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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya IAIN Palangka Raya 

IAIN Palangka Raya mulai berdiri dari Jurusan Tarbiyah Al-

Jami‟ah Palangka Raya (swasta) menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN 

Antasari di Palangka Raya, kemudian menjadi Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, hingga sekarang beralih status 

menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. 

Pada awalnya lembaga ini bernama Fakultas Tarbiyah Al-

Jami‟ah Palangka Raya, diresmikan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, 

H. Mastur Jahri, MA pada tahun 1972. Lembaga ini dimaksudkan sebagai 

upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru Pendidikan Agama Islam 

di Kalimantan Tengah. Selanjutnya Fakultas ini memperoleh status 

terdaftar berdasarkan surat keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI 

Nomor: Kep/D.V218/1975 tanggal 13 Nopember 1975. 

Pada periode 1975-1980 Fakultas Tarbiyah Al-Jami‟ah 

Palangka Raya belum mengalami kemajuan yang berarti. Ketika itu 

mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi hanya 6 orang pada jenjang 

sarjana muda. Kemudian pada tahun 1985, Fakultas Tarbiyah Al-Jami‟ah 

Palangka Raya bergabung dalam Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi 

Agama Islam Swasta (BKS-PTAIS) se-Indonesia. Berdasarkan Surat 
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BKS-PTAIS dengan Nomor: 008/104/0/BKS-PTAIS/1985 tertanggal 19 

Januari 1985 Fakultas Tarbiyah Al-Jami‟ah Palangka Raya secara resmi 

diterima menjadi anggota Kopertis IV Surabaya. 

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 

9 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Agama tahun 1988, sejak tanggal 9 

Juli 1988 Fakultas Tarbiyah Al-Jami‟ah Palangka Raya menjadi Fakultas 

Tarbiyah Negeri yang merupakan Fakultas Tarbiyah bagian dari IAIN 

Antasari Banjarmasin. 

Kemudian untuk lebih mengembangkan lembaga pendidikan 

Islam, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 serta 

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 301 Tahun 1997, Fakultas Tarbiyah 

IAIN Antasari Palangka Raya berubah status menjadi Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya. Dengan perubahan status 

tersebut memberikan peluang kepada STAIN Palangka Raya untuk 

menerapkan manajemen sendiri, mengembangkan kelembagaan, jurusan 

dan program studi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

zaman.
1
Seiring dengan berkembangnya STAIN Palangka Raya pada 

tahun 2014 dapat beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Palangka Raya.
2
 

 

 

 

                                                           
1
 Tim Penyusun, Profil Institusi: IAIN Palangka Raya. http://iain-

palangkaraya.ac.id/v2/#, 2014,  (online 03 Nopember 2015). 
2
 Observasi pada tahun 2014 

http://iain-palangkaraya.ac.id/v2/
http://iain-palangkaraya.ac.id/v2/
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2. Visi dan Motto IAIN Palangka Raya 

a. Visi 

Visi IAIN Palangka Raya adalah Tahun 2023 Menjadi Universitas 

Islam Negeri Terdepan, Unggul, Terpercaya dan Berkarakter.
3
 

b. Motto 

Motto IAIN Palangka Raya yaitu Exellent, Trusted, Qualified Based 

on The Qur'an and Sunnah.
4 

3. Periode Kepemimpinan di IAIN Palangka Raya 

Sejak berdirinya sampai dengan tahun 2016 telah terjadi 

beberapa kali pergantian pemimpin sesuai dengan periode yang telah 

ditetapkan. Periode dan kepemimpinan yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2 

Periode Kepemimpinan IAIN Palangka Raya
5
 

 

No Periode Nama Pimpinan Jabatan 

1 1972-1977 H.M. Imran Yusuf Pjs. Dekan  

2 1977-1984 Drs. Soeparman  Pjs. Dekan  

3 1984-1988 Drs. M. Husein Dekan  

4 1988-1997 Drs. H. Syamsir S, MS Dekan  

5 Juni-Nop 1997 Drs. H. Syamsir S, MS Pjs. Ketua  

6 Nopember 

1997-Juli 2000 

Drs. H. Mardjudi, SH Pjs. Ketua 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 
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7 2000-2004 Drs. H. Ahmad Syar‟i, M. Pd Ketua  

8 2004-2008 Drs. H. Ahmad Syar‟i, M. Pd Ketua  

9 2008-2012 Drs. H. Khairil Anwar, M. Ag Ketua  

10 2012-2014 Dr. Ibnu Elmi, AS. Pelu, SH, 

MH 

Ketua 

11 2014- Sekarang Dr. Ibnu Elmi, AS. Pelu, SH, 

MH 

Rektor 

 

B. Hasil Penelitian  

1. Pelaksanaan Praktik Membaca Al-Quran (PMQ)  

Kegiatan Praktik Membaca al-Quran ini dilaksanakan oleh 

kepanitiaan yang terdiri dari 1 (satu) orang penanggungjawab, 1(satu) 

orang ketua, 1(satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. 

Kepanitiaan ini bekerja sesuai Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka 

Raya yang dibuat pada tanggal 29 April 2015 dengan Nomor 144 tahun 

2015 (SK terlampir). Adapun Susunan kepanitiaan sebagai berikut. 

Tabel 3 

Susunan Panitia Praktik Membaca al-Quran (PMQ) 

 IAIN palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 
6
 

No Nama Jabatan 

1. Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd Penanggung Jawab 

2. Sabarun, M.Pd Ketua 

3. Luqman Baehaqi, M.Pd Sekretaris 

4. Sri Fatmawati, M.Pd Anggota 

5. Rusdah, M.Pd Anggota 

6. M. Zaini Miftah, M.Pd Anggota 

 

                                                           
6
 Surat Keputusan Rektor Iain Palangka Raya No:410 Tahun 2015 Tentang 

Pembentukan Panitia, Pembimbing, dan Penguji Praktik Membaca Al-Quran Mahasiswa Iain 

Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016. 
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Pelaksanaan PMQ dibagi menjadi beberapa tahapan, sebagai 

berikut: 

a. Proses Klasifikasi (Pengelompokan) 

Tahapan pertama dalam rangkaian Praktik Membaca al-

Quran adalah pengelompokan yang dilaksanakan oleh panitia PMQ 

bersama musyrif dan musyrifah Ma‟had al-Jami‟ah IAIN Palangka 

Raya. Peran panitia dalam hal ini adalah menkoordinasikan berjalannya 

proses klasifikasi, sedangkan musyrif dan musyrifah Ma‟had al-Jami‟ah 

IAIN Palangka Raya sebagai pengujinya. 

Berikut nama-nama musyrif dan musyrifah Ma‟had al-

Jami‟ah IAIN Palangka Raya yang menjadi penguji dalam tes 

klasifikasi: 

Tabel 4 

Daftar Nama Musyrif Dan Musyrifah Ma’had Al-Jami’ah IAIN 

Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016
7
 

No Nama Musyrif/ah Prodi 

1 Wahyu Hidayat ESY 

2 As'ad Khoirul Umam TBI 

3 Rizky Musalamat TBI 

4 Wisdayansyah PBI 

6 Syarifudin PBI 

7 Muhammad Amin Subki KPI 

8 Tulus Widiyanto PAI 

9 Muhammad Sandy Alfath PBI 

10 Taufiq Sareh Mansoor PBA 

12 Sulinafsiyah PBA 

13 Siti  Komariah PBI 

14 Aprilianti PAI 

15 Devi Novitasari PAI 

                                                           
7
 Surat Keputusan Rektor Iain Palangka Raya No:388 Tahun 2015 Tentang 

Pengangkatan Dosen Pengasuh, Musyrif/ah Ma‟had Al-Jami‟ah IAIN Palangka Raya Semester 

Ganjil Tahun Akademik 2015/2016. 
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16 Fatmi Amalia PBA 

17 Wahyu Indraningsih PBI 

18 Gebby  Tamiya PAI 

19 Yulianti PBI 

20 Puji Lestari PBA 

21 Rini Estika PAI 

22 Intan Safitri PBI 

23 Ein Arzaqul Isnaini PBI 

24 Norlatifah PBI 

 

Tes klasifikasi (pengelompokan) dilaksanakan pada tanggal  

28-29 Agustus 2015 yang bertempat di Masjid Raya Darussalam. 

Kegiatan tes berupa praktik membaca al-Quran sebanyak 4 (empat) ayat 

dengan menggunakan blanko penilaian.
8
 Blanko penilaian dan nilai tes 

klasifikasi terlampir. 

b. Proses Seleksi Pembimbing 

Seleksi pembimbing dilaksanakan oleh panitia. Adapun 

pengujinya ada 3 (tiga) orang
9
, yaitu: 

1. Bapak Luqman Baehaqi, M.Pd, 

2. Ibu Sri Fatmawati M.Pd, dan 

3. Ibu Indasah. 

Seleksi pembimbing dijadwalkan pada tanggal 31 Agustus 

2015 yang terbagi menjadi dua kelompok dengan waktu yang berbeda. 

Kelompok pertama dikhususkan untuk musyrif dan musyrifah Ma‟had 

al-Jami‟ah pada tanggal 31 Agustus 2015 bertempat di gedung 

Laboraturium Terpadu IAIN Palangka Raya pada pukul 20.00-21.00 

                                                           
8
 Observasi Pada Tanggal  29 Agustus 2015. 

9
 Observasi pada tanggal  31 Agustus 2015 dan 2 September  2015. 
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WIB. Kelompok kedua untuk luar Ma‟had  pada tanggal 02 September 

2015 di gedung Pascasarjana (Putra) dan di asrama Ma‟had al-Jami‟ah 

(Putri) pada pukul 20.00-21.00 WIB. 
10

 Daftar nama mahasiswa yang 

lolos mengikuti tes seleksi pembimbing dapat dilihat pada lampiran.
11

 

Adapun jumlah pendaftar sebagai pembimbing sebanyak 44 

(empat puluh empat) orang dengan rincian  20 (dua puluh) orang putra 

dan 24 (dua puluh empat) orang putri. Jumlah yang lolos seleksi  

sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan rincian 18 (delapan 

belas) orang putra dan 21 (dua puluh satu) orang putri. Adapun jumlah 

pembimbing yang dibutuhkan yaitu 18 (delapan belas) orang untuk 

putra dan 27 (dua puluh tujuh) orang untuk putri. Sehingga sempat 

terjadi kekurangan 6 (enam) pembimbing putri karena memang peserta 

PMQ putri  lebih banyak daripada peserta PMQ putra, sedangkan yang 

mendaftar sebagai pembimbing putri masih kurang. Akhirnya panitia 

mencari tambahan dengan cara menunjuk langsung kepada mahasiswa 

yang memiliki kemampuan dan kemauan. Kekurangan ini akhirnya 

tercukupi.
12

 

Meskipun ada peningkatan jumlah peserta PMQ yakni dari 

376 (tiga ratus tujuh puluh enam) orang menjadi 442 (empat ratu 

sempat puluh dua) orang, berarti meningkat sebesar 17,5% (tujuh belas 

                                                           
10

 Ibid. 

