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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) FTIK IAIN 

Kendari 

 

4.1.1.1 Sejarah Terbentuknya RQM 

 

Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) dibentuk atas dasar kegelisahan Dekan 

FTIK dengan Wadek III kala itu terkait dengan banyaknya mahasiswa yang 

kurang mampu dalam membaca al-Qur’an. Pembentukan RQM dilatarbelakangi 

oleh banyaknya mahasiswa baru yang diterima di IAIN Kendari kurang mampu 

dalam membaca al-Qur’an. Oleh karena itu, Dekan dan Wadek III berinisiatif 

untuk mengadakan sebuah program sebagai wadah yang dapat membantu 

mahasiswa meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an. Pengadaan program 

tersebut disetujui oleh beberapa dosen-dosen. Oleh karena itu, disepakati bahwa 

wadah tersebut diberi nama Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM). Setelah RQM 

terbentuk, maka selanjutnya dibentuk pula kepengurusan, konsep dan metodenya 

serta cara kerja yang akan digunakan dalam program tersebut. RQM ini disahkan 

tepat pada 11 September 2018 (1 Muharram 1440 H) di Masjid Baitul Hikmah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Wawancara oleh Wadek III selaku 

Pembina RQM: 

“Yah, itu berawal dari kegelisahan Dekan dengan saya terkait dengan 

banyaknya mahasiswa yang kurang mampu membaca al-Qur’an. Jadi 

RQM terbentuk itu adalah inisiatif dari Dekan dengan saya. Penamaan 

waktu itu secara instan disetujui namanya Rumah Qur’an Mahasiswa. 

Kemudian kami membicarakan bagaimana konsepnya, bagaimana 

pengurusannya, bagaimana cara kerjanya. Satu sampai dua tahun itu masih 

penyesuaian bagaimana metodenya. Nah, langkah awal pada tahun 

pertama sudah berjalan, tapi itu masih sistem pembelajaran yang 

melibatkan hampir keseluruhan mahasiswa yang masih kategori tidak 
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bagus bacaan al-Qur’annya. Nah ternyata itu berlaku tapi sifatnya instan, 

seiring dengan lamanya perkuliahan. Ketika perkuliahan tidak jalan RQM 

tidak berjalan lagi. Akhirnya, periode berikutnya dilihat kelemahannya, 

RQM tidak lagi mencari jumlah mahasiswa secara kuantitatif. Tetapi dia 

hanya on time siapa mahasiswa yang membutuhkan, maka itu yang dibina. 

Nah, akhirnya konsep itulah yang kemudian kami pakai. Untuk tahun 

terbentuknya yaitu 1 Muharram 1440 H atau 11 September 2018, 

pengukuhan oleh Warek III dan dihadiri oleh Dekan fakultas beserta 

pengurus dan mahasiswa fakultas tarbiyah waktu itu di Masjid Baitul 

Hikmah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Di situ terbagilah 

beberapa kepengurusan, ada penanggung jawab, ada Pembina, ada 

pengurus. Terbagi-bagi kepengurusannya”. (A, Wadek III sekaligus 

pembina RQM, Ruang Wadek III, 9 Maret 2022) wawancara oleh penulis. 

 

Hal yang senada juga disampaikan oleh JN, dosen penguji fakultas: 

 

“yang melatarbelakangi pembentukan RQM itu, berdasarkan pengalaman 

menguji mahasiswa pada ujian tahsin di fakultas dari temuan-temuan tim 

penguji, mahasiswa ini ternyata banyak sekali yang terkendala di tahsinul 

qira’ah yang menyebabkan mahasiswa itu tertunda wisudanya gara-gara 

tidak lulus di BTQ nya. Jadi kita mencari solusi kira-kira apa yang bisa 

dilakukan agar mahasiswa yang terkendala dengan BTQ bisa diatasi dan 

dikoordinir, maka muncullah rancangan Rumah Qur’an Mahasiswa untuk 

fakultas tarbiyah dalam rangka menghimpun mahasiswa yang bermasalah 

di BTQ nya, supaya kita arahkan mereka untuk belajar disitu. Nah itulah 

latar belakang terbentuknya RQM. Tapi secara ekplisit itu dimotori oleh 

Wakil Dekan III, pak Abbas. Kita hanya mendukung adanya RQM, karena 

mahasiswa itu kesulitan di mana mau belajar. Jadi kita arahkan silahkan ke 

RQM untuk belajar.”. (JN, Dosen Penguji Tahsin, Ruang Administrasi 

Fakulats Syariah, 8 Februari 2022) Wawancara oleh penulis.  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

RQM resmi dibentuk pada  tanggal 11 September 2018 tepat pada 1 Muharram 

1440 H di Masjid Baitul Hikmah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

Bersamaan dengan itu, pengurus Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Kendari juga dilantik oleh Dekan 

FTIK IAIN Kendari (Dr. Hj. St. Kuraedah, M.Ag).  
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4.1.1.2 Visi dan Misi Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) 

Rumah Qur’an Mahasiswa yang dijadikan sebagai wadah untuk 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an mempunyai visi dan misi antara 

lain sebagai berikut: 

1. Visi 

Mencetak generasi Qur’ani khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Kendari. 

1. Misi  

a. Memberikan solusi bagi mahasiswa dan membantu Fakultas dalam hal 

keal-Qur’anan.  

b. Menjadi tempat pusat pembinaan Tahsinul Qur’an bagi mahasiswa 

Tarbiyah. 

c. Menjadi lembaga yang mewadahi dan memfasilitasi bakat dan minat 

mahasiswa dalam hal keal-Qur’anan (Dapat dilihat di lampiran). 

 Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan 

oleh peneliti tentang gambaran umum Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) FTIK 

IAIN Kendari bahwa, RQM merupakan sebuah wadah yang dibentuk oleh 

beberapa dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) untuk membina dan 

mengajarkan mahasiswa yang belum fasih bacaan al-Qur’annya. 

   RQM FTIK memiliki visi dan misi, adapun visinya yakni mencetak 

generasi Qur’ani, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) 

IAIN Kendari. Sedangkan misinya yaitu memberikan solusi bagi mahasiswa dan 

membantu fakultas dalam hal keal-Qur’anan. Menjadi tempat pusat pembinaan 

tahsinul qiraah bagi mahasiswa tarbiyah, menjadi lembaga yang mewadahi, dan 
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memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam hal keal-Qur’anan. Visi dan misi 

yang dimiliki RQM ini sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam program 

pembinaan tahsin bagi mahasiswa yang kurang mampu dalam membaca al-

Qur’an. Dengan adanya program ini, maka dapat memberikan solusi bagi 

mahasiswa serta dapat membantu fakultas dalam hal keal-Qur’anan. Oleh karena 

itu, wadah RQM ini sudah berjalan serta berperan dengan baik sebagaimana 

mestinya. 

  Sekretariat RQM berada di gedung FTIK lantai tiga. Pembinaan tahsin 

yang diprogramkan oleh RQM dilakukan di sekretariat. Sekretariat RQM 

memiliki ruang yang cukup strategis untuk digunakan sebagai tempat belajar. 

Walaupun ruangannya tidak terlalu luas, namun cukup untuk digunakan sebagai 

tempat pembinaan. Diharapkan kedepannya agar diadakan perluasan sekret, agar 

mahasiswa binaan dan juga para pengurus dan Pembina RQM merasa nyaman, 

karena setiap pekannya mahasiswa binaan bertambah. 

RQM bukan hanya mewadahi mahasiswa yang mau belajar membaca al-

Qur’an, tetapi juga memfasilitasi mahasiswa binaan dan mentor yang melakukan 

pembinaan di RQM. Oleh karena itu, RQM FTIK memiliki beberapa sarana dan 

prasarana yang cukup memadai untuk digunakan selama pembinaan, seperti papan 

tulis digunakan jika ada pemberian materi untuk peserta binaan. Selain itu, juga 

ada dua buah kipas angin, dispenser, print, beberapa al-Qur’an dan Iqro’, mading, 

beberapa meja dan kursi yang digunkan untuk ujian tahsin, sapu dan pel, tong 

sampah, rak sepatu, dan beberapa kursi tempat menunggu peserta yang akan ujian 

tahsin. Dengan adanya fasilitas tersebut, proses belajar mengajar yang dilakukan 

sangat nyaman. Misalnya, kipas angin sangat dibutuhkan karena letak sekretariat 
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RQM lumayan tertutup dan tidak mempunyai jendela, maka kipas angin sangat 

dibutuhkan agar proses pembinaan berjalan dengan baik tanpa ada rasa panas 

maupun gerah yang dirasakan di dalam sekretariat RQM. Dengan adanya fasilitas 

yang memadai di sekretariat RQM, maka mahasiswa binaan merasa antusias 

mengikuti pembelajaran. 

  Mahasiswa yang telah mengikuti binaan, lulus ujian tahsin di RQM dan di 

fakultas, maka akan mendapatkan sertifikat dari ujian tahsin yang telah dilakukan. 

Dengan adanya sertifikat tahsin tersebut, maka akan menunjang mahasiswa untuk 

mengikuti ujian skripsi. Sertifikat yang diberikan kepada peserta adalah sebagai 

bukti bahwa mahasiswa tersebut telah lulus ujian tahsin di fakultas dan boleh 

melanjutkan ujian skripsi.  

4.1 2 Bentuk Pembinaan Al-Qur’an Di RQM FTIK IAIN Kendari 

 

Untuk melakukan pembinaan membaca al-Qur’an, maka tentu saja ada 

mahasiswa yang dibina. Rumah Qur’an Mahasiswa FTIK membina mahasiswa 

hanya dalam lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) saja, tidak 

untuk fakultas lain, karena masing-masing fakultas memiliki pembinaan tahsin. 

