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ABSTRAK
Mega Lestari Ony, NIM. 170301072, “Efektivitas Pelaksanaan Program
Baca Tulis al-Qur‟an di Ma‟had al-Jami‟ah Dalam Memperbaiki Baca Tulis alQur‟an Mahasiswa Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Ambon”. Pembimbing 1 Maimunah, M.A dan Pembimbing 2 Nur Khozin,
M.Pd.I.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program
Baca Tulis al-Qur‟an di Ma‟had al-Jami‟ah dalam Memperbaiki Baca Tulis alQur‟an Mahasiswa Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon
serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program baca
tulis al-Qur‟an di Ma‟had al-Jami‟ah IAIN Ambon. Dengan memfokuskan
penelitian ini kepada efektivitas pelaksanaan program baca tulis al-Qur‟an yang
mencakup kedisiplinan dan kompetensi pengajar. Mahasiswa yang diteliti adalah
peserta pembinaan kelas C1 pada angkatan 2018 yang berasal dari Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon.
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
yakni menggambarkan secara sistematis terhadap suatu gejala tertentu secara
faktual dan akurat mengenai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data
yang dipakai pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi
serta menggunakan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.
Skripsi ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan program baca tulis al-Qur‟an
sudah efektif. Efektivitas dilihat pada indikator kedisiplinan dan kompetensi
pengajar. Dimana kedisiplinan yang diterapkan di Ma‟had sudah sesuai terutama
pada jam pembinaan dan jam perkuliahan sehingga tidak ada alasan untuk
mahasiswa tidak mengikuti pembinaan, pada keaktifan mahasiswa dalam
mengikuti pembinaan dilihat saat pengambilan absen peraturan itu berlaku juga
untuk pengajar, apabila pengambilan absen lewat pada jam yang sudah ditentukan
maka mahasiswa tersebut dinyatakan alfa, kemudian keaktifan mahasiswa dalam
menerima materi pembelajaran cukup baik, karena mereka mampu memahami
penjelasan dari pengajar. Adapun kompetensi pengajar, dalam pembawaan materi
ajar seperti makhrijul huruf, nun sukun dan hukum bacaan mad dan metode yang
diberikan yaitu metode Iqra dan sudah sesuai dengan buku panduan Ma‟had.
Adapun kemampuan menjelaskan pengajar dapat dipahami oleh mahasiswa
pembinaan. Sehingga Efektivitas program berdampak pada peningkatan
kemampuan baca tulis al-Qur‟an mahasiswa yang sudah mampu membedakan
huruf yang sama, mengetahui makharijul huruf, hukum bacaan dan imla‟. (2)
Adapun faktor pendukung dan penghambat. Dimana faktor pendukung yaitu;
dukungan dari pemimpin serta faktor penghambat yaitu; kurangnya kesadaran dari
mahasiswa, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya kerja sama dari prodi
dengan Ma‟had al-Jami‟ah IAIN Ambon.
Kata Kunci: Pelaksanaan program, baca tulis al-Qur’an.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian
manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Para ahli mengartikan
pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang
atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan.
Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut
memberikan dampak positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa
memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental,
dan lain sebagainya. Seperti yang tertera di dalam UU No.20 Tahun 2003, Bab 1
Pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:
Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara.1
Menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan adalah penguasaan diri
sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia (humanisasi). Penguasaan diri
merupakan langkah yang harus dituju untuk tercapainya pendidikan yang
memanusiakan manusia. Ketika setiap mahasiswa mampu menguasai dirinya,
mereka akan mampu juga menguasai sikapnya. Dengan demikian akan tumbuh
sikap mandiri dan dewasa. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan

1

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Http://download-UU-No-20-2003-Sistem-Pendidikan-Nasional-pdf/ diakses pada
tanggal 25 Mei 2021
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2

adalah daya upaya untuk memajukkan budi pekerti, pikiran dan jasmani agar
selaras dengan alam dan masyarakat.2 Pendidikan memiliki tujuan mewujudkan
perubahan pada mahasiswa yang telah menjalani proses pendidikan menjadi lebih
baik dalam berperilaku baik secara individual maupun dalam kehidupan sosialnya.
Berdasarkan defenisi pendidikan di atas, maka sebenarnya kandungan
yang terdapat pada al-Qur‟an merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. AlQur‟an adalah kalamullah yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi
Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril dan membacanya adalah
ibadah. Al-Qur‟an adalah kitab suci yang merupakan sumber pertama dan utama
umat Islam serta penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Al-Qur‟an adalah
Mukjizat

