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai I 

Narasumber  : B8 

1. P : Sejak kapan mulai belajar mengaji ? 

J : Dari kelas 4 SD 

2. P : Belajar dari iqro? 

J : Tidak, langsung juz 

3. P : Salama ini ada tidak dirasa kesulitan dalam membaca Al-Qur’an ? 

J : Ada, tajwidnya panjang pendeknya 

4. P : Setelah khatam masih mengaji? 

J : Masih, tapi tidak sesering dulu 

5. P : Klau di SMA ada khusus pembinanaan membaca Al-Qur’an ? 

J : Ada BTQ 

6. P : Kapan pembelajarannya itu? 

J : Setiap hari jum at 

7. P : Ikut terus ? 

J : Iya Karna wajib, karna di sana dianjurkan juga seperti sholat dhuha 

begitu 

8. P : Motivasi belajar Al-Qur’an dari mana ? 

J : Orang tua sering mengingatkan  

9. P : Ikut RQM? 

J : Tidak krna dibatasi 
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Hari/Tanggal  : Selasa, 27 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai I 

Narasumber  : B9 

1. P : Sejak kapan mulai belajar mengaji ? 

J : Umur 5 Tahun saat TK, pertama itu belajar siang sama ibu, kalau malam 

sama guru mengaji  

2. P : Bagaimana caranya mengaji? 

J : Klau ibu semacam kayak permainan tebak tebakan, kalau guru mengaji, 

lebih dituntun lagi, lansung praktek, sambil praktek biasanya lansung juga 

diajar tajwidnya. 

3. P : Suku ? 

J : Jawa muna 

4. P : Motivasi belajar mengaji dari mana ? 

J : pertama umur 5 tahun kan belum tau apa-apa jadi yah motivasinya masih 

dari orang tua lama kelamaan seru juga dari ibunya juga mengajarnya seru, 

guru mengaji juga kalau mengajar tidak terlalu ditekan, jadi kalau kita kaya 

lagi senang tidak bgitu lama tapi kalau lagi tidak anu yah agak lama 

tergantung dari kita juga lah  

5. P : Setelah khatam masih lanjut mengaji ? 

J : Alhamdulillah sampai sekarang Masih kebetulan juga menbantu 

membimbing  mengajar ade-ade, belajar sambil mengajar lah 

Klau SMK lebih dituntut lagi sma mama kan kalau saya itu biasanya baca Al-

Qur’an setelah sholat maghrib dan subuh,tapi kalau mama menganjurkan 

setiap selesai sholat Fardhu itu wajib membaca Al Qur an. 

6. P : Kalau di sekolah SMK ada program pembinann baca Al-Qur’an ? 

J : Iya ada kebetulan juga sekolah berbasis pesantren, jadi klau jam 7 itu 

sholat dhuhah habis itu mengaji terus masuk, setelah sholat dzuhur juga 

mengaji lagi terus pulang, klau untuk pembinaannya masih dituntun dan 

dibimbing terus oleh guru PAI dan pemilik yayasan, yah kebetulan pemilik 

yayasan kiyai jadi yah maunya beliau kalau sekolahnya itu berbasis pondok  

7. P : Ikut RQM? 

J : Iya ikut 

8. P : Bagaimana perasaanya setelah baca Al-Qur’an ? 

J : Tenang, Ademlah kaya ada perasaan tersendiri 

 

Hari/Tanggal  : Selasa, 27 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai I 

Narasumber  : C1 

1. P : Sejak kapan belajar mengaji ? 

J : Dari SD kelas 4 
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2. P : Belajar sma siapa ? 