11
 Surat Keputusan Rektor Iain Palangka Raya No:410 Tahun 2015 Tentang 

Pembentukan Panitia, Pembimbing, Dan Penguji Praktik Membaca Al-Quran Mahasiswa Iain 

Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016. 

12
 Wawancara dengan SB pada tanggal 26 Agustus 2015, GT pada tanggal 27 

september 2015, dan MY tanggal 25 September 2015 di Palangka Raya 
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koma lima persen), namun jumlah ini tidak diimbangi dengan 

peningkatan jumlah pembimbing yakni dari 40 (empat puluh) orang 

menjadi 45 (empat puluh lima) orang yang berarti hanya meningkat 

12,5% (dua belas koma lima persen).
13

Oleh karena itu rata-rata seorang 

pembimbing memiliki mahasiswa Praktik sebanyak 10-11 orang, 

sedangkan tahun lalu hanya 9-10 orang perpembimbing. 

c. Proses Praktik Membaca al-Quran (PMQ) 

Pelaksanaan teknis Praktik membaca al-Quran pada tahun ini 

(2015) tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Praktik dibimbing 

oleh pembimbing PMQ selama 4 (empat) malam dalam satu minggu, 

dimulai dari hari Minggu sampai dengan hari Rabu. Adapun hari kamis, 

dibimbing langsung oleh Ahmad Junaidi, M.Pd.I
14

 untuk membantu 

memperbaiki makharijul huruf baik bagi peserta PMQ maupun 

pembimbing. Pelaksanaan PMQ ini dilakukan selama satu semester 

sebagaimana mata kuliah yang lain, dimulai pada bulan september 

hingga desember 2015. Kegiatan ini bertempat di Masjid Raya 

Darussalam, sebelumnya menggunakan 3 (tiga) lantai dalam 

pelaksanaanya, namun sekarang lantai utama (lantai dua) tidak 

diperkenankan sebagai tempat Praktik PMQ oleh pengurus masjid, 

karena dikhawatirkan akan mengganggu ibadah jamaah. Maka tempat 

                                                           
13

 Dokumen panitia, (Lihat tabel 1 tentang data kelulusan PMQ tahun 2012-2015,  

daftar nama pembimbing dan data peserta PMQ tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran). 
14

 Ahmad Junaidi, M.Pd.I merupakan salah satu Imam Masjid Raya Darussalam 

Palangka Raya. Beliau juga seorang pengajar di MTS Darul Amin Palangka Raya. Selain 

menjadi iman shalat dan pengajar, beliau juga sering diundang untuk menjadi juri dalam 

berbagai lomba islami di kota Palangka Raya seperti lomba tilawah al-Quran, Adzan, cerdas 

cermat dan sebagainya. 
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PMQ dibagi menjadi 2 lantai, lantai 1 untuk putri, dan lantai 3 untuk 

putra. Kegiatan PMQ dimulai dari setelah sholat maghrib sampai 

datang waktu shalat isya‟. Waktu yang hanya berkisar 30 menit itu, 

digunakan untuk menyampaikan teori sekaligus praktik.
15

 

Peran penting dalam proses Praktik tentu saja dipegang oleh 

pembimbing. Pembimbing PMQ ini bekerja sesuai Surat Keputusan 

Rektor IAIN Palangka Raya yang dimuat pada tangal 29 April 2015 

dan dikeluarkan dengan nomor 144 tahun 2015. Adapun SK dan daftar 

nama pembimbing PMQ terlampir. 

Praktik Membaca al-Quran (PMQ) diikuti sebagian besar 

oleh mahasiswa semester 1 dan sebagian kecil mahasiswa semester 3 

keatas yang belum lulus dalam PMQ tahun sebelumnya. Meskipun 

PMQ merupakan program wajib, mahasiswa yang ingin mengikuti 

PMQ diharuskan melakukan pendaftaran.  

Adapun jumlah peserta Praktik Membaca al-Quran (PMQ) 

pada tahun ini mengalami kenaikan. Pada Tahun 2014, jumlah peserta 

PMQ sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) orang, sedangkan 

pada tahun 2015 meningkat 20 %  menjadi 445 (empat ratus empat 

puluh lima) orang.
16

 

Materi PMQ awalnya diserahkan kepada pembimbing 

masing-masing, menyesuaikan dengan kemampuan yang ada pada 

                                                           
15

 Berdasarkan observasi menyeluruh dari awal pelaksanaan sampai akhir. 

16
 Lihat Tabel I tentang Data Kelulusan PMQ Semester Ganjil Tahun 2012-2015 
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kelompoknya masing-masing, namun setelah buku materi sudah siap, 

semua kelompok diarahkan untuk menggunakan buku tersebut.
17

 

d. Proses Evaluasi 

Ujian PMQ dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama 

berupa ujian dengan pembimbing dengan sistem acak yang 

dilaksanakan pada tanggal 4-5 Desember 2015; dan tahap kedua yakni 

ujian dengan dosen yang berkompeten di bidang al-Quran yang 

direncanakan berlangsung dua hari yaitu tanggal 12-13 desember 2015, 

namun pada pelaksanaannya, sebagian kelompok pada ujian tahap dua 

ini ada yang sampai 3 hari yaitu sampai tanggal 14 desember 2015.
18

 

Ujian Tahap Pertama dibagi menjadi 46 kelompok  

sebagaimana kelompok PMQ. Sedangkan ujian PMQ tahap kedua 

dibagi menjadi  (lima) kelompok berdasarkan jumlah penguji, sebagai 

berikut: 

Tabel 5 

Daftar Nama Penguji dan Tempat ujian PMQ Semester Ganjil 

Tahun Angkatan 2015/2016.
 19

 

 

No Nama Penguji Ruangan 

1. Saiful Luthfi, M.Pd.I E 2. 1 

2. Drs. Rofi'i, M.Ag. A 2. 5 

3. Yuliani Khalfiah, M.Pd.I. A 2. 4 

4. Ahmad Junaidi, M.Pd.I.
20

 E 2. 2 

5. Drs. Ajahari, M.Ag. A 2. 6 

 

                                                           
17

 Observasi pada tanggal 25 November  2015, buku materi terlampir. 
18

 Wawancara dengan AK dan CL di Palangka Raya, 2 Januari 2016. 
19

 Dokumen panitia PMQ. Dasar pengangkatan penguji dalam ujian tahap dua 

adalah berdasarkan SK Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 410 Tahun 2015, tentang 

pengangkatan penguji PMQ Mahasiswa IAIN Palangka Raya Semester Ganjil Tahun 

Akademik 2015/2016. 
20

 Dalam pelaksanaannya, Ahmad Junaidi, M, Pd.I berhalangan dan digantikan 

oleh Ibu Sri fatmawati, M.Pd. 
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  Adapun bentuk ujian PMQ baik internal maupun eksternal, 

sebagaimana hasil observasi dan wawancara dengan AY dan JR, adalah 

sama seperti tahun sebelumnya, yaitu membaca beberapa ayat (kurang 

lebih 5 ayat) kemudian sebagian pembimbing ada yang menanyakan 

tajwidnya secara lisan, dan sebagian yang lain hanya ujian membaca al-

Quran saja.
21

 

Jika dilihat dari jumlah mahasiswa Praktik yang tidak lulus, 

pada tahun ini (2015) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 

(2014) sebesar 3,7 % (tiga koma tujuh persen) dimana jumlah 

mahasiswa tidak lulus sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang 

sedangkan tahun lalu hanya 53 (lima puluh tiga) orang.
22

 

2. Problem Pelaksanaan Praktik Membaca Al-Quran (PMQ) 

Problem pelaksanaan Praktik Membaca al-Quran (PMQ) mulai 

dirasakan dari tahap klasifikasi, kemudian seleksi pembimbing, proses 

Praktik, sampai proses ujian akhir. Oleh karena itu, perlu diketahui apa 

saja problem tersebut agar nantinya dapat ditemukan cara 

penyelesaiannya. 

a. Problem dalam Proses Klasifikasi 

Proses klasifikasi mengalami beberapa kendala diantaranya 

yaitu masih adanya penilaian yang tidak sesuai dengan kemampuan. 

Hal ini diketahui setelah proses Praktik berlangsung, yaitu adanya 

kesenjangan kemampuan antara mahasiswa satu dengan yang lainnya 

                                                           
21

 Observasi pada tanggal 12-13 Januari 2016 dan wawancara dengan AY dan JR 

dipalangka Raya, tanggal 21 Januari 2016. 
22

 Lihat Tabel I tentang Data Kelulusan PMQ Semester Ganjil Tahun 2012-2015 
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dalam satu kelompok. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu 

mahasiswa Praktik (LH): 

Saya bingung juga kak kenapa dapat nilai 40, karena menurut 

saya kesalahannya gak terlalu banyak, walaupun masih ada 

kekurangan. Mungkin yang mengetes saya kurang mendengar 

suara saya atau saya terlalu cepat sehingga mendapat nilai 

40.
23

 

 

Juga dialami oleh JM yang mengatakan: 

Iya kak, dapat nilai 40. Agak heran juga si kak, soalnya saya 

sudah sunggun-sungguh dan bacaan saya cuma susah di 

makhraj. Tapi ntah lah kak, mungkin pas dapat penguji yang 

susah.
24

 

 

RF juga memberikan informasi yang sama: 

 

Saya dapat nilai 40 kak. Padahal menurut beberapa kawan  

sekamar bacaan saya lumayan kak. Mereka pada heran kok 

Cuma dapat 40, padahal ada yang lebih parah malah dapat 

60. Mungkin belum rejeki kali ya kak.
25

 

 

Data di atas didukung dengan observasi langsung, mengamati 

kemampuan LH, JM dan juga AY dalam membaca al-Quran, Penulis 

menilai memang sudah lancar, namun masih ada makhorijul huruf yang 

kurang tepat. Namun setidaknya tidak mendapatkan nilai paling rendah, 

yakni 40.
26

  

SY selaku pembimbing LH mengomentari tentang 

kemampuan LH. SY mengatakan “Kalau LH sudah bagus kak. 

Mahasiswa lain dalam kelompok saya masih banyak yang 

                                                           
23

 Wawancara Dengan LH di Palngka Raya, 27 September 2015. 
24

 Wawancara dengan JM di Palngka Raya, 25 September 2015. 
25

 Wawancara Dengan RF di Palngka Raya, 28 September 2015. 
26

 Observasi Pada Tanggal 27 September 2015.  
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kemampuannya kurang dari LH”
27

 Jika ditinjau kembali dalam 

kelompok tersebut, nilai tes pengelompokan mahasiswa lain lebih tinggi 

daripada LH yang hanya mendapat nilai terendah, yaitu 40. 