Nabi

Muhammad

SAW

yang

terjamin

keasliannya

dan

pemeliharaannya.
Al-Qur‟an berisikan ilmu dan pengetahuan, kejadian di masa lalu dan
masa yang akan datang, serta wahyu Allah lainnya yang menjadi petunjuk,
pedoman

dan

pelajaran

bagi

siapa

saja

yang

mempercayainya

dan

mengamalkannya. Setiap orang yang mempercayainya akan bertambah cinta
kepadanya, cinta untuk membacanya, untuk mempelajarinya dan memahaminya,
serta pula untuk mengamalkan dan mengajarkannya sampai merata rahmatnya
dirasakan oleh seluruh umat muslim.3 Terlebih ketika orang mukmin mendengar
bacaan al-Qur‟an

akan bergetar

hatinya

dan bertambah keimanannya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal [8]: 2 sebagai berikut:
2

Ki Hajar Dewantara. Pendidikan, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
1962), hlm. 14.
3
Chairul Rohimin, Pelaksanaan Program Baca Tulis Al-Qur‟an di P3KMI IAIN
Surakarta Tahun Akademik 2016/2017.Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta, Agustus 2017, hlm. 1-2.
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َّ إِوَّ َما ْال ُم ْؤ ِمىُىنَ الَّ ِرٌهَ إِ َذا ُذ ِك َس
ْ ٍَِت قُلُىبُهُ ْم َوإِ َذا تُل
ْ ََّللاُ َو ِجل
ت َعلَ ٍْ ِه ْم آٌَاتًُُ َشا َد ْتهُ ْم إٌِ َماوًا
َو َعلَ ٰى َزبِّ ِه ْم ٌَتَ َى َّكلُىن
Terjemahnya:
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila
disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan
ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya
kepada Tuhan mereka bertawakal”.4
Sebagian sifat mereka yang menyandang predikat mukmin sejati
disebutkan di sini, yaitu; semakin mereka mendengar ayat-ayat al-Qur‟an
dibacakan, semakin kokoh keimanan mereka dan semakin mendalam rasa tunduk
serta semakin bertambah pengetahuan mereka kepada Allah. Dan oleh karena itu,
hanya kepada Tuhan mereka sentiasa bertawakal dan berserah diri setelah
berusaha keras.
Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa seorang muslim sebaiknya
dapat membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar agar bisa mempertebal
keimanan mereka. Karena bagi seorang muslim al-Qur‟an adalah pedoman hidup.
Akan tetapi, banyak muslim yang belum/tidak bisa membaca al-Qur‟an.
Mempelajari al-Qur‟an tidak mungkin kita bisa belajar dengan sendirinya
tanpa ada yang mengajarkannya, oleh karena itu perlu seorang pengajar yang
faham al-Qur‟an untuk membina dan membimbing kita, pembinaan dari pengajar
sangat diperlukan dalam mempelajari al-Qur‟an. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia Lengkap pembinaan adalah proses, pembuatan, cara membina,

4

Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sygma Axamedia
Arkanleema, 2009), hlm. 177.
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pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan
secara bertahap dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.5
Kini pentingnya mempelajari al-Qur‟an telah banyak menjadikan
seseorang termotivasi untuk mengadakan program baca tulis al-Qur‟an. Hal ini
dapat dilihat pada program wajib yang telah dicanangkan oleh Rektor Institut
Agama Islam Negeri Ambon. Dr. Hasbollah Toisuta, M. Ag yang tertuang dalam
Surat Keputusan (SK) Rektor No 14 Tahun 2014 tentang Standarisasi Kompetensi
Baca Tulis al-Qur‟an dan No 121 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar
Kompetensi Kenaikan Kelas dan Kelulusan Pembinaan al-Qur‟an.6 Kedua SK ini
pada dasarnya merupakan sala satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak
kampus guna memberantas ketidaktahuan mahasiswa dalam hal membaca alQur‟an di kampus IAIN Ambon.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon merupakan salah satu
lembaga pendidikan yang mempunyai program baca tulis al-Qur‟an yang mana
sasaran dari program ini adalah mahasiswa yang belum/tidak bisa membaca alQur‟an. Dan program ini dilaksanakan di Ma‟had al-Jami‟ah IAIN Ambon.
Kemampuan Baca Tulis al-Qur‟an (BTQ) mahasiswa sejak masuk IAIN
Ambon masih sangat minim (kurang), memang ada yang sudah bisa BTQ. Tapi,
banyak juga yang belum bisa dalam melakukan BTQ. Tujuan diadakan BTQ
adalah jika mereka sudah melakukan studi di IAIN Ambon, maka mereka bisa
membaca, bahkan mampu mengajarkan BTQ kepada orang-orang ataupun peserta

5

Daryanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 105.
Surat Keputusan (SK) Rektor No 14 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Kompetensi Baca
Tulis al-Qur‟an dan No 121 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kenaikan Kelas
dan Kelulusan Pembinaan al-Qur‟an.
6