J : Guru mengaji  

3. P : Motivasi belajar mengaji dari siapa ? 

J : Dari orang tua 

4. P : Bagaimana caranya mengajar ? 

J : Lansung praktek tidak pakai teori Sebenarnya ada dua guru mengajiku 

yang SD beda dan setelah SD saya berhenti juz 5, lama tidak mengaji nanti 

SMP baru mengaji, belum khatam berhenti lagi nanti SMA baru khatam 

5. P : Kenapa berhenti berhenti terus ? 

J : Masalahnya pengajinya juga berhenti, biasa lama libur jadi yah tidak 

mengaji, guru mengajinya juga dulu sering pergi lama baru kembali 

6. P : Klau di sekolah ada program pembinaan baca Al-Qur’an?  

J : Tidak ada, hanya saja klau di awal masuk di tes sama guru Agama, nah 

biasanya kalau ada yang belum lancar dianjurkan belajar mengaji di TPQ, 

biasa juga kalau ada materi agama kita disuru baca klau salah lansung 

dikoreksi 

7. P : Ikut RQM? 

J : Tidak 

8. P : Sejauh ini abagaimana pengetahuan tentang ilmu tajwid? 

J : Masih sedikit 

 

Hari/Tanggal  : Selasa, 27 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai I 

Narasumber  : C2 

1. P : Sejak kapan mulai belajar mengaji ? 

J : Dari Umur 3 tahun  

2. P : Belajar sama ibu? 

J : Sama nenek  

3. P : Bagaimana caranya mengajar ? 

J : Mengajar pakai bahasa sunda, pokoknya lain, lain kalau mengaji sma 

nenek lain juga kalau sama guru mengaji  

4. P : Bagaimana caranya mengajar? 

J : Biasa pakai teori dulu baru praktek  

5. P : Kesulitan apa yang yang didapatkan kalau mengaji ? 

J : huruf yang mirip sampai sekarang biasa belum bisa bedakan  

6. P : Setelah khatam masih mengaji ? 

J : Tidak karna tidak adami teman ke masjid, nanti mau masuk kuliah baru 

lagi mengaji 

7. P : Klau di sekolah ada program pembinaan baca Al-Qur’an ? 

J : Tidak ada karna disitu kebanyakan agama lain, sedikit ji islam  
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8. P : Klau misalkan ada materi Al-Qur’an kan biasanya di suru baca klau salah 

dikoreksi ? 

J : Iyee dikoreksi 

9. P : Ikut RQM? 

J : Belum karna kuotanya terbatas , tapi in syaa Allah nnti mau ikut krna 

disuruh sama dosen katanya harus ikut 

 

Hari/Tanggal  : Senin, 09 Maret 2020 

Tempat  : Perpustakaan Lantai II 

Narasumber  : C3 

1. P : Kesulitan apa saja yang didapatkan saat membaca Al-Qur’an ? 

J : Panjang pendeknya, tajwidnya 

2. P : Sejak kapan belajar mengaji? 

J : Kelas 4 SD, berhenti saat kelas 5 masih iqro 4, nanti kuliah baru mengaji 

lagi, saat itu saya berhenti karna ibu pindah rumah jadi tidak mengaji karna 

tidak ada guru mengaji, klau ibu tidak tau juga mengaji 

3. P : Klau SMP tidak mengaji? 

J : Mengaji juga tapi kalau ada tes mengaji di sekolah  saya sengaja tidak 

datang 

4. P : Klau di SMA ada pembinaan membaca Al-Qur’an ? 

J : Ada ROHIS berjalan setiap hari jum’at, tapi saya tidak pernah ikut karna 

tidak ada juga teman yang ikut  

5. P : Klau di lingkungan sekitar tempat tinggal tidak ada tempat mengaji ? 

J : Ada di masjid, tapi jauh jadi tidak ikut 

6. P : Ikut RQM? 

J : Ikut, tapi jarang masuk 

7. P : Kalau saat ini sering mengaji ? 

J : Iya setelah sholat subuh dan setelah sholat magrib, setiap hari juga 

belajar sama teman 

8. P : Motivasi belajar Al-Qur’an dari mana ? 

J : Dari teman, dan dari diri sendiri juga ada rasa malu saat teman teman tau 

mengaji tapi saya tidak. 