Juga tidak ada unsur paksaan untuk mengikuti pembinaan. Berdasarkan 

wawancara oleh ketua RQM: 

 “kalau untuk mengikuti pembinaannya, itu bagi yang mau saja. Kita 

tuntut mereka untuk mengikuti program pembelajaran, supaya kita bisa 

kontrol perkembangannya atau programnya. Sehingga kita bisa memiliki 

jaminan kalau misalnya dia belajar di RQM. Karena kalau belajar di luar, 

kita tidak tahu. Apakah jelas atau konsisten. Kalau untuk mengikuti 

ujiannya semua wajib ikut”. (AR, Ketua RQM, Sekret RQM, 3 Februari 

2022) Wawancara oleh penulis.  
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Hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa AR menyatakan tidak ada unsur 

paksaan untuk mengikuti binaan di RQM. Namun, untuk mengikuti ujian tahsin di 

RQM atau di fakultas, itu wajib bagi mahasiswa FTIK. 

Adapun peserta yang mengikuti binaan di RQM dibatasi. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan salah satu mentor yang membina di RQM: 

“peserta Rumah Qur’an Mahasiswa atau disingkat RQM ini dibatasi hanya 

untuk lingkup mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tidak 

dimasuki oleh mahasiswa-mahasiswa dari fakultas lain”. (MIS, Mentor 

RQM, Sekret RQM, 9 Februari 2022) Wawancara oleh penulis.  

 

Jawaban dari pertanyaan yang sama juga disampaikan oleh AR: 

“pesertanya di batasi hanya untuk FTIK saja. Kalau jumlahnya, dulu kami 

batasi. Sekarang kita tidak batasi tapi kita utamakan angkatan lama yang 

sedang proses penyelesaian. Seperti angkatan 2015, 2016, 2017. Mereka 

tidak kita batasi, kecuali angkatan 19 mereka dilihat belum punya 

keseriusan untuk belajar, itu tidak kita masukkan dulu dalam pembinaan”. 

(AR, Ketua RQM, Sekret RQM, 3 Februari 2022) Wawancara oleh 

penulis.  

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa peserta RQM 

yang mengikuti binaan dibatasi hanya untuk mahasiswa FTIK saja, tidak dari 

fakultas lain. Adapun untuk peserta yang mengikuti binaan tidak dibatasi, 

khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa semester akhir yang sudah tahap 

penyelesaian studi dan masih terkendala dalam membaca al-Qur’an, mereka lebih 

diutamakan. Namun, untuk mahasiswa yang semester-semester awal, itu tidak 

dimasukkan dulu dalam binaan karena masih punya banyak waktu untuk belajar 

dan lebih diutamakan dulu mahasiswa semester akhir yang sedang proses 

penyelesaian studi. 

Untuk menerima mahasiswa binaan di RQM, diawali dengan pemetaan 

kemampuan membaca al-Qur’an sebelum lanjut melakukan pembelajaran. 

Prosedur pemetaan kemampuan membaca al-Qur’an di RQM dimulai dari iqro’. 
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Mentor menguji kemampuan membaca al-Qur’an peserta yang baru bergabung 

dalam binaan dari iqro’ seperti mencari kesalahannya atau kekeliruannya yang 

dimulai dari penyebutan huruf. Kalau belum lancar atau belum fasih, maka 

bacaannya dimulai dari iqro, dimulai dari menguji mengetes huruf-huruf 

sambung. Tergantung dari kemampuannya sampai di iqro berapa, jadi dimulai 

dari situ. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut. 

“dimulai dari iqro’. Semuanya yang datang belajar, dimulai dari iqro’. Jadi 

kita ini mengajar mau cari kesalahannya mereka, mau cari kekurangannya 

mereka. Jadi kita ini mencari-cari kesalahan. Itulah guru-guru mengaji itu 

kayak cari-cari kesalahan terus kerjanya. Jadi, mereka itu kita tes mulai 

dari huruf. Kalau dari huruf mereka sudah tidak ada yang keliru, berarti 

masuk ke huruf bersambung, mulai dari yang dua huruf, tiga huruf atau 

empat huruf, sampai kemampuan mereka bisa baca. Kalau misalnya yang 

tiga huruf itu mereka sering salah-salah berarti bacaannya kita mulai dari 

situ”. (AR, Ketua RQM, Sekret RQM, 3 Februari 2022) Wawancara oleh 

penulis.  

 

Adapun durasi waktu binaan atau pembelajaran dalam setiap kali 

pertemuan adalah tiga jam. Sebagaimana hasil wawancara: 

“durasi pertemuannya itu kira-kira tiga jam”. (FCH, Mentor RQM, Sekret 

RQM, 4 Februari 2022) Wawancara oleh penulis.  

 

Hal tersebut dinyatakan juga oleh AR, ketua RQM : 

“waktunya itu dalam jadwalnya kita yakni selama tiga jam, maksimal tiga 

jam. Misalnya, senin dari jam 13:00 sampai jam 16:00. Jadi tiga jam”. 

(AR, Ketua RQM, Sekret RQM, 3 Februari 2022) Wawancara oleh 

penulis. 

 

Hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa dalam jadwal pembinaan di 

RQM pada setiap pertemuan itu durasinya tiga jam. Tidak terlalu lama, dan juga 

tidak sebentar. Jika  jadwal pertemuan masa binaan durasinya sangat lama, maka 

para peserta akan ada yang merasa jenuh dan juga pastinya mereka jarang datang. 
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Jadwal pertemuan yang dilakukan pada masa bimbingan dalam seminggu 

di RQM adalah tiga kali pertemuan, yakni hari senin, kamis, dan jumat. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan hasil wawacara berikut: 

“durasi pertemuan yang dilakukan dalam seminggu yakni tiga kali. Hari 

senin, kamis, dan jumat”. (FCH, Mentor RQM, Sekret RQM, 4 Februari 

2022) Wawancara oleh penulis. 

Hal yang sama juga dinyatakan oleh AYS, mentor RQM. 

“jadi dalam seminggu itu, tiga kali pertemuan. Mulai dari hari senin, 

kemudian kamis, setelah itu jumat. (AYS, Mentor RQM, Sekret RQM, 8 

Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

 

Adapun pembinaan tahsin mahasiswa dilakukan oleh fakultas bekerjasama 

dengan RQM (Rumah Qur’an Mahasiswa). RQM dibentuk dan di SK kan oleh 

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk melakukan proses pembinaan 

secara berkelanjutan kepada mahasiswa FTIK IAIN Kendari. 

Ada dua bentuk pembinaan yang dilakukan oleh RQM pada proses 

pembinaan bacaan al-Qur’an mahasiswa FTIK, yakni Klasikal dan Talaqqi. 

Pembinaan Klasikal adalah pembinaan yang dilakukan melalui pertemuan (tatap 

muka) di ruang kelas sebagaimana lazimnya perkuliahan. Sedangkan  pembinaan 

talaqqi (praktikum) adalah pembinaan yang dilakukan dengan praktek langsung 

membaca di hadapan mentor yang telah ditetapkan. Pembinaan talaqqi terbagi 

menjadi dua, yakni pembinaan wajib dan pembinaan khusus yang bersifat privat. 

Dalam pembinaan talaqqi, dilakukan beberapa cara untuk memperlancar bacaan, 

seperti diajarkan cara peneyebutan makharijul huruf, cara membedakan huruf-

huruf yang mirip, dan lain-lain.  

Di RQM, para mentor membina peserta dengan baik. Hasil  wawancara 

dengan NA selaku mahasiswa binaan: 



 

34 
 

“bentuk pembinaan yang dilakukan di RQM yaitu belajar dengan 

menghadap masing-masing mentor yang ada di RQM. Di saat sedang 

pembinaan, masing-masing mentor yang membina menyampaikan materi 

dengan sangat jelas dan mengajarkan bagaimana baiknya membaca al-

Qur’an dengan tepat. Pembinaan ini dinamakan talaqqi, beberapa 

pembinaan yang dilakukan secara talaqqi atau praktik adalah kita dibina 

untuk memperlancar dan memfasihkan penyebutan huruf yaitu dengan 

terlebih dahulu mengetahui tempat keluarnya bunyi huruf, contohnya 

huruf Ba’ yang cara penyebutannya adalah dengan merapatkan bibir atas 

dan bibir bawah. Selain penyebutan huruf kita juga dibina dan diajarkan 

untuk membedakan huruf-huruf yang mirip, contoh huruf Ta’ dan huruf 

Tha’ kedua huruf ini sering dibaca sama, padahal kalau dilihat dari segi 

makhraj dan sifatnya memiliki perbedaan yang signifikan. Adapun untuk 

membedakan keduanya yakni kembali lagi makhrajnya”. (NA, Mahasiswa 

Binaan, Via WA, 4 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

 

Hal yang senada juga disampaikan oleh A, Wakil dekan III. 

 “jadi bentuk pembinaan yang dilakukan di RQM itu pembinaan model 

talaqqi, diawali dari masing-masing mentor mengambil tempat yang telah 

disiapkan kemudian semua binaan menghadap bacaannya secara bergilir 

kepada mentor. Minimal tiga metor dalam satu kali binaan. Pembinaan 

teori itu dilaksanakan mungkin sangat sedikit sekali. Yang lebih banyak 

itu adalah praktiknya. Tidak perlu lagi teori, sebagaimana di awal-awal 

pertemuan tatap muka lebih banyak praktikumnya. Sistemnya itu, jika 

ditegur dan sudah diperbaiki maka pindah lagi ke mentor lainnya. Selain 

itu, juga ada model pembelajaran klasikal yang dilakukan di dalam ruang 

kelas. Jadi begitu model pembinaan di RQM sudah sangat bagus yah”. (A, 

Wakil Dekan III, Ruang Wakil Dekan III, 9 Maret 2022) Wawancara oleh 

penulis. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa bentuk pembinaan 

yang dilakukan di RQM dinamakan dengan klasikal dan talaqqi (praktikum). 