Data di atas menunjukkan pelaksanaan tes klasifikasi belum 

maksimal dan masih perlu adanya kecermatan yang lebih baik dalam 

menilai.  

b. Problem dalam Proses Seleksi Pembimbing 

Pada saat seleksi pembimbing berlangsung, penulis 

menemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan seleksi yang didapat 

melalui observasi dan wawancara. Masalah tersebut yaitu tidak adanya 

keseragaman dalam menyeleksi antara penguji satu dengan penguji 

yang lain. Hal ini diketahui setelah penulis mengamati bahwa ada 

seleksi yang mengutamakan kemampuan dan komitmen sehingga 

menggunakan blanko penilaian bacaan disertai wawancara, ada juga 

yang hanya menyimak bacaan tanpa menggunakan blanko penilaian dan 

tanpa wawancara. Sebagaimana data observasi bahwa LB hanya 

mendengarkan bacaan saja,
28

 sedangkan SF dan ID menggunakan 

wawancara dan tes kemampuan dilengkapi blanko penilaian. SF 

mengatakan “saya khusus menguji komitmennya melalui wawancara, 

sedangkan tes kemampuan dengan Ibu ID”. 
29

 

                                                           
27

 Wawancara dengan SY di Palangka Raya, 25 September 2015. 

28
 Observasi pada tanggal  2 september 2015 di Gedung Pasca Sarjana IAIN 

Palangka Raya. 
29

 Wawancara dengan SF di Palangka Raya, 2 september 2015 



57 

 

 
 

Ada juga masalah yang berkaitan dengan syarat seorang 

pembimbing. Berdasarkan pengumuman yang disebarkan dari panitia 

tentang pendaftaran sebagai pembimbing, tertulis bahwa tujuan 

pengumuman hanya alumni Musyrif/ah Ma‟had al-Jami‟ah IAIN 

Palangka Raya angkatan ke II dan ke III, dengan batas maksimal 

semester 7. Namun, setelah diobservasi dalam pelaksanaannya, ada 

beberapa mahasiswa yang keluar dari syarat yang telah ditentukan, 

yaitu bukan merupakan alumni senior/ musyrif ma‟had, namun  tetap 

diterima. Hal ini menjadi suatu masalah karena akan menimbulkan 

prasangka yang negatif di kalangan mahasiswa. Tidak hanya itu, akan 

lebih bermasalah jika ada yang menanyakan terkait syarat tersebut, 

walaupun sampai saat ini belum ada yang menanyakan kepada panitia.  

c. Problem dalam Proses Praktik 

Suatu proses Praktik, ada dua pihak yang sangat 

mempengaruhi keberhasilan Praktik tersebut yaitu pembimbing dan 

yang dibimbing. 

1) Pembimbing 

Problem yang dialami pembimbing dalam menjalankan 

Praktik terhadap mahasiswa, sebagai berikut. 

a) Problem Menentukan Metode Praktik. 

Problem ini muncul dikarenakan adanya 

kesenjangan kemampuan dalam satu kelompok di beberapa 

kelompok Praktik.  
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Adapun metode yang digunakan oleh semua 

pembimbing adalah metode sorogan yaitu para mahasiswa 

maju satu per satu untuk berhadapan langsung dengan 

pembimbing dan terjadi interaksi diantara keduanya.
30

 Metode 

sorogan digunakan kepada semua mahasiswa Praktik tanpa 

terkecuali, baik yang sudah mahir maupin yang masih belajar 

huruf. Hal ini menjadi suatu kebingungan dalam menentukan 

metode karena dalam satu kelompok terdapat perbedaan 

tingkat kemampuan. Kebingungan ini yaitu apakah langsung 

menggunakan al-Quran atau menggunakan Iqra‟ sebagai bahan  

belajar. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh SY 

sebagai berikut: 

Mahasiswa Praktik saya ada yang masih iqra‟, 

namun saya suruh langsung membaca al-Quran satu 

ayat, karena saya bingung harus menggunakan 

metode apa kak, karena ada yang sudah lumayan 

bisa, kasian kalo mau diturunkan menjadi iqra lagi.
31

 

 

Hal senada dijelaskan oleh RL: 

Praktiknya praktik satu-satu kak, pas sebelum ada 

bukunya, langsung ngaji, bergantian sekitar setengah 

halaman. Tapi pas bukunya udah jadi, ada teori dulu 

sekitar 15 menit, terus praktik. Semuanya rata 

seperti itu kak, baik yang udah lancar maupun yang 

masih terbata-bata. Bingungnya yang masih terbata-

bata itu kak, susah ngajarinnya, mau diajak belajar 

dari awal, kasihan yang sudah lumayan bisa.
32

 

 

                                                           
30

 Inayah Alfauziyah, Pengaruh Penerapan Metode Sorogan Terhadap 

Kemampuan Membaca Al-Quran Anak Usia 6-7 Tahun Di Pondok Tahfidh Yanbu’ul Qur’an 

Anak-Anak Kudus, h. 8 (Online 12 0ktober 2015) 

31
 Wawancara dengan SY di Palngka Raya, 25 September 2015 

32
 Wawancara dengan RL di Palngka Raya, 8 Januari 2016. 
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Sama seperti pernyataan TW: 

 

Teknis belajarnya ngaji satu persatu, sambil disimak 

oleh pembimbing dan yang lain. Ngajinya sekitar 

setengah halaman, tapi kalau yang bacanya lambat 

bisa cuman 4 sampe 5 baris.
33

 

 

Data di atas didukung dengan observasi saat Praktik 

berlangsung. Data obeservasi menyatakan bahwa pembimbing 

menggunakan metode sorogan dan berlangsung di dalamnya 

membaca al-Quran.  

Adapun metode dalam menyampaikan materi adalah 

dengan metode ceramah, menjelaskan pokok materi yang akan 

dibahas.
34

 Sebagaimana dikatakan oleh AK selaku bidang 

keagamaan Ma‟had al-Jami‟ah, “ semua njelasin materi pake 

ceramah kak. Kalo materinya, mahasiswa Praktik sudah 

memiliki buku materi PMQ yang telah disusun oleh panitia.”
35

 

b) Waktu yang Sangat Terbatas 

Waktu Praktik yang sangat terbatas merupakan 

problem terbesar pada pelaksanaan PMQ pada tahun ini, baik 

bagi pembimbing maupun mahasiswa Praktik. Hal ini 

dikarenakan waktu mempunyai peranan penting dalam 

menentukan berhasil atau gagalnya proses pembelajaran. SY 

mengatakan: 

                                                           
33

 Wawancara dengan TW di Palngka Raya, 26 September 2015. 
34

 Observasi pada 9, 15, 21, 27 september 2015. 
35

 Wawancara dengan AK di Palangka Raya, 3 November 2015, materi Tajwid 

dapat dilihat pada lampiran. 
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Sebenarnya waktunya sangat kurang kak. Jadi di 

kelompok saya hanya saya suruh membaca satu ayat 

per orang, karena dipotong oleh teori yang saya 

sampaikan. Belum lagi dipotong wirid panjang 

setelah maghrib, dan suara mengaji sebelum shalat 

isya.
36

 

 

Sebagaimana disampaikan oleh YK: 

 

Waktu segitu kurang lah kalo Praktiknya sebanyak 

ini. Kalo Praktiknya Cuma 4 atau 5 orang mungkin 

masih bisa. Ini 12-15 orang. Meskipun tepat waktu, 

tetap gak cukup.
37

 

 

Hal ini juga disayangkan oleh TW yang 

mengatakan: 

 

Waktu efektif hanya 30 menit kak, jadi kalo dibagi 

menjadi 15 orang Praktik saya, masing-masing 

orang hanya 2 menit, itu belum dipotong 

penyampaian teori.
38

 

 

Data tersebut didukung dengan observasi dan hasil 

rapat evaluasi pembimbing
39

, bahwa masalah terbesar 

pelaksanaan PMQ pada tahun ini adalah pada segi keterbatasan 

waktu. 

c) Sikap Mahasiswa Praktik 

Sikap mahasiswa sangat beragam. Problem 

kedisiplinan mahasiswa seperti tidak mau ditegur jika salah, 

kurang keseriusan dalam mengikuti Praktik dan sering tidak 

masuk karena berbagai alasan. Ketiga hal ini sebagaimana 

                                                           
36

 Wawancara dengan SY di Palngka Raya, 25 September 2015 
37

 Wawancara dengan YK di Palngka Raya, 29 September 2015. 
38

 Wawancara dengan TW di Palngka Raya , 25 September 2015 
39

 Rapat Evaluasi Pembimbing PMQ, 30 September 2015. 
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hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pembimbing. 

Sebagaimana MY mengatakan:  

Yang susah itu kak, ketika mereka tidak mau 

dikoreksi. Ketika mereka membaca, ada yang salah, 

kemudian saya tegur, bukannya berhenti dan 

mengulangi, tapi malah terus membaca tanpa 

menghiraukan peringatan saya. Mereka terkesan 

terburu-buru.
40

 

 

Ketidakseriusan dan ketidakdisiplinan mahasiswa 

Praktik bisa dilihat dalam daftar absensi (rekapitulasi absensi 

terlampir) dan juga pernyataan dari SY berikut ini: 

Mereka kurang memperhatikan ketika Praktik kak, 

sehingga jadwal saja tidak hafal, padahal sudah saya 

jelaskan bahwa jadwalnya dimulai dari ahad hingga 

kamis. Tapi malam senin banyak yang tidak hadir, 

alasannya lupa jadwal.
41

 

 

Juga dari pernyataan AK: 

 

Banyak kak yang sering tidak masuk. Alasannya 

banyak, ada yang sakit-sakitan kalau keluar malam, 

ada yang alasan rumahnya terlalu jauh, ada juga 

yang tidak ada keterangan atau alfa. Bahkan ada 

sekitar 20 orang yang tidak bisa ikut ujian karena 

terlalu banyak alfa.
42

 

 

Adapun syarat untuk dapat mengikuti ujian adalah 

tidak alfa lebih dari 15 pertemuan
43

. 

Pemaparan data diatas meunjukkan masih ada 

problem yang berkaitan dengan sikap kurang baik mahasiswa 

terhadap pembimbingnya. 

                                                           
40

 Ibid  
41

 Wawancara dengan SP di Palngka Raya, 25 September 2015 
42

 Wawancara dengan AK di Palngka Raya, 2 Februari 2016 
43

 Ibid. 
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2) Problem Mahasiswa Praktik 

Problem dalam proses Praktik tidak hanya pembimbing 

yang mengalaminya, namun mahasiswa Praktik juga menghadapi  

problem yang perlu dicari solusinya. Ada beberapa problem yang 

ditemukan penulis yang dialami oleh mahasiswa peserta PMQ, yaitu 

problem yang berkaitan dengan motivasi, pemahaman materi, 

lingkungan sosial, tempat, dan waktu. 

a) Motivasi yang Lemah. 

Motivasi memiliki akar kata dari bahasa Latin movere, 

yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Motivasi adalah 

suatu usaha untuk meningkatkan kegiatan dalam mencapai suatu 

tujuan tertentu, termasuk di dalamnya kegiatan belajar. Motivasi 

dapat timbul dari luar maupun dari dalam individu itu sendiri. 
44

 

Motivasi terbesar mahasiswa dalam mengikuti PMQ 

adalah dikarenakan kewajiban akademik perkuliahan, sehingga 

apabila gagal dalam PMQ, maka akan menghambat proses 

perkuliahan kedepan dikarenakan adanya sistem sertifikasi. 