 

Hari/Tanggal  : Senin, 09 Maret 2020 

Tempat  : Perpustakaan Lantai II 

Narasumber  : C4 

1. P : Kesulitan apa saja yang dirasakan dalam membaca Al-Qur’an ? 

J : Panjang pendek, makharijul hurufnya  

2. P : Sejak kapan belajar mengaji ? 

J : Sejak kelas 2 SD 
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3. P : Setelah khatam masih sering baca Al-Qur’an? 

J : Iya masih saat di madrasah, bulan puasa juga 

4. P : Belajar mengaji sama siapa ? 

J : Belajar sama guru mengaji sama orang tua juga, di rumah juga sering 

bapak yang suruh   

5. P : Bagaimana caranya mengajar ? 

J : Seperti biasa guru mengaji lainnya  

6. P : Di sekolah SMA ada pembinaan baca Al-Qur’an ? 

J : Iya ada tapi di khususkan anak kelas 12 di masjid raya di bimbing sama 

ustadz yang sekaligus guru agama juga  

7. P : Ikut RQM? 

J : Itu hari tidak sempat tapi nanti in syaa Allah mau ikut 

8. P : Pengetahuna  ilmu tajwidnya bagaimana ? 

J : Masih kurang karna di sekolah itu tidak pernah diajarkan langsung 

praktek saja 

 

Hari/Tanggal  : Selasa, 03 Maret 2020 

Tempat  : Perpustakaan Lantai II 

Narasumber  : C6 

1. P : Kesulitan apa saja yang didapatkan saat membaca Al-Qur’an? 

J : Panjang-pendeknya, penyebutan hurufnya, sulit juga membedakan huruf 

yang sama  

2. P : Sejak kapan belajar Al-Qur’an? 

J : Kelas 3 SD 

3. P : Belajar sama siapa orang tua? 

J : Bukan sama orang tua karna orang tua juga tidak tau tapi belajar sama 

guru mengaji yang di kampung  

4. P : Bagaimana caranya mengajar ? 

J : langsung praktek klau salah dimarahi terus dikoreksi 

5. P : Setelah khatam masih sering mengaji? 

J : jarang itupun nanti klau disuruh sama guru 

6. P : Di sekolah ada pembinaan baca Al-Qur’an? 

J : Sama sekali tidak ada 

7. P : Kalau guru agamanya? 

J : Jarang, kalau ada yang salah  kadang dikoreksi kadang tidak  

8. P : Ikut RQM? 

J : Tidak karna terbatas 

9. P : Selama kuliah pernah ikut ppembelajaran Al-Qur’an ? 

J : Tidak pernah 

10. P : Bagaimana perasaanya setelah baca Al-Qur’an? 

J : Tenang  
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11. P : Motivasi belajar Al-Qur’an dari siapa? 

J : Dari orang tua 

 

Hari/Tanggal  : Selasa, 09 Maret 2020 

Tempat  : Perpustakaan Lantai II 

Narasumber  : C5 

1. P : Kesulitan apa saja syang didapatkan saat membaca Al-Qur’an? 

J : Panjang pendeknya 

2. P : Sejak kapan mulai belajar mengaji? 

J : Sejak SD 

3. P : Belajar sama ? 

J : Guru mengaji 

4. P : Bagaimana caranya mengajar ? 

J : Bagus karena diajarkan juga tajwidnya 

5. P : Setelah khatam masih sering membaca Al-Qur’an? 

J : Sempat berhenti tapi saat SMP saya mengaji lagi di tempat lain tidak 

lama kemudian belum khatam saya berhenti  

6. P : Kenapa bukan sama orang tua ? 

J : Mama saya tidak tau mengaji 

7. P : Saat SMK masih sering baca Al-Qur’an ? 

J : jarang 

8. P : Ikut RQM? 

J : iya 

9. P : Motivasi belajar Al-Qur’an darimana? 

J : Waktu kecil dari orang tua, nah kalau sekarang motivasi dari teman-

teman 

 

Hari/Tanggal  : Rabu, 04 Maret 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai II 