Pembinaan klasikal dilakukan dengan tatap muka di ruangan sebagaimana 

lazimnya perkuliahan. Sedangkan pembinaan talaqqi dimulai dari peserta 

dihadapkan oleh masing-masing mentor yang sudah siap mengajar. Setelah itu 

peserta yang sudah diajar oleh satu mentor pindah lagi ke mentor lainnya. Begitu 

seterusnya hingga minimal tiga mentor yang mengajar pada setiap peserta. 

Pembinaan talaqqi terbagi menjadi dua yakni pembinaan wajib dan pembinaan 

khusus. Pembinaan wajib adalah pembinaan yang dilakukan oleh semua peserta 
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binaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh RQM. Adapun pembinaan 

khusus merupakan pembinaan yang hanya dilakukan untuk mahasiswa akhir yang 

ingin menyelesaikan studinya, jadi dilakukan di luar jadwal pembinaan dengan 

privat sesuai dengan kesepakatan antara mentor dan binaan tersebut. Dalam 

pembinaan talaqqi, dilakukan beberapa cara untuk memperlancar bacaan, seperti 

diajarkan cara peneyebutan makharijul huruf, cara membedakan huruf-huruf yang 

mirip, dan lain-lain. 

Pada pembinaan yang dilakukan di RQM, banyak kesulitan ataupun 

kekeliruan yang dialami mahasiswa saat membaca al-Qur’an. Hasil wawancara:  

“tidak menentu, tapi kebanyakan di sini adalah kesulitannya itu lebih 

ketidakkonsistenan panjang pendeknya itu. Di situ yang paling banyak 

keliru. Kenapa, karena begini, mahasiswa ini ibarat bukan kertas kosong. 

Jadi mereka sudah ada isinya tapi isinya itu salah-salah. Beda kalau 

misalnya kita ajar anak-anak, anak-anak itu kan kosong. Jadi apa yang kita 

kasi tahu, itulah yang dia tahu. Kalau mereka mahasiswa ini rata-rata 

bukan kertas kosong, sudah ada isinya. Maksudnya, mereka sudah bisa 

mengaji versinya mereka. Makanya yang paling berat itu adalah 

menghilangkan kebiasaan kelirunya mereka. Mereka misalnya pintar 

mengaji versinya mereka, versi aksen suku daerah mereka. Cuman 

mengajinya itu mngkin tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Yang panjang 

mereka kasi pendek, yang pendek mereka kasi panjang. Mungkin 

mengikut di kampungnya itu semuanya dipanjangkan banyak, kemudian 

apalagi yang huruf ro’, kho’ itu tidak ada. Waladdaalliin misalnya. Ini 

ibarat, mereka ini orang yang sudah bertahun-tahun makan tangan kiri 

tiba-tiba masuk di RQM mau dikasi pindah di tangan kanan. Itu kan berat. 

Jadi kita tidak katakan bahwa mereka tidak tahu mengaji, tapi mereka bisa 

mengaji versinya mereka, yang sebenarnya dalam hukum ilmu tajwid itu 

keliru atau kurang tepat. Itu yang mau kita ubah kebiasaannya mereka, 

kebiasaan mereka yang sering keliru, kita ubah menjadi kebiasaan baik. 

Dan mempertahankan kebiasaan baik itu. Untuk mengubah kebiasaan itu 

maka kita selaku mentor terus menegur jika keliru, dan tentunya juga dia 

harus biasakan untuk mengaji, dan mengulang-ulang terus hingga berubah 

sesuai dengan kaidah ilmu tajwid”. (AR, Ketua RQM, Sekret RQM, 3 

Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa kesulitan 

mahasiswa yang paling banyak saat membaca al-Qur’an adalah kekeliruan pada 
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panjang pendeknya. Selain itu, yang paling sukar diubah adalah kebiasaan 

mengaji mereka yang versi aksen suku daerah ke versi kaidah ilmu tajwid. 

Beberapa kendala yang dialami mahasiswa pada masa binaan di RQM 

adalah dari bacaan dan juga dari kehadiran peserta. Berdasarkan hasil wawancara: 

 “sebenarnya ada dua kendala, dari orangnya dan dari bacaannya. Kalau 

kendala dari bacaan itu secara umum ada di kelancaran. Tapi secara 

khusus ada yang dibagian cara berhentinya susah, tapi kebanyakan itu di 

panjang pendeknya. Ada juga sebagian yang nafasnya tidak sampai. Jadi 

kita latih betul itu cara memendekkan bacaan. Kalau kendala dari 

pesertanya itu ada yang terkendala di kendaraan, karena jauh rumahnya. 

Kemudian ada yang terkendala juga pada kesehatan, ada juga itu orangnya 

yang sedikit-sedikit sakit, jadi izin lagi. Kemudian ada yang tidak serius, 

biasanya yang banyak kegiatannya yang tidak terlalu penting mungkin bisa 

dikesampingkan dulu, kita sampaikan seperti itu. Jadi maksudnya mereka 

itu ada yang datang binaan kalau ada waktu luangnya saja. Mereka tidak 

serius mengejar target yang hanya dua bulan. Harapan kita yang masuk 

belajar itu adalah mahasiswa yang benar-benar fokus belajar, target dua 

bulan selesai”. (AR, Ketua RQM, Sekret RQM, 3 Februari 2022) 

Wawancara oleh penulis. 

 

Hal tersebut juga dinyatakan oleh MIS, mentor RQM. 

“adapun kendala-kendalanya itu lumayan banyak yah. Contoh di mana 

mahasiswa banyak yang datang terlambat datang tidak sesuai jadwal. 

Yang kedua, sekret RQM itu lumayan sempit dan banyak peserta binaan 

yang hadir, jadi kami selalu kepanasan di dalamnya dan kami selalu 

kesusahan dalam mengajar karena banyaknya peserta binaan tersebut”. 

(MIS, Mentor RQM, Sekret RQM, 10 Februari 2022) Wawancara oleh 

penulis. 

Hasil wawancara di atas dinyatakan bahwa kendala-kendala yang dialami 

mahasiswa pada masa pembinaan adalah dari bacaan dan juga dari kehadiran 

peserta. Kendala dari bacaan yang paling banyak ditemukan adalah tidak 

konsisten bacaan panjang pendeknya. Untuk mengubah kebiasaan itu, maka 

mentor terus menegur jika keliru, dan tentunya mahasiswa binaan harus 

membiasakan untuk mengaji, dan mengulang-ulang terus hingga berubah sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid. Selain itu, kehadirannya yang kebanyakan izin dan 
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hanya datang binaan di waktu luangnya. Jadi, kebanyakan tidak konsisten 

mengejar target dua bulan bisa selesai. Kendala lainnya terdapat pada ruang 

sekretariat yang digunakan untuk binaan, ruangannya tidak terlalu luas dan 

memiliki banyak peserta binaan. Jadi, agak panas dan sesak. Itu beberapa kendala 

yang di alami pada masa binaan.  

Setiap masalah atau kendala tentu membutuhkan suatu penyelesaian atau 

solusi, begitu juga dengan kendala-kendala yang dialami para mentor di RQM. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh mentor RQM bahwa: 

“dari banyaknya kendala yang ditemukan pada masa binaan, salah satunya 

pada kelancaran membaca al-Qur’an dan tidak fasih dalam menyebut 

huruf hijaiyah. Kita selalu sampaikan kepada peserta binaan bahwa sering-

seringlah membaca al-Qur’an, jangan hanya pada masa binaan saja. 

Misalnya, setiap selesai shalat baca minimal satu lembar. Boleh juga setiap 

selesai magrib atau subuh baca tiga lembar. Intinya sering-sering membaca 

al-Qur’an, insyaAllah akan lancar jika rutin membaca. Selain itu, untuk 

peserta yang kurang fasih dalam penyebutan huruf hijaiyah, kita suruh 

ulang-ulang terus di rumah atau buka youtube biar lancar. (AR, Ketua 

RQM, Sekret RQM, 3 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

 

Hasil wawancara di atas, AR menjelaskan bahwa dari kendala-kendala 

yang ditemukan, terdapat beberapa solusi mengenai peserta yang kurang lancar 

dalam membaca al-Qur’an ataupun kesulitan dalam menyebut huruf hijaiyah, 

yakni melatih peserta secara rutin, dan meminta mereka untuk sering 

menyebutkan huruf-huruf yang dianggap sulit tersebut. Kemudian untuk kendala 

ruang binaan, insyaAllah akan diperluas agar lebih leluasa dalam melakukan 

binaan. 

“kalau kendala dari ruangan tempat binaan, ada saran dari ustadz Abbas 

bahwa InsyaAllah akan diperluas sekret RQM ini karena peseta binaan 

cukup banyak dan lebih leluasa dalam mengajar dan membina.” (MIS, 

Mentor RQM, Sekret RQM, 10 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa solusi dari 

kendala dalam kelancaran membaca al-Qur’an yakni membiasakan membaca al-

Qur’an setiap selesai shalat minimal satu lembar, serta membiasakan 

medengarkan murottal. Adapun yang kesulitan dalam penyebutan huruf hijaiyah 

yaitu dengan melatih diri dalam penyebutan huruf-huruf yang sulit, seperti 

mendengar atau menonon youtube tentang video pengucapan huruf hijaiyah dan 

membiasakan latihan dengan cara terus mengulang-ngulang huruf-huruf yang 

dianggap susah tersebut. Selanjutnya untuk kendala ruang binaan yang sempit, 

insyaAllah akan diperluas agar lebih leluasa melakukan binaan dan pembelajaran 

al-Qur’an. 