Mahasiswa yang tidak mempunyai sertifikat lulus PMQ tidak 

diperbolehkan mengambil mata kuliah PPI, KKN, dan menjadi 

syarat pendaftaran ujian munaqashah skripsi. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh JM: “ikut karena diwajibkan kak ae, jadi mau gak 

mau ya harus ikut. Karena untuk semester satu diwajibkan 

                                                           
44

 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, 

h. 319-320.  
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semua.”
45

 Juga dinyatakan oleh SH: “motivasi saya karena 

diwajibkan dan supaya lebih bisa lagi”.
46

 Hal senada juga 

dikatakan oleh RA: “kan diwajibkan kak, kalo gak ikut tahun ini, 

nanti gak bisa ngambil mata kuliah PPI”.
47

 

Data di atas menunjukkan bahwa motivasi mahasiswa 

dalam mengikuti PMQ adalah sekedar menunaikan kewajiban 

akademik. Hal ini tentu akan menjadi masalah karena dalam 

belajar, khususnya belajar al-Quran adalah harus dengan niatan 

yang lurus, mencari ilmu karena Allah.  

b) Lemah dalam Memahami Materi 

Kendala yang dialami mahasiswa dalam hal memahami 

materi teoritis adalah jumlah materi yang sangat banyak. Dalam 

buku materi PMQ, ada setidaknya 12 bab yang harus dikuasai 

oleh mahasiswa, sedangkan waktu yang tersedia hanya satu 

semester, tentu akan susah untuk memahami materi keseluruhan 

dengan pemahaman yang baik. Sedangkan kendala dari segi 

praktik atau aplikatif adalah ketika dihadapkan pada makhraj dan 

Sifat huruf, karena materi ini memerlukan banyak latihan. Hal ini 

disampaikan oleh LH: “Saya paham aja kak kalo masalah tajwid, 

cuma makhrajnya yang agak susah karena saya orang banjar. 

                                                           
45

 Wawancara dengan JM di Palangka Raya, 25 september 2015 
46

 Wawancara dengan SH di Palangka Raya, 27 september 2015  
47

 Wawancara dengan RA di Palangka Raya,  28 september 2015  
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Dialeg banjar saya masih kental.”
48

 Adapun JM menyatakan 

kendalanya dalam makharijul khuruf: 

Masuk aja materinya kak, cuma pengucapannya aja 

yang belum bisa. Huruf yang susah itu Ta’, Tsa, kho’, 

dan huruf-huruf yang hampir sama. Karena dari kecil 

belum dibiasakan baca yang benar. Apalagi saya orang 

banjar, jadi udah terbiasa salah.
49

 

   

RL juga menyatakan kesusahannya dalam hal 

makharijul huruf: 

 

Susah kak, membedakan mana yang huruf tebal, mana 

yang tipis, mana yang dengung mana yang jelas. 

Pokoknya bingung kak, banyak banget materinya jadi 

gak paham.
50

 

 

Data di atas menunjukkan bahwa permasalahan utama 

mahasiswa dalam penguasaan materi terletak pada makhraj dan 

sifat huruf. Ini menjadi tantangan setiap pembimbing untuk 

membimbing mahasiswa dalam pengucapan makhraj dan sifat 

huruf yang belum tepat, menjadi lebih tepat dan benar. 

c) Lingkungan Sosial yang Kurang Mendukung 

Mahasiswa Praktik dalam hal ini mengungkapkan 

bahwa mereka masih sangat mengandalkan program PMQ tanpa 

berusaha lebih di lingkungannya masing-masing untuk melatih 

kemampuannya. Padahal waktu di luar Praktik jauh lebih banyak 

dan lapang, jika mau digunakan untuk mengasah kemampuan 

membaca al-Quran, tentu akan lebih efektif. Salah seorang 

mahasiswa Praktik (RF)  mengatakan:  

                                                           
48

 Wawancara dengan LH di Palangka Raya, 27 September 2015 . 
49

 Wawancara dengan JM di Palangka Raya , 25 September 2015 . 
50

 Wawancara dengan RL di Palangka Raya , 8 Februari 2016 . 
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kadang-kadang baca sih kak di kamar, tapi jarang. 

Banyak belajarnya waktu Praktik aja ketimbang di luar 

Praktik. Karena banyak godaannya. Apalagi banyak 

tugas kuliah
51

 

 

Demikian juga JM mengutarakan: 

kalau di luar PMQ kadang kadang aja kak. Maunya 

rutin setiap selesai sholat, tapi masih belum bisa. Tapi 

alhamdulillah setiap malam jum‟at baca yasin sekalian 

kirim do‟a.
52

 

 

Sedangkan RA mengatakan: 

Kalo selain di acara PMQ, gak pernah kak. Sibuk kalo 

udah dirumah, bantu-bantu orang tua. Macem-macem 

lah pokoknya. Pernah mau ikut ngaji di Musholla, tapi 

malu olehnya paling besar.
53

 

 

Data di atas menunjukkan lingkungan mahasiswa yang 

tidak mendukung program PMQ. 

d) Waktu yang Terbatas 

Tidak hanya menjadi problem pembimbing, mahasiswa 

Praktik pun merasakan keterbatasan waktu Praktik sehingga 

sangat sedikit sekali manfaat setiap pertemuan. Hal ini dinyatakan 

oleh LH: “Waktunya mepet sekali kak, setelah sholat maghrib 

baca wirid, dan ditambah kemudian shalat sunnah. Sangat sedikit 

waktunya. Pokoknya sangat kurang kak.”
54

 Hal senada dikatakan 

oleh SH: “kurang kak, karena mepet banget. Jadi dapetnya cuma 

sedikit”
55

 kemudian diperkuat oleh JR: 

                                                           
51

 Wawancara dengan RF di Palangka Raya 28 September 2015 
52

 Wawancara dengan JM di Palangka Raya 25 September 2015 
53

 Wawancara dengan RA di Palangka Raya 28 September 2015 
54

 Wawancara dengan LH di Palngka Raya, 27 september 2015. 
55

 wawancara Dengan SH di Palangka Raya,  27 september 2015 
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Waktunya yang kurang banyak kak. Terpaksa disuruh 

baca sedikit. Jadi hampir tidak membekas kak. Rasanya 

percuma aja Praktik kalo cuma membaca 5 baris. 

Apalagi saya gak bisa cepet bacanya, kadang Cuma 

dapat 3 baris.
56

 

 

PMQ berjalan hanya dengan waktu 30 menit sekali 

pertemuan, dalam satu kelompok dibagi menjadi 10 orang, 

dipotong dengan teori selama 10 menit, sehingga setiap orang 

hanya membaca sekitar 2 menit saja. Tentu ini jauh dibawah 

cukup. Belum dipotong waktu libur karena bencana kabut asap, 

sehingga beberapa minggu diliburkan, bahkan ketika tidak libur, 

banyak mahasiswa yang izin karena kondisi kesehatan yang 

menurun. Data diatas menunjukkan bahwa salah satu problem 

mahasiswa dalam PMQ tahun 2015 adalah masalah waktu Praktik 

yang sangat terbatas. 

d. Problem dalam Evaluasi 

Evaluasi meliputi dua langkah yaitu pengukuran dan 

penilaian. Di dalam istilah asingnya, pengukuran adalah measurement, 

sedang penilaian adalah evaluation. Dari kata evaluation inilah 

diperoleh kata evaluasi yang berarti menilai (tetapi dilakukan dengan 

mengukur terlebih dahulu). 
57

 Proses evaluasi PMQ juga tidak lepas 

dari kendala yang dialami mahasiswa Praktik. Adapun  problem 

tersebut adalah kurangnya percaya diri. 

                                                           
56

 wawancara Dengan SH di Palangka Raya,  27 september 2015 
57

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 

2013. h. 3 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dosen yang akan 

melakukan pengujian telah ditentukan dengan SK Rektor yang mana 

berisi orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang tajwidul 

qur’an. Sedangkan subjek yang telah ditentukan ini memiliki karakter 

penilaian yang berbeda-beda, ada yang mudah memberi nilai, ada juga 

yang susah sehingga timbul semacam kekhawatiran di kalangan 

mahasiswa Praktik yakni khawatir akan mendapat penguji yang susah 

memberi nilai. Hal ini cukup berpengaruh terhadap rasa percaya diri 

dan rasa gugup yang senantiasa dialami oleh sebagian mahasiswa. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh RL, “Ngalih tu kada‟ pang kak, 

bawaan gugup aja olehnya dari kekawanan kan nyambat sidin tuh 

ngalih”
58

  

Senada dengan RL, NS mengatakan dirinya sangat gugup 

dalam proses ujian PMQ. NS mengaku dapat informasi bahwa dosen 

yang menjadi pengujinya adalah termasuk dalam kategori susah dalam 

memberi nilai. NS merasa percaya dirinya hilang ketika ujian sehingga 

fikirannya tidak fokus dikarenakan gugup.
59

 

Kemudian, ada juga masalah dalam ujian tahap pertama (oleh  

pembimbing dengan sistem acak) yaitu tidak adanya arahan dari panitia 

kepada para penguji mengenai hal teknis ujian sehingga tidak sama 

antara penguji satu dengan yang lainnya. SP mengatakan “ setahu saya 

beda-beda kak, ada yang hanya membaca aja, ada juga yang ditanyai 

                                                           
58

 Wawancara dengan RL di palangka Raya pada tanggal 8 Februari 2016 
59

 Wawancara dengan NS di palangka Raya pada tanggal 8 Februari 2016 
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tajwidnya. kalau saya sendiri ditanyai tajwidnya,”. Sedangkan RA 

sebagai penguji mengatakan,” kalau saya hanya mendengarkan 

bacaannya saja, karena yang inti adalah bisa membacanya, bukan 

pengetahuan tajwidnya”.
60

 

3. Upaya-upaya dalam Mengatasi Problem PMQ 

Problem yang telah ditemukan diatas tentunya memerlukan upaya 

untuk menyelesaikannya. Adapun upaya-upaya yang telah ditempuh antara 

lain: 

a. Upaya Panitia 

Peran panitia sangat penting dalam hal pelaksanaan PMQ. 