5

didik mereka. Kemudian kendala dalam pelaksanaan BTQ sangat banyak, tetapi
kendala yang paling umum adalah: 1). Dari mahasiswa itu sendiri, karena tidak
semua orang mengikuti BTQ terkecuali dorongan dari diri mereka sendiri, 2).
Dari dukungan para pemimpin, beberapa sudah ada tetapi tidak semua memberi
dukungan, apalagi dukungan dari prodi itu masih kurang.7
Dukungan dari prodi yang dimaksud yaitu kurangnya keseriusan dalam
menangani mahasiswa yang tidak aktif di Ma‟had al-Jami‟ah, seperti prodi PAI
yang memberikan persyaratan kepada mahasiswa bahwa apabila ada yang tidak
aktif di Ma‟had al-Jami‟ah maka tidak bisa menawarkan mata kuliah semester
berikutnya yang bersyarat seperti; Bahasa Arab, Ulumul Hadits dan Ulumul
Qur‟an. Akan tetapi dari prodi tidak ada penegasan terhadap mahasiswa yang
tidak aktif di Ma‟had al-Jami‟ah, sehingga mereka tidak aktif pun tetap bisa
mengambil mata kuliah bersyarat.
Hal ini membuat kemampuan membaca al-Qur‟an dari mahasiswa
semakin rendah, karena tidak ada ketegasan/dorongan dari Prodi. Padahal jika ada
dorongan tersebut maka mahasiswa yang masih belum lancar membaca al-Qur‟an
akan lebih giat mengikuti pembinaan di Ma‟had al-Jami‟ah. Mahasiswa yang
tidak bisa membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar akan dibimbing oleh ustadz
dan

ustadzah

7

yang

berada

di

Ma‟had

al-Jami‟ah

IAIN

Ambon.

Wawancara, La Jalonto Batuatas, Pengurus Ma‟had al-Jami‟ah IAIN Ambon,
Hari/Tanggal: Selasa, 04 Agustus 2020.
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Karena untuk mendapatkan sertifikat tersebut maka mahasiswa harus
mengikuti program yang diberikan oleh Ma‟had, salah satunya yaitu pembinaan
mengaji yang diadakan di Masjid kampus IAIN Ambon dan di asrama putra-putri.
Diadakannya program pembinaan mengaji, karena mahasiswa yang belum
mengenal dan membedakan huruf al-Qur‟an dengan baik dan benar, serta banyak
mahasiswa dari semester akhir ada yang belum lancar membaca al-Qur‟an
sehingga mereka tidak mendapatkan sertifikat dari Ma‟had. Dan mereka tidak bisa
mengikuti Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) yang diadakan oleh
Fakultas Tarbiyah.
Mahasiswa tingkat akhir ada yang tidak bisa membaca dan membedakan
huruf al-Qur‟an dengan baik dan benar. Oleh karena itu, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program
Baca Tulis al-Qur’an di Ma’had al-Jami’ah Dalam Memperbaiki Baca Tulis
al-Qur’an Mahasiswa Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Ambon”.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan konteks penelitian tersebut maka penelitian ini difokuskan
pada Efektivitas Pelaksanaan Program Baca Tulis al-Qur‟an di Ma‟had al-Jami‟ah
Dalam Memperbaiki Baca Tulis al-Qur‟an Mahasiswa Prodi PAI Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon. Indikator efektivitas pelaksanaan program
baca tulis al-Qur‟an di Ma‟had al-Jami‟ah dalam memberantas buta baca tulis alQur‟an yaitu:

9
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1. Efektivitas pelaksanaan program baca tulis al-Qur‟an
a. Kedisiplinan
b. Kompetensi mengajar
2. Kriteria baca tulis al-Qur‟an
a. Makharijul huruf
b. Hukum bacaan
c. Bacaan mad
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program baca tulis al-Qur‟an di
ma‟had al-Jami‟ah dalam memperbaiki baca tulis al-Qur‟an mahasiswa
prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program baca
tulis al-Qur‟an di Ma‟had al-Jami‟ah Mahasiswa prodi PAI Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon?
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D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah:
1. Untuk mengetahui efektivitas program baca tulis al-Qur‟an di ma‟had
al-Jami‟ah dalam memperbaiki baca tulis al-Qur‟an mahasiswa prodi
PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan
program baca tulis al-Qur‟an di ma‟had al-Jami‟ah mahasiswa prodi
PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon.
E. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai guna pada berbagai
pihak, yaitu:
1. Secara Teoritis
Penelitian secara teoritis bermanfaat untuk mengembangkan dan
memperkaya keilmuan bidang agama Islam lebih khusus pada
memperbaiki huruf al-Qur‟an khususnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan program baca tulis al-Qur‟an.
2. Secara Praktis
a. Bagi penulis sebagai ajang latihan untuk melatih nalar dan
mengasah

intelektual

peneliti.