Peserta binaan yang telah belajar di RQM akan dievaluasi sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan oleh mentor. Jadi, setelah belajar maka perlu 

diberikan evaluasi terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh peserta binaan. 

Tujuan dilakukannya evaluasi tentu saja untuk mengetahui perkembangan 

kemampuan membaca al-Qur’an peserta binaan. Oleh karena itu, berdasarkan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang evaluasi dari hasil belajar 

mahasiswa binaan, prosedurnya yaitu dengan cara mentor memanggil setiap 

peserta binaan ke tempat yang sudah disediakan, kemudian mentor penguji 

menyuruh mahasiswa tersebut untuk membaca al-Qur’an sesuai dengan halaman 

yang sudah ditentukan oleh mentor penguji. Selanjutnya penguji RQM 

mendengarkan dengan seksama bacaan peserta sembari melakukan penilaian 

terhadap kualitas bacaan mereka. Jika peserta keliru dalam membaca, maka 

mentor yang bertugas sebagai penguji memperbaiki bacaan dengan benar, lalu 

peserta kemudian mengikuti bacaan tersebut. Setelah peserta selesai melakukan 
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tes, maka mentor yang bertugas memberitahukan kesalahan-kesalahan bacaannya, 

dan memberi masukan serta motivasi kepada peserta. 

Pada pembinaan yang dilakukan di RQM, ada pemberian motivasi yang 

diberikan oleh mentor kepada peserta binaan. Seperti, kata-kata penyemangat 

bahwa bacaannya sudah bagus, tinggal sedikit lagi yang perlu diperbaiki. Mentor 

juga menyemangati untuk terus belajar mengaji karena sudah semester akhir, agar 

cepat menyelesaikan studi. Selain itu, sampaikan juga kepada peserta bahwa 

membaca al-Qur’an itu perbuatan mulia, terlebih jika kita mempelajari dan 

mengajarkannya kepada orang lain. Hasil wawancara: 

“kalau pemberian motivasi, ada. Contohnya misalnya kita sekarang kan 

mengajar. Setelah kita mengajar, kita kasi tahu yang kita ajarkan ini. 

Bahwa bacaannya kan sudah bagus, sudah lancar. Tugasnya tinggal 

memperbaiki kekurangannya saja, misalnya penyebutan huruf ini belum 

fasih. Kalau kita sampaikan begitu, otomatis mereka akan semangat karena 

dikatakan sudah bagus berarti saya tinggal memperbaiki ini saja. Kata-kata 

seperti itu biasanya membuat peserta makin semangat belajar”. (AYS, 

Mentor RQM, Sekret RQM, 8 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

Hal yang senada juga dinyatakan oleh MIS, mentor RQM. 

“ada, kami selalu memberi motivasi kepada peserta binaan bahwa 

membaca al-Qur’an itu sangat mulia dalam hadis Rasulullah SAW 

mengatakan sebaik-baik orang adalah yang membaca al-Qur’an dan 

mengajarkannya. Dan kami juga selalu memotivasi mahasiswa yang 

semester akhir, di mana mereka harus betul-betul belajar al-Qur’an karena 

untuk mahir membaca al-Qur’an itu salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan studi di IAIN Kendari, khususnya di FTIK. Pemberian 

motivasinya, adalah pertama kita sampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, 

kedua kita memotivasi bahwa mereka ini sudah semester akhir harus 

semangat belajar membaca al-Qur’an supaya studinya cepat selesai. Jadi, 

mahasiswa yang tidak lulus-lulus dalam tes baca Qur’an, maka tidak bisa 

melanjutkan ke tahap ujian skripsi”. (MIS, Mentor RQM, Sekret RQM, 10 

Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mentor RQM yang melakukan tugas 

untuk membina mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an 

menyatakan bahwa ada pemberian motivasi kepada peserta yang dibina. Antara 
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lain, kata-kata penyemangat seperti bacaannya sudah bagus dan tinggal sedikit 

lagi yang harus diperbaiki. Semangati juga untuk terus belajar mengaji karena 

sudah semester akhir agar cepat menyelesaikan studi. Motivasi bahwa membaca 

al-Qur’an itu mulia, apalagi jika kita belajar dan mengajarkannya kepada orang 

lain.  Jadi, banyak kata-kata penyemangat dan motivasi yang diberikan mentor 

kepada peserta binaan agar tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam 

belajar. 

Mahasiswa yang telah mengkuti binaan dalam waktu yang sudah 

ditentukan yakni tidak lebih dari dua bulan masa binaan setiap, maka dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui perkembangan mahasiswa tersebut. Hasil wawancara: 

“untuk prosedur evaluasinya itu, biasanya mentor menanyakan mengeai 

hukum tajwid atau hukum bacaan pada peserta didik yang sudah dibina 

sebelumnya. Kemudian, di akhir juga ada tes khusus dari ketua RQM. 

Biasanya dilakukan oleh ustadz Rijal untuk mengetahui sampai mana 

bacaan atau peningkatan bacaan dari peserta binaan RQM. Nanti 

mahasiswa yang kiranya sudah mampu dalam membaca Qur’an, nanti 

disarankan atau direkomendasikan untuk ujian di Fakultas”. (FCH, Mentor 

RQM, Sekret RQM, 4 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

 

Hal yang senada juga dinyatakan oleh MIS, mentor RQM. 

 

“prosedur evaluasi dari hasil belajar peserta didik yang telah melakukan 

pembelajaran di RQM yaitu yang pertama kita melakukan tes di RQM 

kepada peserta yang sudah mengikuti pembinaan sekitar duan bulan, 

kemudian apabila mereka lulus maka kami dari RQM, merekomendasikan 

mereka untuk tes di fakultas. Adapun yang belum lulus, maka kami 

menyuruh mereka untuk mengikuti pembinaan lagi yang serius.”. (MIS, 

Mentor RQM, Sekret RQM, 10 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh kedua informan di atas dapat 

disimpulkan bahwa prosedur evaluasi yang dilakukan di RQM setelah membina 

adalah  dengan mengetes bacaan peserta dengan menyelingi beberapa pertanyaan 

mengenai ilmu tajwid. Jika bacaannya sudah fasih, maka disarankan untuk maju 
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tes RQM yang diuji oleh ketua RQM. Peserta yang bacaannya sudah bagus, maka 

diluluskan. Setelah itu, mereka direkomendasikan untuk maju ke ujian fakultas. 

Mahasiswa yang telah mengikuti binaan dan bacaannya sudah cukup 

bagus, maka di evaluasi oleh mentor. Hasil wawancara: 

“kalau untuk prosedur pelaksanaan ujian di RQM, pertama-tama 

mendaftar dulu. Peserta mendaftar lewat link, setelah mendaftar lewat link 

dites satu-satu oleh penguji RQM. Kemudian setelah dites, apakah dia 

layak untuk lanjut ujian tahsin di fakultas atau belum. Kalau misalnya 

sudah layak, jadi nanti peserta ini direkomendasikan ke fakultas”. (AYS, 

Mentor RQM, Sekret RQM, 8 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

Hal yang sama juga dinyatakan oleh MIS, mentor RQM. 

“prosedurnya yaitu kalau mahasiswa yang ikut pembinaan di RQM itu 

mereka tidak bisa ujian kalau tidak ada persetujuan dari mentornya. Kalau 

mentornya sudah menyetujui mereka untuk ujian, maka peserta binaan itu 

bisa ikut binaan di RQM. Dan benuk pelaksanaannya itu di mana 

mahasiswa tersebut diuji oleh satu penguji di RQM, dan pengujinya 

tersebut adalah ketua RQM. Apabila lulus, maka selanjutnya mereka bisa 

mengikuti ujian bacaan al-Qur’an di fakultas”. (MIS, Mentor RQM, Sekret 

RQM, 10 Februari 2022) Wawancara oleh penulis.  

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dinyatakan bahwa 

prosedur pelaksanaan ujian di RQM itu adalah pertama, bagi mahasiswa binaan di 

RQM, kalau sudah ada persetujuan dari mentor untuk melakukan tes, maka boleh 

langsung tes, tesnya diuji oleh ketua RQM. Kalau sudah fasih bacaannya, maka 

boleh direkomendasikan untuk maju ke ujian fakultas. Adapun untuk mahasiswa 

yang bukan binaan, mereka itu mendaftar dulu lewat link yang sudah disediakan 

oleh pengurus RQM. Setelah itu, tunggu jadwal hari apa mereka akan di tes. Jadi, 

mahasiswa binaan maupun yang bukan binaan, semuanya dites oleh ketua RQM. 

Untuk hasilnya, peserta yang dinyatakan lulus maka akan direkomendasikan 

untuk mengikuti ujian di fakultas. Adapun untuk peserta yang belum lulus, maka 
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disarankan untuk lebih giat lagi belajar dan memperbaiki bacaannya, lalu 

mendaftar kembali setelah satu bulan selesainya ujian. 