Panitia dalam merencanakan dan mengontrol berjalannya proses PMQ 

telah melakukan beberapa upaya, sebagai berikut: 

1) Upaya dalam Tahap Klasifikasi (pengelompokan) 

Setelah mengetahui adanya kesenjangan kemampuan 

dalam satu sekompok, yang dilakukan oleh panitia adalah 

mengelompokkan agar lebih homogen serta untuk menyesuaikan 

adanya tambahan 6 (enam) orang pembimbing. SB mengatakan: 

Memang ada sedikit perombakan kelompok, karena kita 

sempat kekurangan pembimbing putri. Jadi diubah lagi 

sebagian orang dipindah ke kelompok lain, 

menyesuaikan kemampuannya masing-masing.
61

 

 

SF juga menjelaskan: 

 

Panitia harus mengoper kesana-kemari untuk 

menyesuaikan kemampuan masing-masing karena hasil 

tes klasifikasi kurang berhasil. Mudah-mudahan dalam 

                                                           
60

 Wawancara dengan RA di Palangka Raya , tanggal 18 Januari 2016. 
61

 Wawancara dengan SB pada tanggal 20 september 2015 di Palangka Raya. 
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satu kelompok bisa lebih seragam kemampuan baca al-

Qurannya.
62

 

 

2) Upaya dalam Tahap Seleksi Pembimbing 

Panitia berupaya melaksanakan seleksi sebaik mungkin 

agar mendapatkan pembimbing yang berkualitas sehingga  

mendorong hasil yang lebih baik. Maka setelah diketahui adanya 

kekurangan pembimbing, ada upaya penunjukan langsung tanpa 

melalui tes. SB mengatakan: 

kami carikan melalui AS untuk menunjuk temannya 

yang bersedia dan memiliki kualitas dan komitmen 

tinggi. Akhirnya dapat. Alhamdulillah gak usah repot-

repot.
63

 

 

Hal ini dibenarkan oleh Pembimbing yang bersangkutan, 

SA: 

 

Iya kak, ditawarin sama AS untuk menjadi pembimbing 

PMQ. Ada sekitar 5 orang yang ditawarin. Dan kami 

tanpa melalui tes seperti yang lain, karena mungkin 

sudah kenal kam sebelumnya dan udah tau bacaan kami 

seperti apa.
64

 

 

3) Upaya dalam Proses Praktik 

Menghadapi problem yang terjadi pada saat Praktik, 

panitia mengadakan Praktik tahsin seminggu sekali untuk 

pembimbing dan juga untuk mahasiswa Praktik. Tujuannya untuk 

pembekalan ilmu makharijul uruf dan sifatul huruf. Karena kedua 

hal ini yang banyak dikeluhkan mahasiswa. Kegiatan ini rutin 

diadakan setiap kamis malam antara maghrib hingga isha‟ dan 
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 Wawancara dengan SF pada tanggal 23 september 2015 di Palangka Raya. 
63

 Wawancara dengan SB pada tanggal 20 september 2015 di Palangka Raya 
64

 Wawancara dengan SA pada tanggal 26 september 2015 di Palangka Raya 
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dibimbing langsung oleh ustadz Ahmad Junaidi, M.Pd.I. SB 

mengatakan, 

Karena perlu adanya pembinaan terhadap pembimbing 

agar mempunyai persepsi yang sama, maka ada khusus 

pembinaan makhraj dan sifat huruf yang akan diisi oleh 

yang berkompeten di bidangnya. Insyaa Allah ustadz 

Junaidi, S.Pd.I yang akan mengisi.
65

 

 

AK juga menyatakan, “Ada pembinaan tajwid dari ustadz 

junet kak, kayak tahun-tahun lalu”.
66

 Fakta ini didukung dengan 

hasil observasi bahwa ada pembinaan khusus di malam Jum‟at 

tentang pembekalan ilmu makhraj dan sifat huruf.
67

 

 Selain upaya di atas, panitia juga melakukan rapat 

koordinasi dan rapat evaluasi bersama pembimbing. Rapat ini 

dilakukan 4 (empat) kali selama pelaksanaan PMQ tahun 

2015/2016 dengan rincian: 

a) Pertama dilaksanakan sebelum Praktik berlangsung. Tujuannya 

adalah untuk membekali pembimbing terkait deskripsi  tugas 

(job description). 

b)  Kedua dilaksanakan setelah Praktik berjalan tepat 1 (satu) 

bulan. Tujuannya sebagai evaluasi Praktik yang telah dilakukan 

selama 1 bulan dan untuk perbaikan pada Praktik  selanjutnya. 

c) Ketiga dilaksanakan setelah Praktik berjalan tepat 2 (dua) 

bulan. Tujuannya sebagai evaluasi Praktik yang telah dilakukan 

selama 2 bulan dan untuk perbaikan pada Praktik  selanjutnya. 
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 Wawancara dengan SB di Palangka Raya, 26 September 2015. 
66

 Wawancara dengan AK di Palangka Raya, 3 Januari 2016 
67

 Observasi pada tanggal 5 November 2015. 
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d) Keempat dilaksanakan setelah Praktik berjalan tepat 3 (tiga) 

bulan. Tujuannya sebagai evaluasi Praktik yang tela dilakukan 

dan untuk mempersiapkan proses ujian akhir.
68

 

4) Upaya dalam Tahap Evaluasi 

Evaluasi sangat penting karena terkait dengan hasil kinerja 

yang telah dilakukan selama proses PMQ berlangsung. Berhasil 

atau tidaknya program PMQ sangat dipengaruhi oleh proses 

evaluasi. SB menjelaskan bahwa: 

Panitia telah membuat sistem evaluasi dengan maksimal, 

pelaksanaannya hampir sama dengan tahun sebelumnya. 

Kalaupun ada kendala seperti penguji yang susah nilainya, 

itu akan dimusyawarahkan dengan panitia yang lain untuk 

proses evaluasi kedepannya. 
69

 

 

Demikian upaya yang telah dilakukan panitia dalam 

mengatasi problem yang terjadi. 

b. Upaya Pembimbing 

Pembimbing sebagai ujung tombak pelaksanaan PMQ telah 

melakukan upaya-upaya dalam mengadapi problem.  Upaya tersebut 

dilakukan dalam rangka memecahkan masalah hingga tuntas ataupun 

hanya mengurangi dampak buruknya. Upaya tersebut antara lain: 

 

1) Memperbaiki dan Memaksimalkan Metode Praktik 

Upaya yang dilakukan pembimbing yang berkaitan dengan 

masalah metode adalah dengan memperbaiki dan memaksimalkan 
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metode yang ada. Tidak ada perubahan metode yang digunakan. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh SY, 

Kalo metode tetap aja kak, seperti biasa, asal mereka mau 

sungguh-sungguh memperhatikan, insyaa Allah bisa. 

Walaupun kadang bingung ngatasin yang masih terbata-

bata dan yang jarang masuk.
70

  

 

MY juga menyatakan: “ gak pernah ganti sih, Cuma 

dimaksimalin aja kak, kedisipinannya, kesungguhannya dan lain 

lain”.
71

 SA mengatakan:  

 

kadang bingung ngadepin yang masih susah baca, apalagi 

jarang masuk. Coba istiqamah aja kak, kalo mau ganti 

metode, belum banyak tau juga metode yang lain karena 

baru sekali membimbing, belum banyak pengalaman.
72

 

 

2) Memaksimalkan Waktu 

Upaya yang telah dilakukan dalam hal ini adalah 

memaksimalkan waktu yang ada, yaitu dengan terus belajar 

walaupun adzan sudah berkumandang, TW mengatakan: “Biasanya 

kalo udah masuk adzan, kami tetap melanjutkan ngajinya kak, 

karena masih ada yang belum praktik.”
73

 

Selain upaya tersebut, upaya pembimbing yang lain adalah 

memotivasi mahasiswa agar memperbanyak latihan di lingkungan 

tempat tinggalnya. AS mengatakan: “saya terus memotivasi Praktik 

saya agar memperbanyak membaca al-Quran di rumanya masing-

masing”
74

 Begitu juga yang disampaikan oleh SY: “saya suruh 

mereka belajar lagi di luar Praktik. Alhamdulillah sudah ada yang 
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berkeinginan les privat dan sebagainya. Artinya ada semangat dari 

mereka.
75

 Demikian upaya yang telah dilakukan pembimbing.  

3) Memperbaiki Sikap Mahasiswa Praktik 

Upaya yang telah dilakukan oleh sebagian pembimbing 

adalah dengan pempertegas peraturan dengan harapan kedisiplinan 

tetap terjaga. Karena sekali saja mahasiswa diberi kelonggaran, 

maka akan berpengaruh terhadap mahasiswa lain dan berpengaruh 

terhadap sikap mahasiswa dipertemuan yang akan datang. Hal ini 

disampaikan oleh LB: “semua pembimbing diarahkan untuk lebih 

tegas dalam hal absensi dan juga semua yang berkaitan denga proses 

Praktik”.
76

 AS juga mengatakan:  

Susah kak, kami tegaskan terus, tapi tetap seperti itu, 

tahun lalu juga sama, banyak yang alasan tidak masuk, 

kadang alasannya sepele sehingga terpaksa kami alpa. 

Yang alasan tu kebanyakan yang tinggal diluar asrama 

Ma‟had al-Jami‟ah.
77

 

 

YK juga mengatakan: “paling susah tuh merubah sikap 

mereka kak, yang pada males-males tu. Masak Praktik sambil 

tiduran kayak dipantai. Udah ditegur, tetep aja.”
78

 

Masalah diatas juga disaksikan penulis sendiri ketika 

observasi, memang banyak yang tidak hadir, terlebih saat musim 

kabut asap.
79

 

c. Upaya Mahasiswa 
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Mahasiswa sebagai objek Praktik sangat diharapkan oleh 

pembimbing maupun panitia untuk senantiasa berupaya agar berhasil 

dalam mengikuti PMQ. Adapun upaya maasiswa diantaranya: 

1) Meningkatkan Motivasi Belajar 

Upaya yang dilakukan oleh mahasiswa adalah selalu 

memotivasi diri untuk bisa membaca al-Quran. salah satu caranya 

adalah dengan mengingat-ingat akibat jika tidak lulus dalam 

program PMQ. Hal ini disampaikan oleh LH: “biasanya kalo lagi 

males, ya ingat kedepannya kak, pasti bakal terkendala karena tidak 

lulus PMQ.”
80

 Senada dengan hal diatas, SH mengatakan: “ya selalu 

memotivasi diri aja kak supaya selalu semangat. Biasanya minta 

nasehat dari pembimbing juga”
81

 RF mengatakan: “ berusaha lebih 

semangat lagi kak, supaya lulus dan lancar semuanya”.
82

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan adanya kemaunan 

mahasiswa untuk meningkatkan motivasi belajarnya. 

2) Berupaya Memahami Materi dengan Bertanya  

Upaya mahasiswa dalam memahami materi adalah dengan 

menanyakan yang belum difahami. Hal ini disampaikan oleh RF: 

“saya selalu menanyakan yang tidak saya pahami kak, terutama 

makharijul khurufnya”.
83

 RL mengatakan: “selain penyampaian 

materi dan praktik, ada juga sesi tanya jawab, disitu saya sering 

                                                           
80

 Wawancara dengan LH di Palngka Raya, 27 September 2015 
81

 Wawancara dengan SH di Palngka Raya, 27 September 2015 
82

 wancara dengan RF di Palangka Raya, 28 September 2015 
83

 Wawancara dengan RF di Palngka Raya, 28 September 2015 



75 

 

 
 

menanyakan materi olehnya banyak kurang paham.”
84

 HM juga 

mengatakan: “kalo kurang paham biasanya saya tanya juga, kenapa 

seperti ini, kenapa seperti itu, alhamdulillah jadi lebih paham.”
85

 

3) Meluangkan Waktu untuk Belajar di Lingkungannya 

Mahasiswa Praktik PMQ dalam mengatasi masalah 

lingkungan yaitu dengan berusaha meluangkan waktu untuk belajar 

dilingkungannya masing-masing. Hal ini disampaikan oleh SH: 

“kuliah padat sih kak, tapi saya terus berusaha meluangkan waktu 

untuk membaca al-Quran di kamar”
86

 JR mengatakan:”kalo 

ngandalin watu Praktik, rasanya kurang kak, jadi mau gak mau harus 

banyak latihan sendiri di rumah”
87

 NS juga mengatakan: “ kalo gak 

dipaksa gak bisa kak, jadi di rumah buat jadwal khusus kapan baca 

al-Quran, kalo malesnya datang, ya harus dipaksa. Hehe.”
88

 

4) Memaksimalkan Waktu dengan Belajar Secara Optimal. 