Dan

juga

sebagai

bukti

implementasi dari ilmu yang diterima dibangku kuliah.
b. Bagi lembaga pendidikan sebagai motivasi dalam pelaksanaan
program baca tulis al-Qur‟an dalam rangka memperbaiki huruf alQur‟an.
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan
dan informasi bagi mahasiswa terhadap program baca tulis alQur‟an dalam rangka memperbaiki huruf al-Qur‟an.
F. Penelitian Terdahulu
Berdasarkan hasil penelitian pencarian tentang penelitian sejenis yang
telah dilakukan

sebelumnya. Diketahui bahwa terdapat beberapa hasil yang

relevan dengan masalah yang peneliti bahas dan perlu untuk dikaji lebih dalam
pada penelitian ini.
1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisa Maruapey yang berjudul
“Implementasi Model Evaluasi CIPP Pada Program Pembinaan Baca
Tulis al-Qur‟an di Ma‟had al-Jami‟ah IAIN Ambon” Dalam
penelitiannya membahas tentang program pembinaan Baca Tulis alQur‟an dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input,
Proces, Product). Dengan memfokuskan penelitiannya terhadap
peserta/mahasantri pembinaan kelas B.5.4 dan B.5.5.8
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Kurniawan dengan judul
“Efektifitas Pembelajaran Baca Tulis al-Qur‟an (BTQ) Terhadap
Kemampuan Membaca al-Qur‟an Siswa SMA Fatahillah, Ciledug
Tangerang”

Dalam

penelitiannya

membahas

tentang

upaya

meningkatkan proses pembelajaran Baca Tulis al-Qur‟an, dengan
menggunakan metode pembelajaran komunikatif, yakni metode
musyafahah atau bertatap muka secara langsung dan tidak hanya
8

Nur Anisa Maruapey, Program Study Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan IAIN Ambon 2019.“Implementasi Model Evaluasi CIPP Pada Program Pembinaan
Baca Tulis Al-Qur‟an di Ma‟had Al-Jamiah IAIN Ambon.”
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mengandalkan buku dan kitab. Karena tidak bisa menguraikan ucapan
atau dialek yang jarang dan bahkan tidak pernah diucapkan. Pengaruh
positif pada penggunaan metode Baca Tulis al-Qur‟an terhadap
pengaruh kemampuan baca al-Qur‟an peserta didik sangat baik.9
3. Penelitian yang dilakukan oleh May Mukhllishoh CA dengan judul
skripsi “Evaluasi Program Pemberantas Buta Huruf al-Qur‟an
(PBHAQ) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Klaten
Tahun Pelajaran 2016/2017”, dalam penelitiannya membahas tentang
Evaluasi Program Pemberantasan Buta Huruf al-Qur‟an dengan dua
pokok pembahasan yakni: 1). Input dan 2). Proces.10
Sedangkan pada penelitian sekarang peneliti mengambil judul tentang
Efektivitas Pelaksanaan Program Baca Tulis al-Qur‟an di Ma‟had al-Jami‟ah
Dalam Memberantas Buta Baca Tulis al-Qur‟an dengan memfokuskan penelitian
pada Efektifitas Pelaksanaan Program Baca Tulis al-Qur‟an yang dilihat pada
kedisiplinan dan kompetensi pengajar dan Kriteria Baca Tulis al-Qur‟an yang
membahas tentang hukum bacaan, makharijul huruf dan bacaan maad. Adapun
perbedaan penelitian sekarang dengan ketiga penelitian terdahulu yaitu: pada
penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisa Maruapey. Dalam penelitiannya
membahas tentang Program Baca Tulis al-Qur‟an dengan menggunakan metode
evaluasi CIPP dan memfokuskan pada mahasiswa pembinaan kelas B.5.4 dan
9

Agung Kurniawan , “Efektifitas Pembelajaran Baca Tulis al-Qur‟an (BTQ) Terhadap
Kemampuan Membaca al-Qur‟an Siswa SMA Fatahillah, Ciledug Tangeran” Skripsi, Jurusan
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri,
Jakarta.
10
May Mukhlishoh, “Evaluasi Program Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur‟an (PBHAQ)
di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Klaten Tahun Pelajaran 2016/2017, Skripsi:
Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta, Juni 2017.
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B.5.5. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agung Kurniawan dengan
membahas upaya meningkatkan proses pembelajaran Baca Tulis al-Qur‟an,
dengan menggunakan metode musyafahah atau tatap muka dan tidak
mengandalkan buku atau kitab. Dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh
May Mukhllishoh CA. dengan membahas pada Evaluasi Program Pemberantasan
Buta Huruf al-Qur‟an dengan memfokuskan pada dua pokok pembahasan yaitu
Input dan Proces.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Efektivitas
Kata efektivitas mempunyai beberapa arti. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya sebuah
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Tipe
pendekatan

penelitian
deskriptif

ini

adalah

analisis.