 Sebelum melakukan ujian tahsin, mahasiswa harus melakukan tes terlebih 

dahlu dengan penguji di RQM. Jika dinyatakan lulus, maka direkomendasikan 

untuk ujian tahsin di fakultas. Adapun indikator mahasiswa yang dinyatakan lulus 

dan direkomendasikan ke fakultas yakni mampu menguasai ilmu tajwid, 

khususnya pada penyebutan huruf, tanda baca, tempat berhenti, panjang pendek, 

dan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut: 

“adapun indikatornya yaitu, ada beberapa poin. Yang pertama, harus 

lancar betul. Yang kedua, makharijul hurufnya betul. Yang ketiga, penjang 

pendeknya betul. Dan yang terakhir hukum tajwid harus betul”. (MIS, 

Mentor RQM, Sekret RQM, 10 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

 

 Hal tersebut juga dinyatakan oleh AYS, mentor RQM. 

 

“yang pasti hukum tajwidnya sudah benar. Misalnya panjang pendeknya, 

ikhfa, idhgam, izhar, dan lain sebagainya. Kemudian kelancaran, nah 

kelancaran juga itu penting. Kemudian mampu menguasai tempat-tempat 

berhenti, karena kadang banyak itu yang tidak kuat nafas, tapi dia tahu dan 

pintar dia harus berhenti dimana. Kalau misalkan sudah menguasai semua 

itu, insyaAllah dinyatakan lulus dan direkomendasikan ke Fakultas”. 

(AYS, Mentor RQM, Sekret RQM, 8 Februari 2022) Wawancara oleh 

penulis. 

 

Terkait dengan ujian tahsin Qur’an di fakultas, prosedurnya sebelum dan 

sesudah RQM dibentuk itu berbeda. Berdasarkan hasil wawancara: 

“saya jawab sebelum RQM itu terbentuk yah. Jadi, sebelum RQM 

terbentuk, itu mendaftarnya bebas. Semua mahasiswa fakultas tarbiyah itu 

mendaftarnya di Pak La Boi, karena kelihatannya itu setiap jum’at terlalu 

banyak yang mendaftar, sampai kita itu menguji sampai shalat isya, 

bahkan sampai selesai shalat isya. Di situ dulu kita berfikir bagaimana 

caranya supaya tidak membludak seperti ini dan mahasiswa yang masuk 

juga kan asal-asalan. Asal daftar, masuk diuji tidak lulus. Maka untuk 

meminimalisir ini pendaftar kita arahkan lagi ke RQM. Maksudnya itu, 

orang yang bisa ikut ujian tahsin di tim penguji itu adalah orang-orang 

yang dikomendasikan oleh RQM. Itu dalam rangka membatasi mahasiswa 

yang mendaftar yang jumlahnya tidak terkendali kalau dibuka secara 

bebas. Maka, alhamdulillah dengan adanya itu paling bisanya 20 orang. Itu 
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sebelum magrib selesai lah kalau 20 orang. Jadi itu prosedurnya, sebelum 

terbentuk daftarnya bebas, tapi setelah terbentuk RQM, nanti RQM yang 

merekomendasikan mahasiswa tersebut layak untuk  diuji atau tidak”. (JN, 

Dosen Penguji Tahsin, Ruang Administrasi Fakulats Syariah, 8 Februari 

2022) Wawancara oleh penulis. 

Berdasarkan wawancara di atas, salah satu dosen penguji fakultas 

menyatakan bahwa prosedur pelaksanaan ujian tahsin Qur’an di fakultas, dulunya 

sebelum RQM dibentuk semua mahasiswa yang hendak mengikuti ujian tahsin 

mendaftar ke salah satu dosen tim penguji. Jumlah mahasiswa yang mendaftar 

saat itu sangat banyak, sehingga tim penguji merasa kewalahan karena menguji 

hingga waktu selesai shalat isya. Setelah RQM terbentuk, mahasiswa yang hendak 

mengikuti ujian tahsin harus ada rekomendasi dulu dari RQM. 

Adapun indikator mahasiswa yang dikatakan mampu membaca al-Qur’an 

adalah kelancarannya. Hasil wawancara: 

“kategori penilaian kami dalam menguji mahasiswa itu ada kategori sangat 

baik dengan nilai 91-100. Kategori yang baik antara 80-90, sedangkan 

kategori yang berikutnya adalah kategori yang tidak lulus itu kita beri nilai 

antara 50-79. Nah kalau kita lihat dalam kenyataannya, yang bisa kita 

kategorikan lulus itu adalah mahasiswa yang sudah bisa membaca al-

Qur’an dengan mengetahui panjang pendeknya, letak tasydidnya, letak 

makhrajnya. Itu kategori penilaian yang sangat mendasar. Tapi kalau 

kadang benar dan kadang salah atau sekedar khilaf itu bisa kita bantu. Tapi 

kalau dia keseringan salah berarti belum konsisten benarnya. Jadi kalau 

sudah benar makhrajnya, panjang pendeknya, tasydidnya dan tanda 

bacanya itu sudah bisa kita kategorikan baik. Kita belum masuk ke 

tajwidnya. Ketika ada yang memiliki kemampuan tajwid yang sangat 

bagus itu kita kategorikan bahwa dia sangat baik”. (A, Wakil Dekan III, 

Ruang Wakil Dekan III, 9 Maret 2022) Wawancara oleh penulis. 

 

Hal yang senada juga disampaikan oleh M, dosen penguji fakultas: 

 

“indikatornya itu harus lancar, di ujian itu ada beberapa penguji, minimal 

tiga orang. Yang sering menguji itu kan empat orang. Yah, kalau memang 

sudah memenuhi standar. Misalnya lancar, sudah bisa membedakan 

makhrajnya, panjang pendeknya, waqafnya, dan lain-lain. Itu bisa lulus”. 

(M, Dosen Penguji Tahsin, Ruang Dosen Laboratorim Terpadu, 15 

Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 
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Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa, dosen penguji fakultas pada 

ujian tahsin mengatakan bahwa indikator mahasiswa yang dikatakan mampu 

membaca al-Qur’an adalah mahasiswa yang bacaannya lancar, mampu 

menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik, mampu membedakan panjang 

pendeknya, mengetahui tempat-tempat berhenti, dan lain-lain yang menyangkut 

hukum-hukum tajwid. Jika bacaannya sudah lancar, maka bisa dikatakan mampu 

membaca al-Qur’an dengan baik dan bisa diluluskan. 

Terdapat juga beberapa kesalahan dan kekeliruan yang sangat sering 

dilakukan mahasiswa saat mengikuti ujian tahsin. Hasil wawancara: 

“kelancarannya, karena kadang itu ada yang terbata-bata. Lama baru sebut 

lagi satu kata, tertapi kalau untuk yang paling dominan itu yang dikatakan 

lulus atau tidak yang paling penting itu adalah penjang pendeknya. Itu 

yang paling kita tekankan. Suda bisa dianggap mampu kalau sudah bagus 

panjang pendeknya. Sepanjang madnya itu tidak beres, maka kita 

menganggap itu tidak mampu. Jadi panjang pendeknya ini harus bagus 

baru bisa keluar dari kampus atau diluluskan. Harus selesai, bikin malu 

kalau di luar nanti, biar panjang pendeknya tidak beres. Jadi, artinya 

memang ada yang diutamakan. Sekalipun indikatornya itu ada tiga, tapi 

yang diutamakan itu adalah tajwidnya, terkait dengan panjang pendeknya. 

Itu yang paling kita tekankan. Kalau tidak beres disitu, itu yang kadang 

kita tunda dan tidak luluskan. Tapi kita beritahukan, kalau kamu ini 

masalahnya disini. Jarang sekali ji kita nilai tartilnya. Jadi, kesalahan yang 

paling banyak itu panjang pendeknya”. (JN, Dosen Penguji Tahsin, Ruang 

Administrasi Fakulats Syariah, 8 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kesalahan mahasiswa yang paling banyak saat mengikuti ujian tahsin adalah 

panjang pendeknya. Jika panjang pendeknya masih banyak yang keliru, maka 

tidak diluluskan dulu. Setelah itu, mahasiswa tersebut diberi catatan bahwa 

kesalahannya terletak disini. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tersebut tahu di 

mana letak kesalahan yang perlu diperbaiki. 
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4.1.3 Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembinaan Al-Qur’an Di RQM 

Mahasiswa yang mengikuti binaan di RQM menyatakan bahwa di RQM 

itu pembinaannya sangat efektif. Berdasarkan hasil wawancara: 

“menurut saya pembinaan di RQM itu sangat efektif sekali, karena mereka 

sesuaikan dengan jadwal mahasiswa. Kan mereka juga mahasiswa, mereka 

juga punya kesibukan sendiri. Mereka itu buat jadwal sesuai dengan 

jadwal kuliah mahasiswa, supaya peserta di RQM yang tidak masuk kuliah 

bisa ikut. Ada yang pagi, ada yang siang. Trus kalau jumat kan tidak 

semuanya anak tarbiyah itu kuliah, jadi bisa ikut pembinaan”. (SS, Peserta 

binaan, FTIK lantai 2, 11 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

 

Hal yang serupa juga disampaikan oleh WYA selaku peserta binaan: 

 

“menurut saya sudah bagus, karena mentor-mentor semua setiap kita 

belajar dan setiap kita ada yang salah ditegur dan diluruskan”. (WYA, 

Peserta binaan, FTIK lantai 2, 11 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

 

S juga menjelaskan hal yang sama: 

 

“wah sangat bagus. Bagus karena dari para mentor-mentornya itu 

menyampaikan materi sangat baik. Trus baiknya itu dalam segi 

penyampaiannya bagus. Mereka tidak meyampaikannya itu secara kasar, 

mereka tuntun kita dengan halus sampai bisa”. (S, Peserta binaan, Sekret 

RQM, 10 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, persepsi mahasiswa 

terhadap pembinaan bacaan al-Qur’an di RQM FTIK sudah bagus. Dilihat dari 

para mentor dalam membimbing dan melatih peserta dengan baik, antara lain 

dengan menyampaikan materi, jika peserta sudah memahami maka mentor 

melatih dengan melakukan tes kepada para peserta tersebut dengan cara membaca 

ayat-ayat yang ditentukan oleh mentor dan mengamati hukum bacaan yang 

terdapat pada ayat-ayat tersebut. Jika peserta masih melakukan kesalahan atau 

keliru, maka mentor menegur, dan membimbing serta mencontohkan bacaan yang 

benar. Setelah itu, peserta kemudian mengulang bacaan yang telah dicontohkan 
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tersebut. Begitu seterusnya hingga pindah lagi ke mentor selanjutnya. Jadi, dalam 

satu kali pertemuan minimal tiga mentor yang mengajar setiap peserta binaan. 