Adapun upaya yang ditempuh oleh mahasiswa dalam hal 

keterbatasan waktu adalah memanfaatkan dengan maksimal dan 

sungguh-sungguh dalam mengikuti PMQ. Hal ini dialami oleh RF, 

dia mengatakan:  

Kalau upaya saya dalam mengatasi keterbatasan waktu 

yaitu dengan belajar sungguh-sungguh dengan banyak 

bertanya tentang hal yang belum saya ketahui. 
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Alhamdulillah dari situ saya mendapat banyak tambahan 

ilmu.
89

  

Ungkapan yang sama disampaikan oleh HM yang 

mengatakan:  

Ya upayanya belajar serius, memperhatikan dengan serius, 

dan selalu semangat. Karena mau belajar sendiri di rumah 

untuk mengejar ketertinggalan itu, kadang nggak sempat, 

banyak tugas dari dosen juga kak.
90

 

AY mengatakan: “baru kerasa sibuknya kak waktu kuliah, 

harus memaksimalkan waktu dan gak boleh banyak main-main.”
91

 

Demikian upaya yang ditempuh mahasiswa dalam mengatasi 

keterbatasan waktu.  

C. Analisis Data 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka dapat 

dianalisis sebagai berikut: 

1. Analisis Terhadap Proses Pelaksanaan Praktik Membaca al-Quran 

(PMQ). 

Proses pelaksanaan Praktik Membaca al-Quran tahun 2015 

semester ganjil tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sejak 

tahun 2012. Prosesnya meliputi: 

a. klasifikasi,  

b. seleksi pembimbing,  

c. proses Praktik, dan  
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d. evaluasi.  

Sebelum tahun 2012, PMQ dibimbing oleh dosen sebagaimana 

mata kuliah yang lain. Setelah adanya sistem asrama pada tahun 2012, 

PMQ ikut mengalami perubahan dengan berkolaborasi dengan sistem 

asrama ma‟had al-Jami‟ah IAIN Palangka Raya. 

2. Analisis Terhadap Problem Pelaksanaan Praktik Membaca al-

Quran (PMQ). 

Problem yang dihadapi oleh panitia, pembimbing, dan 

mahasiswa sangat beragam, sebagai berikut. 

a. Analisis Tahap Klasifikasi atau Pengelompokan. 

Siswa merupakan individual yang unik artinya tidak ada 

dua orang siswa yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan 

satu dengan yang lain. Perbedaan itu terletak pada karakteristik 

psikis, kepribadian dan sifat-sifatnya. Perbedaan individual ini 

berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, 

perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya 

pembelajaran.
92

 

Klasifikasi dimaksudkan untuk mempermudah proses 

Praktik. Jika dalam satu kelompok terdiri dari mahasiswa yang 

mempunyai kemampuan hampir sama, maka pola Praktik bisa lebih 

mudah jika dibandingkan dengan pengelompokan secara acak.  

Namun pada tahap ini ada penilaian dalam tes pengelompokan yang 

tidak sesuai dengan kemampuan sesuangguhnya, sehingga dalam 
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satu kelompok yang harusnya sama atau hampir sama dalam hal 

kualitas bacaan al-Quran menjadi tidak terpenuhi. Tentu tes 

klasifikasi ini sangatlah penting mengingat akan berpengaruh 

terhadap proses selanjutnya. Ketika salah dalam mengelompokkan, 

maka akan menimbulkan kebingungan bagi pembimbingnya dalam 

penerapan metode dikarenakan kemampuan peserta Praktiknya yang 

sangat beragam. Oleh karena itu sangat diharapkan perbaikan 

pelaksanaannya di tahun tahun yang akan datang. 

b. Analisis Tahap Seleksi Pembimbing.  

Ketidakseragaman dalam seleksi pembimbing tentu 

berpeluang akan menimbulkan kerancuan dalam menimbang siapa 

yang layak dan siapa yang tidak layak untuk dijadikan pembimbing. 

Selain itu, mahasiswa calon pembimbing yang mengikuti tes 

wawancara dan tes kemampuan membaca al-Quran, kemudian 

dinyatakan tidak lulus, juga akan bertanya-tanya kenapa dirinya 

tidak diterima sedangkan mahasiswa lain yang tidak diwawancara 

dinyatakan diterima. Masalah ini perlu diantisipasi dalam 

pelaksanaan PMQ pada tahun-tahun yang akan datang.  

Kemudian kurangnya minat mahasiswa untuk menjadi 

pembimbing PMQ yang mengakibatkan panitia PMQ menerima 

pembimbing yang tidak sesuai dengan syarat. Sedikitnya minat serta 

waktu yang mendesak menjadi salah satu sebab panitia menerima 
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beberapa pembimbing meskipun keluar dari syarat.
93

 Kedua masalah 

ini harus dipecahkan agar pelaksanaan PMQ kedepan lebih baik lagi. 

c. Analisis Tahap Praktik.  

Dalam proses Praktik, ada beberapa masalah yang 

dihadapi pembimbing yaitu problematkia menentukan metode, 

waktu yang sedikit, tempat kurang kondusif, dan sikap kurang baik 

dari mahasiswa Praktik. Sedangkan problem yang dihadapi 

mahasiswa yaitu salah menempatkan motivasi, bermasalah dalam 

pemahaman materi, lingkungan sosial yang kurang mendukung, 

tempat yang kurang kondusif, dan terbatasnya waktu.  

1) Analisis Problem Pembimbing. 

a) Problem menentukan metode Praktik 

Sebaik apapun tujuan pendidikan, jika tidak 

didukung metode yang tepat, tujuan tersebut sangat sulit 

untuk dapat tercapai dengan baik. Sebuah metode akan 

mempengaruhi sampai tidaknya suatu informasi secara 

lengkap atau tidak. Bahkan sering disebutkan cara atau 

metode kadang lebih penting daripada materi itu sendiri. 

Oleh sebab itu pemilihan metode pendidikan harus 

dilakukan secara cermat, disesuaikan dengan berbagai 
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faktor terkait, sehingga hasil pendidikan dapat 

memuaskan.
94

 

Namun, Seorang pakar al-Quran, Muhammad 

Ridwan, mengatakan:  

Pada dasarnya, metode-metode yang ada 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Saat ini banyak sekali metode-metode 

terbaru cara cepat belajar membaca al-Quran. Jika 

dahulu ada metode al-baghdadi, qiraaty, iqra’ 

dan sebagainya, sekarang sangat banyak metode 

baru yang diciptakan seperti metode Ummi, al-

Karimah, dan sebagainya. Jika dahulu buku iqra‟ 

sangat terkenal karena selain tersusun sitematis, 

buku Iqra‟ juga dapat digunakan oleh semua 

kalangan dan semua tingkat usia. Namun 

sekarang, banyak yang menilai metode iqra‟ 

masih lambat dalam membimbing membaca al-

Quran. Namun pada dasarnya, tergantung kepada 

pengajar yang menggunakan metode-metode 

tersebut.
95

 

Berdasarkan penjelasan di atas, metode Praktik 

memang erat kaitannya dengan kualitas pembimbing dalam 

proses Praktik. Metode apapun yang digunakan, jika 

dibawakan oleh pembimbing yang totalitas dan sesuai 

tujuan, akan berhasil disamping juga harus ditekankan akan 

esensi dan tujuan Praktik. Namun metode juga tidak boleh 

dianggap remeh karena dengan metode yang tepat, 

pembimbing akan lebih mudah dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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b) Masalah waktu.  

Waktu yang terbatas menjadi kendala PMQ dari 

tahun ke tahun. Karena semua proses membutuhkan waktu, 

apalagi untuk bisa membaca al-Quran dari yang belum bisa 

menjadi bisa, tentu memerlukan waktu yang tidak sedikit. 

Sebagaimana nasehat dari Katua Panitia PMQ 

Tahun 2015 bahwa semua pembimbing hendaknya 

mengoptimalkan  waktu
96

, yaitu dengan sedikit berdzikir 

atau wirid setelah shalat maghrib. Sebagaimana yang 

diamalkan setiap hari, dzikir atau wirid setelah shalat 

Maghrib memakan waktu berkisar 15-20 (lima belas sampai 

dua puluh) menit. Jika ini dimaksimalkan untuk 

melaksanakan Praktik, tentu akan lebih efektif dan efesien 

dari segi waktu. Namun, arahan ini tidak diaksanakan 

dengan baik karena kurangnya penekanan dari panitia.
97

 

Padahal Rasulullah Shalallahu „Alaihi Wasallam 

bersabda:  

ُد ْبُن  ثَ َنا ُُمَمَّ َاْخبَ ْرنَا ِاْْسَاِعْيُل ْبُن اِبْ رَاِهْيَم التَ ْرُُجَاِنُّ، َحدَّ
ْمَداِنُّ، َعْن َعْمِروْبِن قَ ْيِس، َعْن َعِطيََّة، َعْن َاِبْ اْلََْسِن الَْ 

ِه  ، قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اللّّٰ ُه َعَلْيِه  -َسِعْيٍد اْْلُْدرِيِّ َصَلي اللّّٰ
: َمْن َشَغَلُه ِقَراَءُة اْلُقْرأِن َعْن َمْسأََلِِت َو ذِْكرِي  -َوَسلَّمَ 
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اءِ  ِه َعَلي َساءِر اَْعطَْيُتُه اَْفَضَل ثَ َواِب السَّ ، َوَفْضُل َكََلِم اللّّٰ ِلْْيَ
ِه َعَلي َخْلِقهِ  .اْلَكََلِم َكَفْضِل اللّّٰ  

 

Artinya: Ismail bin Ibrahim at-Tarjumani mengabarkan 

kepada kami, Muhammad bin Hasan al-Hamdani 

menceritakan kepada kami dari Amr bin Qois, 

dari „Athiyyah, dari Abu Sa‟id al-Khudri, dia 

berkata: Rasulullah sallallahu ’alaihi wasallam 

bersabda: “(Allah berfirman): Barangsiapa yang 

disibukkan oleh membaca al-Quran hingga lupa 

meminta kepada-Ku dan berdzikir maka Aku 

akan memberikan kepadanya pahala terbaik orang 

yang meminta kepada-Ku. Keutamaan perkataan 

Allah dari seluruh perkataan lainnya seperti 

keutamaan Allah atas seluruh makhluk-Nya. (Hr. 

Tirmidzi, Darami, dan Baihaqi)
98

 

 

Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi 

menafsirkan hadis di atas bahwa orang yang sibuk 

menghafal, mempelajari, atau memehami al Qur‟an 

sehingga tidak sempat berdo‟a, maka Allah akan 

memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang Dia 

berikan kepada orang yang berdo‟a. Sebagaimana dalam 

urusan keduniaan, jika seseorang akan membagikan kue 

atau makanan kepada orang banyak, lalu ia menunjuk 

seseorang untuk membagikannya, maka bagian untuk 

petugas yang membagikan itu akan disisihkan lebih dulu. 