penelitian

Penelitian

kualitatif

kualitatif,

yaitu

dengan
suatu

penelitian yang ditujukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,
pemikiran orang secara individu maupun kelompok.51 Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Program Baca Tulis
al-Qur‟an di Ma‟had Dalam Memperbaiki Baca Tulis Al-Qur‟an
Mahasiswa Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
2. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti di lapangan untuk meneliti data kualitatif
dengan pendekatan deskriptif analisis. Peran peneliti dalam penelitian
ini sebagai pengamat partisipan utama atau pengamat penuh.
Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit,
sekaligus dalam perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis
penafsiran

data,

dan

pada

akhirnya

menjadi

pelapor

hasil

penelitiannya.52

51

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2010), hlm. 60.
34
52
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2014), hlm. 168.
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Dengan ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkaji
Efektivitas Pelaksanaan Program Baca Tulis al-Qur‟an di Ma‟had Dalam
Memperbaiki Baca Tulis al-Qur‟an Mahasiswa Prodi PAI Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan.
3. Subyek Penelitian
Subjek penelitian atau informan adalah orang yang diminta untuk
memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Adapun subyek
penelitian di sini adalah mahasiswa Prodi PAI angkatan 2018 sebanyak 2
kelas, yang terdiri dari: 1) kelas B sebanyak 3 orang dan 2) kelas C
sebanyak 2 orang yang masih berada di kelas C1 pembinaan al-Qur‟an
dilaksanakan di Ma‟had al-Jami‟ah IAIN Ambon, 2 orang pengajar,
Kepala dan sekretaris madrasah Qur‟an dan Sekretaris Ma‟had al-Jami'ah.
4. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
a. Waktu Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari sampai
dengan 18 Februari 2021
b. Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Ma‟had al-Jami‟ah IAIN
Ambon tepatnya di Masjid Imam Rijali. Dengan alamat kampus Jl. Dr.
H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Ambon.

5. Sumber Data
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a. Data Primer
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang
diperoleh secara langsung pada saat mengadakan penelitian, yaitu
observasi dan wawancara yang dilakukan di tempat penelitian Masjid
Imam Rijali IAIN Ambon.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari bukubuku, literatur yang relevan dan jurnal-jurnal, skripsi yang sesuai
judul ini.
6. Prosedur Pengumpulan Data
Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini
antara lain yaitu sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara langsung terhadap lokasi penelitian tentang keadaan
lapangan dengan gejala-gejala yang diselidiki.53 Dalam hal ini
peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui
pelaksanaan kegiatan Baca Tulis al-Qur‟an di Masjid Imam Rijali
IAIN Ambon.

b. Wawancara
53

Khalid Narkubo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm.

204.
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Wawancara dilakukan untuk

memperoleh informasi dari

informan tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Baca Tulis alQur‟an Mahasiswa Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Ambon. Dalam hal ini akan diwawancarai mahasiswa Prodi
PAI fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
Wawancara

mendalam

(in-depth

interview).

Dengan

teknik

Adalah

proses

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya
jawab dan tatap muka antara pewawancara dan informan terlibat
dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Ciri khusus/kekhasan
dari wawancara mendalam ini adalah informan.54 Yang menjadi
informan yaitu: 1) Sekretaris Ma‟had al-Jami‟ah IAIN Ambon Nurdin
Buatan. 2) Kepala dan Sekretaris Madrasah al-Qur‟an La Jalonto
Batuatas dan Rasmi Akohilo. 3) Pengajar Siti Samsia Mony dan Jumadi
Landjai. 4) Mahasiswa Nabila Alkatiri, Zuwaida Hehanusa, Hajija
Kamarei, Rahmawati dan Siti Fudjaer.
c. Dokumentasi
Dokumentasi

digunakan

pada

saat

penelitian

dilakukan

dengan data yang diperoleh dari sumber asli. Yakni data yang
diperoleh pada saat peneliti mengadakan penelitian langsung di
lapangan dengan objek yang akan diteliti sebagai bukti dalam
proses pengumpulan data berupa rekap absen kehadiran mahasiswa
PAI angkatan 2018.
54

Http://qmc. Binus.ac.id/ 2014/10/28/In-Depth-Interview-Wawancara-Mendalam, Di
Akses Pada Tanggal 8 Juli 2020.
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7. Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis
datanya adalah non statistik. Data yang muncul berupa kata-kata dan
bukan merupakan rangkaian angka. Analisis data kualitatif terdiri dari
tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data,
penyajian data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan.55
a. Reduksi Data
Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai
dengan

fokus

penelitian

kita,

kemudian

mencari

temannya.