Narasumber  : C7 

1. P : Kesulitan apa saja dalam membaca Al-Qur’an? 

J : Banyak, belum tau panjang pendeknya, hukum-huku bacanya belum tau, 

makhorijul hurufnya 

2. P : Sejak kapan belajar membaca Al-Qur’’an? 

J : Kelas 3 SD 

3. P : Belajar sama ? 

J : Guru mengaji 

4. P : Bagaimana caranya mengajar ? 

J : Langsung praktek tidak pakai teori, kalau salah tidak dikoreksi  

5. P : Ada berapa guru mengaji disitu? 
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J : Hanya 1 itupun sekarang tidak adami kaya’ sudah matimi 

6. P : Berapa lama baru khatam mulai dari iqro? 

J : Tidak pakai iqro langsung Al-Qur’an, sebenarnya agak susah di bulan 

pertama tapi kalau di bulan kedua sudah mulai agak bisa, intinya dulu itu saya 

dikasi target sama orang tua klau bisa sebelum 4 bulan atau 5 bulan bisa mi 

sedikit mengaji, tapi ternyata sebelum 4 bulan itu sudah bisa hanya belum 

bisa panjang pendeknya hanya sekedar tau huruf saja 

7. P : Kenapa tidak belajar sama orang tua ? 

J : Orang tua juga tidak terlalu tau juga 

8. P : Setelah khatam pernah break baca Al-Qur’an ? 

J : Pernah lama sekali, nanti kuliah baru mengaji lagi, kalau waktu SMP dan 

SMA hanya di bulan puasa ituppun hanya 1 juz 2 juz paling banyak 10 juz 

tidak pernah khatam setiap bulan puasa  

9. P : Kalau di SMA ada pembinaan baca Al-Qur’an ? 

J : Ada, namanya ROHIS hanya saja tidak terlalu lancar, itupun kegiatannya 

hanya hari jum’at sore baca Al-Qur’an 1 ayat habis itu lanjut cerita baru 

pulang  

10. P : Bagaimana dengan guru agamanya? 

J : Kan yang bimbing ROHIS itu guru agama kebanyakan Story telingnya 

cerita, tidak ada tindakan  

11. P : Klau misalnya belajar agama ada materi tentang Al-Qur’an biasanyakan 

disuru baca, kalau salah dikoreksi ji ? 

J : Kalau ada materi baca Al-Qur’an langsung dilewati, langsung loncat ke 

materi tidak dibaca Al-Qur’annya 

12. P : Ikut RQM? 

J : Tidak karena dibatasi 

13. P : Motivasi belajar Al-Qur’an ? 

J :Sekedar ikutan saja 

14. P : Bagaimana dengan pengetahuan teori tentang ilmu tajwid? 

J : Masih sangat kurang, nanti kuliah baru belajar kebetulan ada mata kuliah 

tahsinul Qira’ah itupun dosennya jarang sekali masuk krna sibuk  

15. P : Kalau sekarang sering ji dibaca? 

J : Tidak karna yah belum terlalu lancar 

 

Hari/Tanggal  : Selasa, 18 Februari 2020 

Tempat  : Tarbiyah Lantai II 

Narasumber  : C8 

1. P : Sejak kapan belajar Al-Qur’an? 

J : Sejak umur 5 tahun belum sekolah   

2. P : Belajar sma siapa? 

J : Sama orang tua  



 