Terkait dengan bentuk pembinaan atau pembelajaran yang dilakukan di 

RQM, ada yang mengatakan bagus dan kurang bagus. Hasil wawancara:  

“sebenarnya RQM itu bagus pembinaannya. Tapi, karena mentornya 

sedikit dan pesertanya banyak sekali jadi kurang bagus menurut saya. 

Mentornya ada banyak, tapi kenapa saya lihat hanya itu-itu saja. Lima 

sampai enam orang saja. Jadi kita tidak akan tahu bagaimana skill 

mengajar dari semua mentor,  karena yang bimbing kita orangnya itu terus. 

Dan jujur, saya juga memang jarang datang karena ada kesibukan lain. 

Tapi di luar ketidakhadiran saya itu saya les privat di kos teman. Setiap 

saya ingin maju untuk ujian tahsin di RQM pasti di tes dulu, dan ternyata 

belum dibolehkan untuk ujian, karena masih banyak yang harus saya 

benahi pada bacaan saya katanya. Sebenarnya cara mentor menilai itu 

bagaimana sih? Kenapa saya sampai sekarang tidak lulus juga. Menurut 

saya dosen juga tidak adil karena mempersulit mahasiswanya. Yah, saya 

ada salahnya juga sebenarnya karena jarang datang, kadang saya datang 

sudah dekat waktu pulang. Jadi mentor yang membimbing saya juga 

terlambat pulang karena waktu sudah lewat untuk mengajar”. (D, Peserta 

binaan, FTIK, 23 Mei 2022) Wawancara oleh penulis. 

Hal yang  mirip juga dikatakan oleh E, 

“sebenarnya seandainya dari dulu saya ikut tes tahsin di RQM dan 

pengujinya bukan ketua RQM, mungkin saya sudah lulus dari dulu. Sudah 

sekian kalinya saya tes hasilnya masih tidak lulus. Bagaimana saya mau 

lanjut tes di fakultas jika begini. Tapi karena baru sekarang saya tes 

pengujinya bukan ketua RQM jadi saya sudah lulus. Sebanyak itukah 

penilaian yang dilakukan oleh ketua sehingga saya tidak lulus? Berbeda 

dengan mentor yang tes saya kemarin”. (E, Peserta Ujian Tahsin, Fakultas 

Tarbiyah, 26 Mei 2022) Wawancara oleh penulis. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

tersebut mengeluh dengan RQM, karena belum diluluskan. Berbeda dengan hal 

tersebut, beberapa mahasiswa juga memberikan persepsinya dan tidak setuju 

dengan pendapat mahasiswa yang kontra tersebut. Hasil wawancara: 

 “Saya kurang setuju yah dengan teman-teman yang beranggapan bahwa 

mereka tidak lulus tahsin karena penilaian para mentor yang terlalu ketat 

dan terlalu banyak aspek yang harus dinilai. Menurut saya teman-teman 
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yang belum lulus seharusnya mereka menyadari kemampuan bacaaan al-

qur’an mereka bahwa masih banyak aspek penilaian yang harus diperbaiki 

dan dipelajari lagi. Kebanyakan mahasiswa belajar membaca al-qur’an 

nanti ketika sudah dekat ujian skripsi, jadi mereka tidak punya banyak 

waktu untuk belajar. Akhirnya banyak mahasiswa yang dinyatakan tidak 

lulus. (WA, Mahasiswa Biologi, FTIK, 25 Mei 2022) Wawancara oleh 

penulis. 

Persepsi yang senada dari N, 

“menurut saya, itu salah mereka yang tidak lulus. Karena memang 

kemampuan membaca al-Qur’an mereka yang belum bagus, makanya 

tidak diluluskan. Jangan pernah salahkan mentor terkait dengan hasil tes 

ujian yang tidak lulus. Karena yang salah bukan mentor, tapi mereka yang 

baru mau belajar mengaji pas lagi butuh. Walaupun juga mungkin ada 

yang punya orang dalam di dalam pengurus RQM yang mempermudah 

mereka untuk lulus di RQM namun tidak sesuai standar, akan percuma 

juga. Karena pada ujian tahsin di fakultas tentu saja akan diberi keterangan 

tidak lulus juga dari para dosen penguji. Ujung-ujungnya kembali lagi ke 

RQM untuk bimbingan”. (N, Mahasiswa PAI, FTIK, 26 Mei 2022) 

Wawancara oleh penulis. 

Berdasarkan kedua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

beberapa mahasiswa tidak setuju dengan pendapat mahasiswa lain yang 

mengatakan bahwa RQM itu penilaiannya tidak bagus. Kesalahannya bukan pada 

RQM atau mentornya, tetapi terhadap mahasiswa yang bersangkutan itu sendiri. 

Karena tidak sungguh-sungguh dalam belajar al-Qur’an, maka ujian skripsinya 

pun terhambat. Sebaiknya lebih didahulukan dulu ujian tahsin sebelum melakukan 

ujian-ujian lainnya, agar tidak terjadi hal yang demikian. 

Mahasiswa lain juga berpendapat dan memberikan saran: 

“Menurut saya. Tolong para pengurus RQM, diperhatikan lagi kinerja para 

mentornya. Jika memang masih ingin membantu teman-teman belajar 

mengaji, maka rajin datang ke sekret. Sebaliknya jika sudah tidak punya 

waktu luang untuk itu, maka rekrut mentor baru. Agar para mentor tidak 

kewalahan membina mahasiswa yang sangat banyak jumlahnya. Saran 

saya juga, karena mahasiswa dan mentor jumlahnya tidak sedikit dan 

ruang binaan atau sekretariat RQM tempatnya tidak terlalu luas, maka saya 

menyarankan agar diperluas supaya cukup strategis dilakukannya 

pembinaan ataupun pembelajaran al-Qur’an, karena tempat dilakukannya 

binaan bercampur dengan tempat dilakukannya tes RQM. Jadi bagusnya 
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diperluas agar terpisah ”. (A, Mahasiswa PGMI, FTIK, 27 Mei 2022) 

Wawancara oleh penulis. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada juga 

mahasiswa yang memberikan saran kepada para mentor agar kiranya kinerja para 

pengurusnya diperbaiki. Selain itu, tempat binaan sebaiknya diperluas. 

Saat mengikuti pembinaan al-Qur’an di RQM tentu saja banyak yang 

mengalami perubahan-perubahan. Dari perubahan yang dialami tersebut para 

peserta binaan menganggap bahwa pembinaan al-Qur’an yang dilakukan oleh 

RQM itu sangat bagus. Mereka menilai dari bentuk pembinaannya dan juga 

kinerja para mentor yang membina. Mahasiswa yang mengikuti binaan di RQM 

ditargetkan lancar membaca al-Qur’an dengan baik dan benar selama kurang lebih 

dua bulan masa binaan. Selama dua bulan tersebut peserta mengalami perubahan 

yang baik. Perubahan yang dialami sejak mengikuti pembinaan al-Qur’an di RQM 

adalah mengajinya sudah lebih baik daripada sebelum mengikuti binaan, sudah 

bisa menempatkan bacaan dengan benar, menyebutkan huruf hijaiyah dengan 

benar, dan sudah bisa menempatkan panjang pendek dengan benar. Sebagaimana 

hasil wawancara: 

“perubahan yang saya alami sejak mengikuti pembinaan al-Qur’an di 

RQM adalah mengaji saya sudah lebih baik dan sudah bisa menempatkan 

bacaan dengan benar dan menyebut huruf hijaiyah yang benar, sudah bisa 

menempatkan panjang pendek bacaan yang benar”. (NA, Peserta binaan, 

Via WA, 4 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

 

Hal yang senada juga dikatakan oleh SS. 

 

“perubahan saya banyak. Dulu saya kan tidak tau apa itu idzhar, ikhfa, 

setelah masuk RQM ternyata baru tau, oh yang biasa kita baca sambung-

sambung ternyata ditekan dulu. Kayak misalnya mim begitu toh, ternyata 

ada kaidah bacaannya”. (SS, Peserta binaan, FTIK lantai 2, 11 Februari 

2022) Wawancara oleh penulis. 

 

WYA juga mengatakan hal yang sama: 



 

49 
 

 

“menurut saya, perubahan yang saya dapat selama saya belajar di RQM itu 

banyak. Tadinya saya tidak tau apa itu ikhfa, saya tidak kalau ikhfa itu 

disamarkan. Kalau saya belajar di rumah, saya tidak tau apa itu ikhfa, saya 

tidak pernah samarkan. Nanti saya belajar di RQM baru saya bisa. Selain 

itu juga ada idzhar, idzhar kan dia jelas. Qolqolah juga, nanti saya belajar 

di RQM baru saya tahu semua. Jadi pembinaan di RQM sudah bagus”. 

(WYA, Peserta binaan, FTIK lantai 2, 11 Februari 2022) Wawancara oleh 

penulis. 