Mengenai ketinggian orang yang selalu sibuk membaca al 

Qur‟an telah disebutkan di dalam hadits lain, bahwa Allah 
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akan mengaruniakan kepadanya pahala yang lebih baik 

daripada pahala orang yang selalu bersyukur.
99

 

c) Sikap Mahasiswa Praktik 

Sikap mahasiswa sangat beragam. Yang paling 

menonjol adalah kurangnya kedisiplinan baik dalam hal 

kehadiran maupun dalam hal mengikuti proses Praktik. 

Padahal syarat untuk dapat mengikuti ujian adalah tidak 

alpa lebih dari 15 pertemuan
100

. Mahasiswa yang sering 

izin adalah mayoritas yang tinggal du luar asrama dengan 

alasan yang bermacam-macam. Adakalanya izin karena 

kesibukan rumah, kendala transportasi, dan bahkan kendala 

kesehatan. Hal in disampaikan oleh AK: 

Mereka yangsering izin kebanyakan dari luar 

ma‟had kak. Izin sibuk lah, transportasi lah, 

macam-macam lah. Terkadang ada perasaan tidak 

percaya, tapi mau dialpha kasian juga.
101

 

 

 

SY juga mengatakan: 

 

Yang susah diatasi tu yang belum baik bacaan, 

tapi sering izin. Yang sering itu izin sakit. Bahkan 

sering alpa juga kak. Karena tahu maksimal alpha 

itu 15 kali, jadi seperti sengaja dimanfaatkan gitu 

kak.
102

 

 

JM sebagai mahasiswa yang tidak lulus 

mengatakan: 
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Kemarin tu karna ada sakit kak, setiap keluar 

malam pasti kambuh. Jadi gak berani keluar 

malam, apa lagi musim kabut asap. Walau pake 

masker tetep aja terhirup.
103

 

2) Analisis Problem Mahasiswa 

a) Motivasi.  

Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan 

mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat bersifat 

internal, artinya datang dari dirinya sendiri, dapat juga 

bersifat eksternal yakni datang dari orang lain, dari guru, 

orang tua, teman, dan sebagainya.
104

 Masalah motivasi 

disini bukanlah soal besar-kecilnya motivasi, tapi lebih 

kepada motivasi yang benar dan yang salah yang dimiliki 

oleh mahasiswa dalam mengikuti PMQ. Karena motivasi 

yang salah akan menghambat proses dan pada akhirnya 

mempengaruhi hasil. Motivasi yang benar akan mendorong 

kuat untuk selalu berusaha semaksimal mungkin. 

Sebaliknya, motivasi yang salah akan hilang seiring dengan 

berbagai masalah yang dihadapinya. Motivasi bisa berasal 

dari dalam diri sendiri, tapi ada juga motivasi dari luar 

individu yang akan mudah luntur seiring dengan waktu. 

Motivasi dalam diri inilah motivasi yang kuat, 

menunjukkan bahwa ia ingin sekali bisa membaca al-Quran 

agar mudah menjalankan ibadah dan mendapatkan balasan 
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pahala dari Allah Subhanahu wata’ala. Harusnya motivasi 

seperti ini yang mengakar kuat pada setiap mahasiswa 

Praktik.  

Praktik Membaca al-Quran (PMQ) berkedudukan 

sebagai salah satu mata kuliah yang harus ditempuh karena 

merupakan syarat mengambil Praktik Pengamalan Ibada 

(PPI), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Munaqasah Skripsi 

IAIN Palangka Raya.
105

 Kedudukan PMQ yang penting 

inilah menimbulkan kekhawatiran dan menjadi motivasi 

utama mahasiswa Praktik untuk bisa lulus dan mendapat 

sertifikat. 

Niatan yang tidak lurus ini akan mudah 

mengalami penurunan motivasi belajar sebagaimana yang 

diterangkan sebelumnya. Rasulullah menjelaskan dalam 

hadisnya: 

َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نَ َوى َفَمْن َكاَنْت  يَّاِت َوِإَّنَّ َا اْْلَْعَماُل بِالن ِّ ِإَّنَّ
تُُه ِإََل ِهْجَرتُُه ِإََل ُدنْ َيا ُيِصيبُ َها أَْو ِإََل اْمَرأٍَة يَ ْنِكُحَها َفِهْجرَ 

 َما َهاَجَر ِإلَْيهِ 
 

Artinya:" Semua perbuatan tergantung niatnya, dan 

(balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa 

yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena 

dunia yang ingin digapainya atau karena seorang 

perempuan yang ingin dinikahinya, maka 

hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan". (HR 

Bukhari)
106
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Berdasarkan hadis di atas, jika mahasiswa hanya 

memiliki niat untuk menggugurkan kewajiban, maka ia 

akan memperoleh sertifikat PMQ tersebut namun dengan 

kemampuan yang tidak maksimal, karena tujuan 

tertingginya hanya berupa sertifikat PMQ.  

b) Pemahaman materi.  

Secara garis besar, materi dibagi menjadi dua, 

yaitu materi teoritis, sebagai bahan memahami konsep, dan 

materi aplikasi atau penerapan yang harus dipraktikkan 

setiap mahasiswa secara aktif dan terarah. Penguasaan 

materi baik teoritis maupun aplikatif merupakan keharusan 

bagi setiap guru atau pembimbing. Adapun pentingnya 

menguasai makhraj dan sifat huruf, sebagaimana yang 

dikatakan Ahmad Fathoni: 

Penguasaan hal-ihwal makhraj dan sifat huruf 

adalah sebuah keharusan, sebab dua komponen 

ini adalah termasuk bagian dari komponen syarat-

syarat tajwidul huruf. 
107

 

 

Makhraj dan sifat huruf banyak dikaitkan dengan 

dialek kedaerahan. Seseorang yang mempunyai dialek 

banjar akan terpengaruh dengan dialeknya. Begitu juga 

dengan dialek jawa dan sebagainya.  

Bangsa Indonesia sebagai bangsa A’jami (non 

Arab) yang terdiri dari bermacam suku bangsa dan 
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menempati lokal geografi yang berlainan, tentunya 

mempunyai lahjah dan dialek yang berbeda. Namun apabila 

lahjah kedaerahan dibawa oleh seseorang ke ranah bacaan 

al-Quran belum tentu sesuai dengan lisan ‘Arabiy dimana 

al-Quran diturunkan, utamanya ketika mengucapkan huruf-

huruf al-Quran yang tidak bersesuaian dengan lahjah 

pembacanya.
108

 

Maka dari itu supaya sebuah bacaan al-Quran 

dapat mencapai standar tartil yang optimal, seorang 

pembaca harus sadar dan tahu betul bahwa masing-masing 

mempunyai kelemahan dan kelebihan di dalam tepat dan 

tidaknya pengucapan huruf hijaiyyah apabila ditinjau dari 

sudut pandang disiplin ilmu tajwid. 

 

 

c) Lingkungan sosial yang tidak mendukung.  

Lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan 

individu termasuk perkembangan dalam belajar al-Quran. 

Hal ini didukung dengan hasil penelitian ahli yang dikenal 

dengan paham empirisme dan behaviorisme. Kedua 

penganut paham ini sependapat bahwa lingkungan 

berpengaruh nyata terhadap perkembangan individu.
109

 

                                                           
108

 Ahmad Fathoni, Petunjuk Praktis.., h. 25 
109

 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan..,  h. 204 



88 

 

 
 

Lingkungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan 

kemampuan membaca al-Quran mahasiswa. Ada suatu 

kesepakatan tak tertulis bahwa menjadi mahasiswa memang 

harus lebih mandiri dalam hal belajar, bukan lagi siswa 

yang mengandalkan pelajaran di sekolah. Hal ini perlu 

ditekankan khususnya dalam program PMQ ini, bahwa jika 

mengandalkan waktu Praktik, akan susah dalam mencapai 

tujuan yang diharapkan.  

Hallen mengutip dalam Year’s Book of Education 

1955, yang menyatakan bahwa ”Guidance is a process of 

helping individual through their own effort to discover and 

develop their potentialities both for personal happiness and 

social usefulness”.
110

 Artinya Praktik adalah suatu proses 

membantu individu melalui usahanya sendiri untuk 

menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar 

memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.  

Mengambil pendapat Hallen di atas, jelas bahwa 

Praktik hanya bersifat membantu usaha individu. Itu berarti 

bahwa individu lah yang sangat menentukan keberhasilan 

dirinya sendiri. Maka dari itu, perlu adanya waktu tambahan 

di luar Praktik untuk selalu belajar dalam rangka menunjang 

keberhasilan PMQ.   

d) Keterbatasan Waktu 
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Selain menjadi problem pembimbing, terbatasnya 

waktu juga menjadi problem mahasiswa Praktik karena 

yang dituntut untuk belajar adalah mahasiswa Praktik.  

d. Analisis Tahap Evaluasi 

Evaluasi sangat penting karena terkait dengan hasil 

kinerja yang telah dilakukan selama proses PMQ berlangsung. 

Berhasil atau tidaknya program PMQ sangat dipengaruhi oleh 

proses evaluasi. Tahap evaluasi pelaksanaan PMQ tahun 2015 di 

IAIN Palangka Raya mengalami beberapa kendala: 

1) Timbul kekhawatiran di sebagian mahasiswa tentang penguji 

yang susah dalam hal nilai. 

2) Ketidakseragaman dalam hal tatacara menguji di kalangan 

pembimbing. 

 

 

3. Analisis Terhadap Upaya Mengatasi Problem PMQ 

Upaya dalam pemecahan masalah harus dilakukan dengan 

tepat agar problem tidak terus berulang dari tahun ke tahun. Oleh 

karena itu hendaknya ada koordinasi antara panitia PMQ yang baru 

dengan Panitia PMQ tahun sebelumnya, dan juga panitia yang baru 

hendaknya menjembatani pembimbing baru dengan pembimbing pada 

tahun sebelumnya. Medianya bisa dengan mengadakan forum diskusi 

pada saat menjelang pelaksanaan PMQ atau menggunakan laporan 

yang dibuat masing-masing panitia dan pembimbing pada tahun 
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sebelumnya. Berikut analisis secara rinci upaya yang dilakukan baik 

oleh panitia, pembimbing, maupun mahasiswa Praktik. 

a. Upaya Panitia 

Peran panitia sangat penting dalam hal pelaksanaan 

PMQ. Panitia dalam merencanakan, mengontrol dan 

mengevaluasi berjalannya proses PMQ telah melakukan beberapa 

upaya, sebagai berikut: 

1) Upaya dalam Tahap Klasifikasi (pengelompokan) 

Pengelompokan kembali merupakan langkah yang 

tepat dalam menangani kesenjangan kemampuan dalam 

kelompok. Namun alangkah baiknya apabila upaya yang 

dilakukan adalah untuk mencegah hal ini terulang kembali, 

diantaranya adalah dengan mengurangi jumlah penguji tes 

klasifikasi. Karena semakin banyak penguji, akan semakin 

tinggi tingkat subjektivitas dalam proses penilaian. Cukup 

kiranya  5 (lima) orang penguji dalam tes klasifikasi yang 

mana kelima penguji tersebut benar-benar memiliki kualitas 

dan mampu berusaha menyamakan persepsi di antara sesama 

penguji. 