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data. Data
yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam
sewaktu-waktu diperlukan reduksi data dapat juga membantu
dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.
b. Penyajian Data
Penyajian data adalah menyajikan data dalam bentuk matriks,
hart atau grafik, network dan sebagainya. Display data ini
merupakan salah satu dari teknik analisis data. Data yang
semakin bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan gambaran
secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan display data.
Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak
terbenam dengan setumpuk data.
c. Menarik Kesimpulan
55

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

Kualitatif

dan

Kualitatif,

(Edisi:

I;
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Verifikasi

Data

merupakan

suatu

proses

menajamkan,

memfokuskan, memusatkan perhatian dan menyederhanakan data
yang diperoleh dari catatan-catatan

lapangan hasil pengamatan

observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah itu data tersebut
akan disimpulkan.
8. Pengecekan Keabsahan Temuan
Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang
dilakukan peneliti yaitu uji kredibilitas.
Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian
kualitatif

antara

lain

dilakukan

dengan

perpanjang

pengamatan,

meningkatkan ketekunan dalam penelitian, diskusi dengan teman sejawat,
analisis kasus negatif, dan member check atau proses pengecekan data.
a. Perpanjang pengamatan
Berapa lama perpanjang pengamatan ini dilakukan, akan sangat
tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data.56 Penelitian
tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan
perpanjangan waktu. Peneliti melakukan observasi pada lokasi
penelitian yaitu di kampus IAIN Ambon tepatnya jurusan PAI Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Peneliti kembali ke lapangan, melakukan
pengamatan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui
maupun yang baru.
b. Meningkatkan ketekunan
56

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.

137.
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Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara
lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka
kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan
sistematis.57 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan ketekunan
pengamatan dengan melaksanakan beberapa hal diantaranya: meneliti
dokumen yang didapatkan, meneliti data yang didapatkan, mencatat dan
mengumpulkan dengan sedetail-detailnya yang berhubungan dengan
efektivitas pelaksanaan program baca tulis al-Qur‟an di ma‟had dalam
memperbaiki baca tulis al-Qur‟an .
c. Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan
berbagai waktu.58
d. Analisis kasus negatif
Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan
hasil penelitian hingga saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif
akan dapat meningkatkan kredibilitas data.59 Dalam penelitian ini,
peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan
data yang telah ditemukan agar data dapat dipercaya.
e. Menggunakan bahan referensi

57

Ibid., hlm. 272.
Ibid., hlm. 273.
59
Ibid., hlm. 275.
58
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Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang
telah ditemukan oleh peneliti.60
f. Mengadakan member check
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh
peneliti kepada pemberi data. Bertujuan untuk mengetahui seberapa
jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh
pemberi data.61
9. Tahap-Tahap Penelitian
a. Menentukan masalah penelitian dalam tahap ini peneliti mengadakan
studi pendahuluan.
b. Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai menentukan sumber
data, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dari
segenap individu yang berkompeten. Pada tahap ini diakhiri dengan
pengumpulan

data

dengan

menggunakan

metode

observasi,

wawancara dan dokumentasi.
c. Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan menarik
kesimpulan.

60

Ibid., hlm. 275.
Ibdi., hlm. 276.

61
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian efektivitas pelaksanaan program baca tulis
al-Qur‟an di Ma‟had al-Jami‟ah IAIN Ambon maka penulis menyimpulkan
Bahwa Pelaksanaan program baca tulis al-Qur‟an di Ma‟had al-Jami‟ah IAIN
Ambon berjalan dengan baik dan sudah efektif.
1. Pelaksanaan program baca tulis al-Qur‟an sudah efektif. Efektivitas dilihat
pada indikator kedisiplinan dan kompetensi pengajar. Dimana kedisiplinan
yang diterapkan di Ma‟had sudah sesuai terutama pada jam pembinaan dan
jam perkuliahan sehingga tidak ada alasan untuk mahasiswa tidak
mengikuti pembinaan, pada keaktifan mahasiswa dalam mengikuti
pembinaan dilihat saat pengambilan absen, apabila pengambilan absen
lewat pada jam yang sudah ditentukan maka mahasiswa tersebut
dinyatakan alfa. Pelaksanaan program Baca Tulis al-Qur‟an didasari pada
kedisiplinan dari mahasiswa yang melaksanakan pembinaan al-Qur‟an
tepat waktu, keaktifan mahasiswa dalam mengikuti pembinaan dan
keaktifan mahasiswa