163 
 

3. P : Selama khatam pernah break baca Al-Qur’an?  

J : Pernah dari kelas 2 SD smpai kelas 2 MTS, nanti kelas 3 MTS baru lagi 

mengaji  

4. P : Bagaimana caranya mengajar ibunya ? 

J : Langsung praktek, tidak diajarkan teori  

5. P : Di lingkungan tempat tinggal ada TPA? 

J : Ada di masjid, saya jarang ikut  

6. P : Bagaimana caranya mengajar ? 

J : Praktek, sambil berjalan prakteknya diajarkan juga teori Tajwid 

7. P : Klau sekarang masih sering baca Al-Qur’an? 

J : Diwaktu-waktu tertentu saja  

8. P : Klau di SMA ada program bacaan Al-Qur’an ?  

J Tidak ada 

9. P : Kesulitan apa saja dalam membaca Al-Qur’an ? 

J : Awalnya Agak kaku megucapkan huruf-huruf Al-Qur’an, hukum-

hukumnya  

10. P : Motivasi belajar Al-Qur’an? 

J : Dari orang tua menyimpan harapan kepada saya untuk bisa fasih dalam 

membaca Al-Qur’an , selain itu Dari teman sekaligus juga kaka kelas  

11. P : Bagaimana perasaannya setelah baca Al-Qur’an ? 

J : Hati jadi tentram dan nyaman 

12. P : Jadi kalau sekarang ini sering baca Al-Qur’an ? 

J : Kadang-kadang yah  karna ada kesibukan yang lain  

13. P : Ikut RQM? 

J : Tidak karna kuotanya terbatas 

 

Hari/Tanggal  : Selasa, 18 Februari 2020 

Tempat  :  Lantai II Perpustakaan 

Narasumber  : C9 

1. P : Sejak kapan belajar mengaji? 

J : Sejak kecil, setelah tamat SD pernah juga mondok di jawa  

2. P : Belajar sama siapa ? 

J : Orang tua, sejak kecil memang sering ikut juga pengajian orang tua  

3. P : Kalau dipondok bagaimana pembinaan baca Al-Qur’annya ? 

J : Klau di jawa yang santri baru dikumpul ada namanya kelas tahsin, 

langsung diajar sama guru besar belajar Al-Qur’annya dites setelah lulus di 

tahsin 1 selanjutnya ke kelas tahsin 2 setelah lulus tahsin 2 disuruhmi pilih 

kelas seperti kelas hafidz 

4. P : Pakai teori ? 

J : Tidak, tergantung dari kemauan pribadi masing-masing  

5. P : Kalau di lingkungan tempat tinggal ada semacam TPA? 
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J : Tidak ada, klau di tempat saya itu home schooling belajar di rumah pakai 

metode ummi  

6. P : Kalau di sekolah STM ada pembinaan baca Al-Qur’an ? 

J :  Ada, tapi hanya sebagian kecil yang ikut 

7. P : Motivasi belajar Al-Qur’an? 

J : Selain dari anjuran agama untuk selalu belajar,Dari diri sendiri, dan 

dukungan dari orang tua jga   

8. P : Kalau sekarang masih sering baca Al-Qur’an? 

J : Jarang, kalau di ruamah malahan tidak pernah main game terus, tapi 

biasa sering jadi imam di masjid dekat rumah, bahkan sempat dulu waktu 

baru pulang dari jawa mau dikontrak jadi imam di unaha selama bulan suci 

ramadhan, tapi orang tua tidak mau karna jauh,  

9. P : Ikut RQM? 

J :Ikut tapi tidak membayar, biasa mengajar privat teman-teman 

rekomendasi dari pak hasan basri, selain RQM ikut program Tahfidz juga  

10. P : Bagaimana pengetahuan tentang ilmu tajwid? 

J : Kalau teori tentang hukum-hukum bacaan tau, tapi kalau seperti mad 

belum tau teorinya, tapi kalau prakteknya yah Alhamdulillah bisa 

 

Hari/Tanggal  : Selasa, 18 Februari 2020 

Tempat  :  Lantai II Perpustakaan 

Narasumber  : D1 

1. P : Alumni sekolah umum tapi bagus bacaanya, pernah mondok atau sekolah 

di Madrasah? 

