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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dituntut agar bisa 

membaca al-Qur’an. Ketentuan itu berlaku untuk semua program studi. Akan 

tetapi, masih ada mahasiswa yang ditemukan tidak fasih membaca al-Qur’an. 

Masalah seperti ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antara faktor 

permasalahan ini antara lain jumlah jam pelajaran selama masa bimbingan tidak 

banyak, guru atau mentor yang tidak mampu menjelaskan dengan baik, dan 

terbatasnya metode pembelajaran yang digunakan. Selain itu, terdapat beberapa 

faktor lain yang mengakibatkan mahasiswa tidak fasih dalam membaca al-Qur’an, 

yakni pada penyebutan makharijul huruf, dan tidak dapat membedakan huruf-

huruf yang mirip (Susilawati: 2014). Beberapa masalah tersebutlah yang 

mengakibatkan mahasiswa kurang mampu membaca al-Qur’an. Peneliti lain juga 

menyebutkan bahwa mahasiswa yang kurang mampu membaca al-Qur’an 

disebabkan oleh latar belakang pendidikan mahasiswa tersebut, dan keluarga yang 

kurang memperhatikan baca al-Qur’an anaknya (Febriyarni: 2019).  

Beberapa permasalahan tersebut telah menjadi perbincangan, yakni masih 

banyaknya mahasiswa yang belum fasih dalam membaca al-Qur’an sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid. Oleh karena itu, mahasiswa yang belum fasih dituntut untuk 

mengikuti pembinaan tahsin al-qiraah dengan tujuan dapat diketahui mana yang 

belum lancar dan mana yang sudah lancar membaca al-Qur’an. Bacaannya 

dipetakan, dan ditentukan akan lanjut pada tingkat dasar atau tingkat lanjutan. 
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(Febriyarni: 2019). Mahasiswa yang belum fasih dituntut untuk mengikuti 

bimbingan agar kemampuan dan kualitas bacaannya bertambah (Setiawan: 2015). 

Masalah lain yang ditemukan di lapangan adalah, mahasiswa yang belum 

fasih membaca al-Qur’an kebanyakan dari mahasiswa semester akhir. (Pranti: 

2021). Hal tersebut diketahui melalui banyaknya mahasiswa semester akhir yang 

mengikuti ujian tahsin di fakultas memperoleh keterangan tidak lulus. Jika 

mahasiswa semester akhir tersebut mengikuti bimbingan, maka harus memiliki 

waktu yang banyak dan harus ulet dalam belajar al-Qur’an. Mahasiswa yang tidak 

fasih membaca al-Qur’an tidak mungkin tiba-tiba fasih hanya dengan waktu yang 

singkat. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk mengikuti bimbingan al-

Qur’an dari semester awal, agar mempunyai waktu yang cukup untuk 

memperbaiki bacaan al-Qur’anya sampai bagus sebelum semester akhir 

(Samsidar, dkk: 2021). 

Untuk dapat membaca al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid diperlukan bimbingan, pengajaran, latihan dan pembiasaan.  

(Rasydah, 2020: h, 1). Membaca al-Qur’an harus diupayakan mampu memahami 

makna yang terkandung di dalamnya, karena itu sangat penting dan dapat menjadi 

pedoman hidup (Khaerul & Muhammad Haramain. 2018: h, 146).   

Terkait dengan ketidakfasihan membaca al-Qur’an, banyak dialami oleh 

mahasiswa, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN 

Kendari. Ada beberapa faktor yang menjadi problem mahasiswa dalam mengikuti 

bimbingan, yakni kurangnya kesungguhan dan keseriusan dalam membenahi diri 

untuk memperbaiki kualitas bacaan, akhirnya mahasiswa tersebut mengalami 

hambatan demi hambatan, karena tidak adanya kesungguhan secara pribadi untuk 
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memperbaiki kekurangannya dalam membaca al-Qur’an (Febriyarni: 2019). Oleh 

karena itu, hindari perasaan malu, dan berniat serta bertekad kuat untuk mengikuti 

bimbingan dalam mempelajari al-Qur’an dengan rutin (Hassan: 2019). 

Observasi awal peneliti, menemukan problem di lapangan yakni masih 

ada mahasiswa, yang mengikuti bimbingan di RQM namun belum fasih, yakni 

belum bisa membaca al-Qur’an dengan baik dan benar. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini 

dipandang sangat penting dilakukan untuk menelisik bentuk pembinaan di RQM, 

dan mengklasifkasi fakor-faktor yang menyebabkan mahasiswa kurang mampu 

membaca al-Qur’an meskipun mereka telah mengikuti bimbingan di RQM. 

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi kegiatan pembinaan bacaan al-

Qur’an di RQM FTIK IAIN Kendari. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana gambaran umum Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) di IAIN Kendari? 

1.2.2 Bagaimana bentuk pembinaan al-Qur’an di RQM FTIK IAIN Kendari? 

1.2.3 Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pembinaan bacaan al-Qur’an 

di RQM FTIK IAIN Kendari? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan gambaran umum Rumah Qur’an Mahasiswa 

(RQM) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) di IAIN Kendari 

1.3.2 Untuk mengetahui bentuk pembinaan bacaan al-Qur’an di RQM FTIK 

IAIN Kendari. 
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1.3.3 Untuk mendeskrpisikan persepsi mahasiswa terhadap pembinaan 

bacaan al-Qur’an di RQM FTIK IAIN Kendari 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

tentang keilmuan dalam bidang al-Qur’an dan menambah wawasan 

bagi pembaca, khususnya untuk mendeskripsikan gambaran umum 

Rumah Qur’an FTIK IAIN Kendari, untuk mengetahui bentuk 

pembinaan bacaan al-Qur’an di RQM FTIK IAIN Kendari, dan untuk 

mendeskripsikan persepsi mahasiswa terhadap pembinaan bacaan al-

Qur’an di RQM FTIK IAIN Kendari. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa. Menjadi referensi untuk mengetahui gambaran 

umum dan sistem pembelajaran di RQM FTIK IAIN Kendari, 

sehingga dapat dijadikan sebagai motivasi diri untuk mengikuti 

program RQM. 

1.4.2.2 Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan serta dapat 

dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman 

dan wawasan berpikir kritis, sehingga dapat mengamalkan ilmu 

tersebut. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti lain. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

referensi dan pijakan dalam perumusan desain penelitian lanjutan yang 
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lebih mendalam dan lebih komprehensif, khususnya yang berkenaan 

dengan penelitian. 

1.5 Definisi Operasional 

1.5.1 Pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan yang dilakukan oleh 

mentor dan pengurus RQM dalam membimbing dan mengajarkan al-

Qur’an.  

1.5.2 Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) yang dimaksud adalah RQM 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) sebagai wadah bagi 

mahasiswa untuk bisa mengembangkan kemampuan dalam membaca 

al-Qur’an dengan baik dan benar. 

1.5.3 Bentuk pembinaan al-Qur’an yang dimaksud adalah bentuk atau cara 

yang digunakan oleh mentor, pengurus RQM dan penguji untuk 

membina mahasiswa FTIK agar mampu membaca al-Qur’an dengan 

baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 

 