dalam

menerima materi pembelajaran saat

pembinaan berlangsung. Selanjutnya kompetensi seorang pengajar,
dimana untuk menjadi seorang pengajar harus memiliki pemahaman
tentang materi yang akan diterapkan kepada mahasiswa. Kemudian materi
pembinaan diberikan sesuai dengan tingkatan kelas CI dan C2 materi yang
diajarkan adalah materi Iqra‟.
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Metode yang digunakan dalam pembinaan Baca Tulis al-Qur‟an
adalah metode Iqra‟. Waktu pelaksanaan pembinaan Baca Tulis al-Qur‟an
dimulai pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 09.00 WIT. Penjadwalan
pembinaan Baca Tulis al-Qur‟an sudah disesuaikan dengan jam kuliah.
Kemudian proses kenaikan kelas dilaksanakan setiap enam bulan sekali.
2. Faktor pendukung pelaksanaan program Baca Tulis al-Qur‟an yaitu a)
dukungan dari pemimpin. b) motivasi. c) apresiasi dari pihak kampus.
Dan faktor penghambat adalah a) kurangnya kesadaran dari mahasiswa. b)
sarana dan prasarana. c) waktu pembinaan yang masih kurang. d)
kurangnya sarana dan prasarana. e) kurangnya kerja sama dari prodi
dengan Ma‟had al-Jami‟ah IAIN Ambon.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan
beberapa saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:
1. Kepada mahasiswa manfaatkan pembinaan yang ada di Ma‟had alJami‟ah IAIN Ambon dengan sebaik-baiknya agar bisa membaca alQur‟an dengan makhraj huruf dan hukum bacaan dengan baik dan benar,
dan dimudahkan dalam mengikuti Kuliah Kerja Nyata atau PPKT.
2. Kepada Prodi dan Fakultas, agar memperhatikan mahasiswa dalam
mengikuti pembinaan di Ma‟had al-Jami‟ah IAIN Ambon dan harus ada
kerjasama dengan Ma‟had kemudian terkait penawaran mata kuliah yang
berkaitan dengan al-Qur‟an harus diberlakukan, supaya mahasiswa lebih
rajin dalam mengikuti pembinaan al-Qur‟an.
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3. Kepada pihak Ma‟had al-Jamiah IAIN Ambon agar selalu sabar
memberikan pembinaan kepada mahasiswa yang tidak aktif, harus tegas
masalah waktu pembinaan.
4. Kepada peneliti pemula yang akan meneliti dengan judul yang semisal,
agar meminta dokumentasi terkait struktur dan lain sebagainya yang
terbaru yang dimiliki oleh pihak Ma‟had saat ini.
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Tabel 1.1 Absensi Keaktifan Pembinaan al-Qur’an di Ma’had al-Jamiah
IAIN Ambon.
Absensi PAI kelas B Semester V
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Absensi PAI Kelas C Semester V
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Dokumen, Wawancara, Observasi
Dokumen Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 121
Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kenaikan Kelas dan
Ketulusan pembinaan al-Qur‟an.
Siti Samsyia Mony. Pengajar baca tulis al-Qur‟an (Kelas C.1). Pada hari Rabu
tanggal 10 Februari 2021.
Nurdin Buatan. Sekertaris Ma‟had al-Jami'ah IAIN Ambon. Pada hari Selasa tanggal
1 Februari 2021.
Rasmi Akohilo. Sekertaris madrasah Qur‟an. Pada hari Jumat tanggal 12 Februari
2021.
La Jalonto Batuatas. Kepala madrasah Qur‟an. Pada hari Senin tanggal 15 Februari
2021.
Jumadi Landjai. Pengajar di Ma‟had al-Jamiah IAIN Ambon. pada hari kamis tanggal
14 Februari 2021.
Nabila Alkatiri. Peserta baca tulis al-Qur‟an. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari
2021.
Zuwaida Hehanusa. Peserta baca tulis al-Qur‟an. Pada hari Kamis tanggal 28 januari
2021.
Hajija Kamerei. Peserta baca tulis al-Qur‟an. Pada hari Jumat tanggal 05 Februari
2021.
Rahmawati. Peserta baca tulis al-Qur‟an. Pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021.
Samia Fudjaer. Peserta baca tulis al-Qur‟an. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari
2021.
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LAMPIRAN
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Lampiran I. Dokumen
SK Rektor No 14 Tahun 2014
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Lampiran II. Dokumen
SK Rektor No 121 Tahun 2017
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Lampiran III. HASIL OBSERVASI
OBSERVASI
Hari/Tanggal

: Senin/18 Januari 2021

Situasi

: Mengamati proses pembinaan al-Qur‟an pada kelas C.1
di Masjid Imam Rijali IAIN Ambon.

Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya:

No

pernyataan

1.

Melakukan
proses
pembinaan di Ma‟had alJami‟ah tepat waktu

2.

Kehadiran
mahasiswa
mengikuti pembinaan tepat
waktu

3.

Memberikan materi selama
pembinaan berlangsung

Ya

Tidak

Jawaban
Keterangan
Pembinaan di Ma‟had al-Jami‟ah
IAIN Ambon sudah tepat waktu,
karena berdasarkan jadwal dan
waktu yang telah ditetapkan. Dan
waktu pembinaan dimulai dari
hari Senin-Kamis. Pada pukul
07.30-08.00
WIT
untuk
pengambilan absen, dan apabila
ada mahasiswa yang terlambat
absen maka dikatakan alfa, dan
08.00-09.00 WIT dimulai waktu
untuk pembinaan. itu pada waktu
pembinaan
pagi,
kemudian
pembinaan sore dimulai dari
pukul 16.30-18.00 WIT.
Untuk kehadiran dan absensi
tepat waktu itu masih belum
efektif, karena masih banyak
mahasiswa
yang
datang
terlambat bahkan saat pengajar
mereka
sudah
memulai
pembinaan masih ada mahasiswa
yang datang terlambat. Namun
diabsen mereka dinyatakan alpa
walaupun mereka tetap ikut
pembinaan al-Qur‟an.
Iya, saat pembinaan pengajar
selalu memberikan materi yang
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4.