J : Tidak sama sekali, umum semua  

2. P : Sejak kapan ? 

J : Dari kecil tapi tidak menentu tempat belajarnya, singgah-singgah dimana 

ada guru disitu pergi belajar, jadi kelas 4 SD sudah ikut-ikut sama teman, 

sejak TK memang sudah diajarkan  

3. P : Motivasi belajar Al-Qur’an dari orang tua ? 

J : Iya pasti ada motivasi dari orang tua tapi kebanyakan motivasi dari luar 

seperti motivasi dari guru-guru 

4. P : Kenapa bukan orang tua yang ajar? 

J : Karna melihat kesibukan dari orang tua karna kan saya ada 7 bersaudara, 

jadi tidak mungkin diajar semua, jadi saya berinisiatif sendiri belajar di luar, 

tapi sejak dini prenatal memang sudah ditanamkan sama orang tua 

5. P : Pernah berhenti belajar mengaji? 

J : Pernah saat SMP kelas 1 terus saya kan juga belajar pindah-pindah tidak 

tetap gurunya istilahnya ikut-ikutan, nanti menetapnya saat ada guru kajian 

saat kelas 3 SMK  

6. P : Siapa yang bina disitu? 
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J : Guru fisika tapi juga sekaligus ustadzah 

7. P : Memang itu program kurikulum dari sekolah? 

J : Bukan, dari inisiatif guru sendiri dia buat tarbiyah dan murid-muridnya 

dari SMK itu, karna banyak yang bilang SMK itu hanya mahir dalam bekerja 

tapi tidak mahir dalam agama nah itu yang melatar belakangi jadi di SMK itu 

di buka kalau SMK itu beda, mereka lebih bisa dari itu bukan hanya bisa 

bekerja tapi juga dalam segi agama  

8. P : Kapan pembelajarannya? 

J : Hari selasa, rabu dan sabtu jam 2 setelah keluar kelas langsung belajar 

mengaji ikut kajian 

9. P : Masuk RQM ? 

J : iya  

10. P : Siapa yang ajar? 

J : Kak Effendi 

11. P : Bagaimana caranya mengajar? 

J : Bagus, seru karna lucu-lucu orangnya  

12. P : Efekif ji itu? 

J :Iya efektif, tapi pesertanya jarang datang laki-lakinya biasa 1, 

perempuannya biasa yang banyak datang tapi itupun itu-itu lagi  

13. P : Bagaimana sistem pembelajarannya ? 

J : Teori dulu, setelah itu praktek kemudian Tanya jawab 

14. P : Kalau dilingkungan tempat tinggal ada pembelajaran Al-Qur’an?  

J : Ada di masjid 

15. P : bagaimana caranya mengajar? 

J :Anak-anak membaca kemudian dikoreksi sambil menulis di papan yang 

salah, dan juga mengoreksi hafalannya anak-anak  

16. P : Ikut mengajar ? 

J : Kalau dikampung yah mengajar dari rumah ke rumah, saya dipanggil 

sama orang tuanya tidak menetap karna anak-anak biasa main bola ada juga 

beberapa anak TK jadi rewel jadi saya yang di panggil datang di rumahnya  

17. P : Jadi sekarang ini masih sering baca Al-Qur’’an?  

J : Iyaa, walaupun sedikit  

18. P : Bagaimana dengan ilmu tajwidnya? 

J : Masih banyak yang harus di benahi 

19. P : Apakah wajib seluruh siswa mengikuti program pembelajaran tersebut? 

J : Tidak wajib hanya bagi yang mau saja yang tergerak hatinyak, krna 

banyak ji juga yang malas ikut 
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Hari/Tanggal  : Selasa, 18 Februari 2020 

Tempat  :  Lantai II Tarbiyah 

Narasumber  : D2 

1. P : Alumni SMA tapi bagus bacaannya, pernah mondok atau sekolah 

madrasah? 

J : Sebenarnya bukan mondok tapi pernah kuliah di UMK  

2. P : Sejak kapan mulai belajar Al-Qur’an? 

J : Sejak kecil, sekitar kelas 2 SD memang dididik dari orang tua karna 

memang bapak ku guru mengaji dan Qori’ 