2) Upaya dalam Tahap Seleksi Pembimbing 

Pemenuhan atas kekurangan pembimbing dengan 

cara penunjukkan secara langsung akan dinilai kurang tepat 

karena kurangnya sifat demokratis. Alangkah lebih baiknya jika 

panitia membuka kembali pendaftaran dengan meniadakan 
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syarat bahwa calon pembimbing merupakan alumni musyrif di 

Ma‟had al-Jami‟ah IAIN Palangka Raya angkatan II dan III. 

Kemudian hendaknya ada perhatian atau 

penghargaan yang lebih baik dari pihak IAIN Palangka Raya 

kepada pembimbing, sehingga kedepannya minat mahasiswa 

menjadi pembimbing akan bertambah. Memang seyogyanya 

Praktik dilakukan tanpa pamrih dan ikhlas karena Allah, namun 

bukankah yang paling berhak mendapatkan upah adalah orang 

yang mengajarkan al-Quran? Karena Rasulullah SAW 

bersabda: 

ِإنَّ َأَحقَّ َما َأَخْذُُتْ َعَلْيِه َأْجًرا ِكَتاُب اللَّهِ    
Artinya:  ”Sesungguhnya yang lebih pantas untuk diambil upah 

adalah  dari pengajaran Al Qur’an.” (HR. 

Bukhari)
111

 

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama 

tentang boleh tidaknya membayar upah atas pengajaran al-

Quran
112

, hadist di atas jelas menerangkan bahwa pengajaran 

al-Quran lebih layak untuk mendapatkan upah daripada 

pekerjaan yang lain. Hal ini selain dikarenakan pembimbing 

membutuhkan bensin, makan, minum, dan sebagainya tetapi 

juga dikarenakan materi yang diajarkan sangat istimewa yaitu  

Kalam Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. 
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3) Upaya dalam Proses Praktik 

Pelatihan tahsin secara rutin dan rapat koordinasi 

merupakan langkah yang tepat dalam mengupayakan 

pemecahan masalah dalam Praktik PMQ. Adanya pelatihan 

tahsin secara menyeluruh akan menyamakan persepsi semua 

pembimbing yang bisa saja memiliki riwayat ilmu yang 

berbeda-beda. Selain itu, penyampaian juga dilakukan oleh 

seorang yang mumpuni di bidang al-Quran. 

Kemudian rapat koordinasi yang merupakan 

kewajiban bagi setiap pembimbing untuk menghadirinya 

merupakan langkah yang tepat dari panitia, apalagi dilakukan 

setiap bulan sekali.  

 

4) Upaya dalam Tahap Evaluasi 

Ujian akhir dengan pembimbing hendaknya dilakukan 

secara seragam berkaitan dengan tatacara menguji. Oleh karena itu, 

panitia hendaknya membuat aturan yang berkaitan dengan 

bagaimana cara menilai yang baik. Apakah menggunakan tes 

pengetahuan tajwid, atau hanya membaca al-Quran saja. 

b. Upaya Pembimbing 

Upaya tersebut antara lain: 

1) Metode Praktik 

Upaya yang dilakukan pembimbing yang berkaitan dengan 

masalah metode adalah dengan memperbaiki dan memaksimalkan 



93 

 

 
 

metode yang ada. Untuk menunjang keberhasilan Praktik,  

hendaknya pembimbing banyak belajar mengenai metode 

pembelajaran yang cepat dan mudah, karena waktu yang tersedia 

sangat terbatas.  

2) Memaksimalkan Waktu 

Rasulullah Shalallahu „Alaihi Wasallam bersabda dalam 

hadis qudsi:  

َمْن َشَغَلُه ِقَراَءُة اْلُقْرأِن َعْن َمْسأََلِِت َو ذِْكرِي اَْعطَْيُتُه اَْفَضَل 
ِه  ِه َعَلي َساءِر اْلَكََلِم َكَفْضِل اللّّٰ ، َوَفْضُل َكََلِم اللّّٰ اِءِلْْيَ ثَ َواِب السَّ

 َعَلي َخْلِقهِ 

 

Artinya: Barangsiapa yang disibukkan oleh membaca al-Quran 

hingga lupa meminta kepada-Ku dan berdzikir maka Aku 

akan memberikan kepadanya pahala terbaik orang yang 

meminta kepada-Ku. Keutamaan perkataan Allah dari 

seluruh perkataan lainnya seperti keutamaan Allah atas 

seluruh makhluk-Nya. (Hr. Tirmidzi, Darami, dan 

Baihaqi)
113

 

 

Berdasarkan hadis riwayat Muslim di atas, telah jelas 

bahwa mengutamakan belajar al-Quran lebih utama daripada berdo‟a 

dan berdzikir, karena membaca al-Quran adalah ibadah yang sangat 

mulia. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya semua pembimbing 

PMQ mengintruksikan kepada mahasiswanya untuk 

menyederhanakan wirid dan do‟a untuk segera belajar al-Quran 

sehingga waktu akan lebih banyak. 

3) Memperbaiki Sikap Mahasiswa Praktik 
                                                           

113
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Belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.
114

 Peran 

pembimbing diantaranya adalah memberikan nasehat-nasehat dan 

motivasi agar mahasiswa Praktik mengubah sikap dari yang malas 

menjadi rajin, dari yang pasif menjadi aktif, dan sebagainya. 

Selain memberikan petuah dan nasehat, pembimbing juga 

harus bersikap tegas, sebagaimana yang perintahkan oleh LB kepada 

seluruh pembimbing ketika rapat koordinasi: 

Mengenai kedisiplinan, diharapkan semua pembimbing 

mempertegas peraturan yang ada. Jangan diberikan 

kelonggaran, karena sekali saja mahasiswa diberikan 

kelonggaran dalam hal kehadiran misalnya, maka akan  

keterusan meminta kelonggaran. Intinya pembimbing 

harus lebih tegas.
115

 

 

Memang upaya yang telah dilakukan oleh sebagian 

pembimbing sudah tepat yaitu dengan pempertegas peraturan dengan 

harapan kedisiplinan tetap terjaga, sebagaimana perintah LB di atas. 

Karena sekali saja mahasiswa diberi kelonggaran, maka akan 

berpengaruh terhadap mahasiswa lain dan berpengaruh terhadap 

sikap mahasiswa dipertemuan yang akan datang.  

Adapun masalah sikap tidak mau dikoreksi ketika 

membaca dan juga sikap ketidakseriusan dalam Praktik, nampaknya 

perlu pengulangan nasehat dan teguran, karena bisa jadi yang sedang 

ditegur tidak mendengar teguran dan sebagainya. Jika pun memang 
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sifatnya seperti itu, dengan pengulangan akan dapat teratasi. Kalau 

tetap saja seperti itu, bisa dengan menggunakan sanksi. 

Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan 

barangkali yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori 

psikologi daya. Menurut teori ini belajar adalah melatih daya-daya 

yang ada pada manusia yang tediri atas daya mengamat, menanggap, 

mengingat, menghayal, merasakan, befikir, dan sebagainya. Dengan 

mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan 

berkembang. Seperti halnya pisau yang selalu diasah akan menjadi 

tajam, maka daya-daya yang dilatih dengan pengadaan pengulangan-

pengulangan akan menjadi sempuna.
116

 

c. Upaya Mahasiswa 

1) Meningkatkan Motivasi Belajar 

Penguatan dibedakan menjadi dua, yaitu penguatan positif 

dan penguatan negatif. Mahasiswa belajar sungguh-sungguh dan 

mendapatkan nilai yang baik dalam ujian. Nilai yang baik itu 

mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Inilah yang dinamakan 

penguatan postif.  Sebaliknya mahasiswa yang mendapatkan nilai 

yang jelek pada waktu ujian akan merasa takut tidak lulus mata 

kuliah, karena rasa takutnya itu ia terdorong untuk belajar lebih giat. 

Inilah yang dinamakan penguatan negatif.
117
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Memang tidak salah menggunakan penguatan negatif, 

yaitu mengingat-ingat akibat dari tidak lulus PMQ. Namun, idealnya 

seusia mahasiswa orientasinya tidak hanya dunia, tapi akhirat lebih 

diutamakan, terlebih lagi menyangkut ibadah membaca al-Quran. 

dengan meluruskan niat, disamping mendapatkan pahala, juga akan 

dimudahkan oleh Allah swt dalam prosesnya.  

Allah swt berfirman: 

   
  

   ... 

118 

 
Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 

Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 

(menjalankan) agama yang lurus...”
 119

 

 

2) Berupaya Memahami Materi 

Upaya mahasiswa untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami merupakan upaya yang baik. Alangkah baiknya, selain 

menanyakan terkait materi yang belum diketahui, mahasiswa juga 

aktif untuk menelaah dan memahami serta memperbanyak latihan. 

Materi makharijul huruf adalah materi yang menuntut banyak latihan 

karena lidah manusia akan terlatih jika banyak mengulang kata-kata 

yang belum dikuasai.  

3) Meluangkan Waktu untuk Belajar di Lingkungannya 

                                                           
118

 Al-Bayyinah [98]: 5 
119

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 450 



97 

 

 
 

Meluangkan waktu bisa saja dilakukan oleh sebagian 

mahasiswa. Namun semua perlu pembiasaan. Orang yang belum 

terbiasa mengaji di lingkungannya, akan susah untuk memulai 

apalagi untuk istiqamah. Salah satu cara untuk sedikit memaksakan 

diri untuk belajar membaca al-Quran di lingkungannya adalah 

dengan mengikuti komunitas ODOJ (One Day One Juz). 

ODOJ adalah program yang diinisisi oleh para alumni 

Rumah Qur‟an untuk memfasilitasi dan mempermudah kita dalam 

tilawah al-Quran dengan targetan 1 (satu) jus sehari. Jika 1 juz dalam 

sehari terlalu berat,bisa mengikuti ODALF (One Day Half Juz) atau 

ODOL (One Day One Lembar). Dalam komunitas tersebut, akan 

diberikan berbagai tips agar selalu semangat dalam membaca al-

Quran, saling mengingatkan, dan khususnya bagi yang baru 

bergabung akan diberikan motivasi untuk bisa menyelesaikan tugas 

baca al-Quran dalam sehari.  

4) Memaksimalkan Waktu 

Upaya mahasiswa hendaknya lebih aktif dan 

memaksimalkan waktu yang ada. Mengisi keseharian dengan 

berlatih dan terus berlatih adalah solusi atas keterbatasan waktu. 

Mahasiswa yang aktif akan senantiasa mencari cara agar waktinya 

bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan. Begitu juga disebutkan oleh al-

Quran cari-ciri orang yang beriman adalah tidak berkata atau 

bertindak yang mengandung kesia-siaan.  
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Artinya: “Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan 

dan perkataan) yang tiada berguna”.
121
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