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh S, peserta binaan: 

 

“kan permasalahannya dulu saya waktu sebelum saya masuk RQM saya 

sudah bisa baca panjang pendeknya, tapi tidak konsisiten. Juga di hukum-

hukum bacaannya yang belum saya pahami. Seperti ikhfa, idzhar, itu saya 

masih keliru. Saya masuk di pembinaan ini sudah berjalan satu bulan 

alhamdulillah sudah lumayan berubah”. (S, Peserta binaan, Sekret RQM, 

10 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

 

Hasil wawancara di atas dari beberapa informan menunjukkan bahwa, 

selama para peserta binaan belajar atau mengikuti pembinaan al-Qur’an di RQM 

mereka mengalami perubahan. Perubahan yang mereka tidak dapatkan di tempat 

mengaji lainnya, seperti rumah. Awalnya mereka hanya tahu panjang pendeknya, 

namun tidak konsisten juga karena kadang yang pendek dipanjangkan dan yang 

panjang dipendekkan. Selain itu, beberapa hukum-hukum ilmu tajwid juga mereka 

baru ketahui saat mengikuti binaan di RQM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa keberadaan RQM dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an 

itu sangat penting. 

RQM juga mengajarkan teori-teori tentang ilmu tajwid. Berdasarkan hasil 

wawancara: 

“pemberian teori dilakukan jika sisa waktu dari pembelajaran talaqqi 

masih banyak. Jadi, penyampaian teori tidak dilakukan disetiap pertemuan. 

Tetapi hanya pada waktu selesainya pembinaan talaaqi dan masih ada 

waktu yang cukup untuk mempelajari materi sampai waktu binaan habis. 

Selain itu, pemberian teori juga kerap dilakukan di dalam ruang kelas 

sebagaimana lazimnya perkuliahan. Kita juga kerap memberikan motivasi 

kepada para binaan agar mereka tetap semangat dan antusias dalam 
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belajar”. (AR, Ketua RQM, Sekret RQM, 3 Februari 2022) Wawancara 

oleh penulis. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan AR selaku 

ketua RQM menuturkan bahwa pemberian materi untuk peserta binaan tidak 

dilakukan pada setiap pertemuan. Namun dilakukan hanya di setiap selesainya 

masa pembinaan talaqqi. Artinya, jika peserta binaan yang hadir tidak terlalu 

banyak otomatis pembinaan yang dilakukan tidak lama. Oleh karena itu, untuk 

memanfaatkan sisa waktu yang ada, maka dilakukanlah pemberian materi kepada 

peserta binaan tentang ilmu tajwid dan juga pemberian motivasi bagi para peserta 

binaan. Selain itu, pemberian teori juga kerap dilakukan di dalam ruang kelas 

sebagaimana lazimnya perkuliahan. 

Eksistensi RQM FTIK dalam membina mahasiswa untuk meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an sudah sangat baik dan signifikan. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil kelulusan dari para mahasiswa yang mengikuti ujian 

tahsin di fakultas sebelum dan setelah adanya RQM. Hasil wawancara: 

“alhamdulillah dengan adanya RQM, yang tadinya ujiannya itu pesertanya 

banyak tapi yang lulus itu kurang. Alhamdulillah dengan adanya RQM, 

pesertanya kurang, yang lulus banyak. Jadi sudah kelihatan hasilnya. 

Kalau dulu itu 20 orang diuji biasa hanya 5 yang lulus. Sekarang kalau 20 

yang diuji, hanya 2 orang yang tidak lulus. Itukan sebuah peningkatan 

yang cukup signifikan dengan adanya RQM itu menurut pengamatan saya. 

Kalau dilihat dari hasilnya, alhamdulillah menunjukkan peningkatan yang 

signifikan yang bisa membantu adik-adik mahasiswa yang ada masalahnya 

dalam mengaji”. JN, Dosen Penguji Tahsin, Ruang Administrasi Fakulats 

Syariah, 8 Februari 2022) Wawancara oleh penulis. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu 

dosen penguji fakultas pada ujian tahsin menyatakan bahwa keberadaan atau 

eksistensi RQM dalam membina mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur’an sudah cukup baik dan meningkat dengan siginifikan. 
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Keberadaan RQM dapat dikatakan sangat membantu penguji tahsin di fakultas. 

Hal ini dibuktikan dengan jumlah kelulusan mahasiswa pada ujian tahsin di 

fakultas sebelum dan sesudah RQM dibentuk sangat berbeda. Sebelum RQM 

dibentuk, mahasiswa yang lulus hanya sebagian kecil. Sedangkan setelah RQM 

dibentuk jumlah kelulusan mahasiswa pada ujian tahsin di fakultas meningkat 

dengan signifikan. Sehingga sekitar 90% dari mahasiswa yang direkomendasikan 

dari RQM itu lulus saat melaksanakan ujian di Fakultas. Hal ini dapat dibuktikan 

pada lampiran halaman 79. 

4.2 Pembahasan   

4.2.1 Bentuk Pembinaan Bacaan Al-Qur’an Di Rumah Qur’an Mahasiswa 

(RQM) FTIK 

 

  Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan 

oleh peneliti tentang bentuk pembinaan al-Qur’an di Rumah Qur’an Mahasiswa 

(RQM) FTIK IAIN Kendari adalah pembinaan klasikal dan pembinaan talaqqi 

(praktik). Pembinaan talaqqi ini terbagi menjadi dua yaitu, pembinaan wajib dan 

pembinaan khusus. 

Pembinaan tahsin mahasiswa dilakukan oleh fakultas bekerjasama dengan 

RQM (Rumah Qur’an Mahasiswa). RQM dibentuk dan di SK kan  oleh Dekan 

FTIK kala itu untuk melakukan proses pembinaan secara berkelanjutan kepada 

mahasiswa FTIK IAIN Kendari. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh RQM 

pada proses pembinaan bacaan al-Qur’an mahasiswa FTIK, yakni pembinaan 

klasikal dan pembinaan talaqqi. Pembinaan klasikal adalah pembinaan yang 

dilakukan dengan tatap muka di dalam ruangan sebagaimana lazimnya 

perkuliahan. Adapun pembinaan Talaqqi (praktikum) adalah pembinaan yang 

dilakukan dengan praktek langsung membaca dihadapan mentor yang telah 
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ditetapkan. Pembinaan talaqqi terbagi menjadi dua, yakni wajib dan khusus. 

Pembinaan wajib dilakukan oleh seluruh peserta binaan sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan di RQM, sedangkan pembinaan khusus bersifat privat 

dikhususkan bagi mahasiswa akhir yang ingin menyelesaikan studinya. 

Pembinaan klasikal merupakan program bimbingan yang dirancang 

dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka berbasis kelas (Sani, 2022: h, 

333). Pembinaan Talaqqi (Praktikum) merupakan metode belajar al-Qur’an yang 

mensyaratkan perjumpaan antara mentor dan mahasiswa binaan. Talaqqi juga 

mensyaratkan gerak mulut murid sama dengan gerak mulut mentor dalam 

melakukan pembelajaran, yang dalam hal ini dikenal sebagai istilah praktik 

(Bu’ust: 2019). Pembinaan talaqqi (praktikum) adalah pembinaan yang lebih 

mengutamakan praktek langsung kepada peserta binaan dalam proses belajar 

membaca al-Qur’an di RQM.  

Pada pembinaan di RQM dilakukan dengan beberapa syarat, antara lain:  

a. Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi. 

b. Setiap mahasiswa dilakukan pemetaan untuk standarisasi kemampuan 

bacaannya. 

c. Pembinaan dilakukan dalam dua kategori, yakni wajib dan khusus. 

d. Mentor dibagi menjadi dua yakni wajib dan khusus. 

e. Semua peseta binaan wajib mengikuti jadwal pembinaan yang telah ditetapkan 

oleh RQM. 

1) Pembinaan Klasikal 

Pembinaan klasikal adalah pembinaan yang dilakukan dengan tatap 

muka di dalam ruangan sebagaimana lazimnya perkuliahan. Pembinaan ini 
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dilakukan di ruang perkuliahan yang tidak digunakan. Dilakukan sesuai 

dengan waktu yang disepakati oleh mentor dengan mahasiswa binaan. 

Pembinaan klasikal lebih banyak membahas tentang teori ilmu tajwid. 