3. P : Belajar sama siapa ? 

J : Sama orang tua 

4. P : Bagaimana cara mengajar? 

J : tidak pakai teori langsung praktek, tidak pakai iqra tapi katabun biasa itu 

yang digunakan orang-orang dulu, dengan cara mengeja 

5. P : Setelah khatam pernah berhenti mengaji? 

J : Pernah, saat SMP dan SMA itu jarang baca Al-Qur’an nanti kuliah baru 

aktif lagi mengaji, tapi meski dulu jarang mengaji, saya suka dan sering 

dengar murottal 

6. P : Mengajar mengaji ? 

J : Iya  

7. P : Kalau di sekolah ada pembinaan baca Al-Qur’an ? 

J : Tidak ada  

8. P : Waktu kuliah di sana ada program pembacaan Al-Qur’an? 

J : Klau disana, awal masuk, kalau bacaannya masih tersendak-sendak dan 

tajwidnya belum bagus maka dikasi kesempatan selama 3 bulan untuk 

memperbaiki bacaan setelah itu lanjut menghafal, wajib menghafal  

9. P : Kalau RQM masuk, jadi pengajar? 

J : Tidak, hanya mau saja ambil sertifikat 

10. P : Di lingkungan tempat mu tinggal ada TPA nya? 

J : Iya ada di masjid, waktunya setelah sholat maghrib saya juga salah satu 

pengajar disitu 

11. P :Bagaimana dengan pengetahuan  ilmu tajwid? 

J : Sangat sedikit, karna dari kecil memang tidak pernah diajarkan teori 

tentang Ilmu tajwid 

12. P : Motivasi belajar Al-Qur’an dari mana ? 

J : Dari orang tua memang dari kecil ditekankan sampai-sampai sering 

menangis karna di pukul, dan juga motivasi dari kakak, kakak saya itu bagus 

bacaannya suaranya jadi yah saya merasa iri 

13. P : Bagaimana dengan guru agamanya ? 

J : Kalau ada materi bacaan Al-Qur’an dibaca saja klau salah tidak dikoreksi 

sama guru 
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Hari/Tanggal  : Selasa, 18 Februari 2020 

Tempat  :  Lantai II Tarbiyah 

Narasumber  : D3 

1. P : Alumni sekolah umum tapi bagus bacaannya, pernah sekolah madrasah 

atau mondok? 

J : Iya pernah mondok 2 tahun 

2. P : Sejak kapan mulai belajar membaca Al-Qur’an ? 

J : Kelas 4 SD diaajar sama kakak ipar 

3. P : Bagaimana caranya mengajar? 

J : Langsung praktek di Iqra mengenal huruf hijaiyyah setelah itu saya 

pelajari hukum bacaannya, selain itu saya juga sering dengar murottal 

4. P : Setelah khatam pernah break? 

J : Pernah 3 tahun, saat SMA jarang mi mengaji, kan di rumah banyak juga 

teman jadi jarang mi mengaji  

5. P : Kalau di SMA ada program pembinaan?  

J : Iyaa ada waktu saya di SMA 14 Konsel, TPA, setiap masuk disuru 

mengaji pidato juga 

6. P : Masuk RQM? 

J : Tidak  

7. P : Motivasi belajar Al-Qur’an dari siapa? 

J : Termotivasi dari orang lain sering lihat di media sosial 

8. P : Kalau sekarang masih sering baca Al-Qur’an? 

J :Iya setelah sholat atau sebelum tidur 

9. P : Kalau di pondok bagaimana sistem pembelajaranya ? 

J : Selesai magrib baca Al-Qur’an setelah isya makan kemudian lanjut baca 

Al-Qur’an samapi jam 10 malam baru tidur, jam 3 subuh disuruh lagi baca 

Al-Qur’an 
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LAMPIRAN 4  

 

Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian 

 

 

Wawancara dengan Dekan FTIK Wawancara dengan Wadek III FTIK 

sekaligus penguji BTQ 

 

 

 

Wawancara dengan Pengurus RQM  Wawancara dengan Kandepag 
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Wawancara dengan mahasiswa PAI angkatan 2019 

 alumni sekolah umum 
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Wawancara dengan mahasiswa PAI angkatan 2019 

 alumni sekolah umum 

 

 

 

 



 

121 
 

 

 

 

 

Wawancara dengan mahasiswa PAI angkatan 2019 

 alumni sekolah umum 
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