2) Pembinaan Talaqqi 

Pembinaan talaqqi yang dilakukan di RQM diawali dengan masing-

masing mentor mengambil tempat yang telah disiapkan, kemudian peserta 

binaan menghadapkan bacaannya secara bergilir kepada mentor, minimal 3 

kali kepada mentor yang berbeda. Adapun pemberian teori dilaksanakan 

secara terpusat oleh salah seorang pemateri dari mentor setelah pembinaan 

talaqqi selesai dilakukan. Materi pembinaan dapat diambil dari buku panduan 

yang telah ditetapkan oleh RQM atau buku lain yang relevan dengan materi 

pembelajaran al-Qur’an. 

a) Pembinaan Wajib  

Pembinaan wajib dilakukan secara terjadwal 3 kali pertemuan 

dalam seminggu. Untuk pembinaan wajib terbuka bagi semua peserta 

binaan yang telah terdaftar. Pembinaan dilaksanakan di sekretariat RQM 

yang digunakan untuk pembinaan talaqqi (praktikum) dan pemberian teori 

(Masdin, dkk. 2021: h, 12). 

b) Pembinaan khusus  

Pembinaan khusus adalah pembinaan tambahan yang khusus 

dilakukan oleh RQM bagi mahasiswa akhir yang dalam proses 

penyelesaian. Pembinaan khusus ini dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan waktu dan tempat, sesuai kesepakatan antara mentor 

dan mahasiswa (Masdin, dkk. 2021: h, 12). 
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  Tahapan ujian sebelum skripsi bagi mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan adalah ujian Tahsinul Qira’ah pada tingkat Fakultas, ujian ini 

sangat penting karena tidak dapat melakukan ujian skripsi jika ujian Tahsin  

belum selesai dan belum ada keterangan Lulus. Beberapa tahapan ujian yang 

harus dilakukan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari RQM adalah: 

a. Bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan bacaan baik dan sangat baik, 

dapat melakukan ujian seleksi di RQM kapan saja. Proses ujian ini adalah 

ujian yang dilakukan di RQM sebagai syarat mendapatkan rekomendasi untuk 

ujian pada tingkat fakultas. Adapun waktu dan teknisnya, akan  diatur dan 

disesuaikan dengan waktu pengurus dan penguji di RQM.   

b. Hasil ujian pada ujian seleksi di RQM diteruskan kepada Dewan Penguji pada 

tingkat fakultas 

c. Bagi mahasiswa yang belum/tidak lulus dalam ujian rekomendasi dapat 

kembali melakukan ujian 1 bulan kemudian dari waktu pengumuman. 

d. Bagi mahasiswa yang belum/tidak lulus dalam ujian rekomendasi tersebut 

dapat belajar/dibina di RQM (Masdin, dkk. 2021: h, 13-14). 

Mahasiswa yang telah telah lulus pada ujian tahsin di RQM, maka akan 

direkomendasikan untuk melakukan ujian tahsin pada tingkat fakultas. Ujian pada 

tingkat fakultas dilaksanakan berdasarkan objektifitas, keterbukaan, transparansi  

dan standaritasi output calon peserta ujian  dengan syarat-syarat sebagai berikut:  

1. Peserta ujian telah mendaftarkan diri  pada SIA (sistem Informasi Akademik) 

melalui akun masing-masing. 
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2. Ujian pada tingkat fakultas dapat dilakukan dengan syarat mendapatkan 

rekomendasi kelulusan dari RQM secara tertulis dengan melampirkan nama-

nama sesuai dengan hasil seleksi pada ujian rekomendasi di  RQM. 

3. Ujian dilakukan dengan cara satu pintu (tempat) dan dihadiri minimal 2 orang 

dewan penguji. Jika dewan penguji terdiri dari 4 orang atau lebih dapat 

dilaksanakan dengan 2 kelompok ujian secara terpisah. Hal tersebut dilakukan 

untuk menghindari subjektifitas penguji dan mengedepankan objektifitas 

dalam melakukan penilaian. 

4. Ujian dapat  dilakukan dengan online/melalui zoom, google meet dan VC WA, 

dengan ketentuan ujian yaitu hasil ujian tersebut di recording, hasil recording 

tersebut diteruskan pada group tim penguji tahsin dengan memberikan 

kategori penilaian. 

5. Pilihan bacaan ditentukan oleh dewan penguji secara bergiliran dan bacaan 

yang diujikan dibaca secara terus menerus (berkelanjutan). 

6. Setiap akhir ujian yang dilakukan, akan didiadakan rapat penetapan hasil ujian 

saat itu juga. 

7. Kategori penilaian, (Sangat Baik dengan nilai 91-100), Baik dengan nilai (80-

90), tidak lulus (50 – 79). 

8. Hasil ujian tersebut diumumkan selambat-lambatnya 24 jam setelah ujian pada 

tingkat fakultas. 

9. Catatan penilian dewan penguji masing-masing diketahui dan ditanda tangani 

oleh dewan penguji. 

10. Pengumuman hasil ujian di Fakultas ditanda tangani oleh ketua dewan penguji  

dengan stempel. 
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11. Bagi mahasiswa yang telah lulus dalam ujian rekomendsi di RQM, tetapi 

ketika ujian pada tingkat fakultas dinyatakan tidak lulus, maka tidak akan 

melakukan ujian rekomendasi ulang di RQM. 

12. Waktu ujian bagi peserta pada tingkat fakultas di batasi hanya  maksimal 3x 

selama satu periode wisuda.  Jika lebih dari 3 x, maka tim penguji tidak akan 

melayani/menolak menguji yang bersangkutan.  

13. Jarak antar ujian pertama, ke ujian ke dua minimal 1 bulan, dan jarak waktu 

ujian ke dua menuju ujian ke tiga juga minimal 1 bulan. Hal ini dimaksudkan 

agar mahasiswa yang akan ujian, benar-benar memperbaiki bacaannya terlebih 

dahulu.    

14. Bagi mahasiswa yang telah sampai waktu satu bulan atau lebih sejak 

pengumuman di fakultas, dapat meminta rekomendasi ulang di RQM untuk 

mengikuti ujian Tahsin di fakultas (Masdin, dkk. 2021: h, 14-15). 

4.2.2 Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembinaan Bacaan Al-Qur’an Di 

Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) FTIK 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan 

oleh peneliti tentang persepsi mahasiswa terhadap pembinaan dan pembelajaran 

al-Qur’an di Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) FTIK IAIN Kendari, beberapa 

informan menuturkan bahwa pembinaan yang dilakukan di RQM sudah bagus, 

namun beberapa juga mengatakan kurang bagus.  

Mahasiswa yang beranggapan bahwa pembinaan di RQM itu bagus, 

merupakan mahasiswa yang memang merasakan feedback yang baik dari RQM. 

Misalnya, dalam masa binaan sering datang dan juga diajar serta dibimbing oleh 

mentor-mentor yang baik. Menerima teguran jika ada bacaan yang keliru. 

Bersungguh-sungguh dalam belajar al-Qur’an karena sering diberi motivasi baik 
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dari para mentor maupun teman-temannya. Oleh karena itu, mahasiswa binaan 

tersebut merasa betah mengikuti pembelajaran al-Qur’an karena mentor membina 

dan mengajarkan al-Qur’an dengan baik. Peserta juga merasa puas dengan cara 

mentor dalam menyampaikan dan mengajarkan al-Qur’an. Jika ada kekeliruan 

pada bacaan peserta binaan, maka diluruskan atau dibetulkan oleh mentor. 

Kemudian peserta binaan mengulang kembali bacaan yang telah dibetulkan oleh 

mentor. Mentor mengajar dan membina peserta dengan bahasa yang halus dan 

santun.  

Selain mengajar dan membina mahasiswa dalam belajar al-Qur’an, mentor 

juga sering memberikan motivasi kepada peserta binaan. Hal ini dilakukan agar 

peserta binaan atau mahasiswa yang belajar al-Qur’an lebih semangat dan antusias 

jika diberi motivasi yang baik. Selain itu, juga dapat menjadikan peserta merasa 

semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar al-Qur’an agar cepat selesai 

urusan dalam penyelesaian studi, khususnya bagi mahasiswa semester akhir. 

Pentingnya pemberian motivasi kepada para peserta agar dapat menimbulkan 

semangat, gairah dan keikhlasan belajar membaca al-Qur’an dalam diri seseorang. 

Sedangkan mahasiswa yang mengatakan kurang bagus merupakan 

mahasiswa yang sering mengeluh karena sudah berkali-kali mengikuti ujian 

namun tidak pernah lulus. Mereka banyak yang menyalahkan mentor, bahwa 

penilainnya sangat ketat, atau kinerja pengurusnya tidak bagus dan lain-lain. 

Berdasarkan persepsi mahasiswa diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembinaan yang dilakukan di RQM sudah bagus dan sangat membantu 

mahasiswa yang kurang mampu dalam membaca al-Qur’an. Jadi, RQM itu tidak 

salah, Mentornya juga tidak salah, yang salah itu mahasiswa yang baru mau 
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belajar mengaji jika sudah mau ujian skripsi. Oleh karena itulah mereka sering 

menyalahkan para mentor karena tidak diluluskan. Itu kembali lagi kepada 

mahasiswa tersebut yang belum fasih bacaan al-Qur’annya. Tidak mungkin para 

mentor mau meluluskan dan merekomendasikan untuk ujian di fakultas jika 

belum memenuhi syarat dan standar kelulusan di RQM. Mahasiswa yang tidak 

lulus tersebut merupakan mahasiswa yang hanya datang untuk mengikuti ujian 

tahsin di RQM tapi tidak mengikuti binaan. Padahal sudah pernah tidak lulus, 

seharusnya mahasiswa tersebut fokus untuk memperbaiki bacaannya di RQM. 

Jangan mengharapkan hanya dengan belajar di rumah sudah bisa lulus tes. Karena 

bacaan yang kita baca di rumah belum tentu betul, tidak ada yang menegur apakah 

sudah betul atau masih keliru. Jadi, disarankan untuk mengikuti binaan dulu di 

RQM untuk memperlancar bacaan sebelum mengikuti ujian tahsin. 

RQM betul-betul membina dan mengajarkan mahasiswa sampai mampu 

membaca al-Qur’an dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya 

mahasiswa binaan RQM telah lulus ujian tahsin. Mahasiswa yang dulunya tidak 

mengetahui bagaimana membaca al-Qur’an dengan baik dan benar, tidak tahu 

bagaimana hukum-hukum ilmu tajwid. Akhirnya, setelah mengikuti pembinaan di 

RQM mereka menjadi tahu. Yang awalnya tidak lulus dalam ujian tahsin di 

fakultas, setelah beberapa waktu mengikuti pembinaan di RQM akhirnya lulus. 

Berdasarkan persepsi di atas, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan RQM 

sangat penting dan sudah bagus serta efektif dalam membina mahasiswa membaca 

al-Qur’an dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan RQM dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an itu sangat penting. 

  