Penggunaan
metode
pengajaran
dalam
pembinaan baca tulis alQur‟an

5.

Keseriusan
mahasiswa
dalam
membaca
dan
menulis al-Qur‟an

terkait
dengan
jadwal
pembinaan, seperti Senin-Selasa
materi yang diberikan adalah
membaca. Dimana sebelum
pengajar menyuruh mahasiswa
untuk membaca al-Qur‟an yang
pertama pengajar menjelaskan
terlebih dahulu tentang cara
bacaan, dan memberikan contoh
penyebutan huruf yang benar.
kemudian Rabu penyetoran
hafalan dan hari Kamis itu
adalah imla‟.
Setiap pengajar menggunakan
metode
pembelajaran.
Dan
kebanyakan yang mereka pakai
adalah metode Iqra‟ ada juga
pengajar lain menggunakan
metodenya sendiri selain metode
Iqra‟.
Yang saya lihat saat pembinaan
berlangsung ada mahasiswa yang
serius mengikuti pembinaan da
nada yang tidak serius, dan pada
30M sebelum pulang mereka
memakainya untuk bercerita dan
saat ustad mengkontral setiap
kelas pembinaan barulah mereka
membuka al-Qur‟an.

Observasi,

Mega Lestari Ony
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Lampiran IV. HASIL WAWANCARA
A. Kepala Madrasah Qur’an
Nama

: Nurdin Buatan, S.Hi

Jabatan

: Sekretaris Ma‟had al-Jamiah IAIN Ambon

Hari/Tgl

: Senin, 01 Februari 2021

1. Menurut ustadz, apakah pembinaan al-Qur‟an di Ma‟had al-Jamiah IAIN
Ambon sudah berjalan dengan efektif?
Informan: Terkait dengan efektif dan tidaknya kalau dilihat dari
perkembangan di Ma‟had pembinaan yang dilakukan selama 8
tahun dimulai sejak tahun 2013, kalau pembinaannya sendiri itu
sudah efektif. Hanya saja ada hal yang kemudian membuat
pembinaan itu tidak berjalan atau bermasalah itu dikarenakan
ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Jadi kalau
misalnya dibilang berjalan dengan efektif ya efektif. Dan kalau
untuk di tahun 2020 sendiri terhitung dari dua semester, secara
karna memang kondisinya tidak sesuai dengan tahun-tahun
yang sebelumnya. Maka boleh kita katakan untuk tahun 2020
baik semester ganjil maupun genap berdasarkan hasil evaluasi
kita kemarin itu tidak efektif, karena kondisi mahasiswanya tadi
kemudian karena ada pembinaan yang offline dan ada yang
online. Hal ini yang membuat pembinaan di tahun 2020 kurang
efektif.
2. Bagaimana cara Ma‟had mengatasi mahasiswa yang kesulitan membaca dan
menulis al-Qur‟an?
Informan: Ya, Ma‟had sendiri hanya menjalankan aturan dan tugas yang
diberikan oleh kampus kepada kami. Pada umumnya keinginan
kita semua adalah ketika dia masuk di perguruan tinggi terutama
di kampus IAIN Ambon atau kampus tercinta kita ini itu sudah
selesai sudah tuntas baca tulis al-qur‟annya tetapi faktanya

87

ternyata mahasiswa yang masuk disini di kampus IAIN Ambon
ternyata masih banyak yang belum bisa baca tulis al-Qur‟an
sehingga dengan tanggung jawab tadi Ma‟had berusaha dan
berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi hal itu dengan
cara mensosialisasikan itu dari awal. Selain terkait dengan
tujuan akhirnya ada yang mengikuti pembinaan untuk
mendapatkan sertifikat Ma‟had saja. Selain Ma‟had juga
berkoordinasi dengan pimpinan di lingkungan IAIN Ambon
terutama yang ada di prodi-prodi bagaimana supaya mahasiswa
yang tidak aktif ini atau yang tidak bisa baca tulis al-Qur‟an ini
bagaimana untuk di mobalisasi agar datang ke Ma‟had. Karena
kami disini hanya tempat mengatasi hal itu sehingga kami selalu
membangun hubungan itu, tetapi pada kenyataannya masih ada
juga prodi-prodi yang proaktif terhadap hal itu. Karena salah satu
syarat untuk mau turun PPKT/KKN harus bisa lulus dalam
pembinaan al-Qur‟an dan harus mendapatkan sertifikat. Ma‟had
sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari pola dan
cara supaya teman-teman yang awalnya belum bisa baca tulis
dengan baik dan bacaan belum sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu
al-Qur‟an itu bisa diatasi dengan keseriusan dan tanggung jawab
bersama.
3. Ada berapakah metode yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan
siswa? Dan menurut ustadz metode mana yang paling efektif?
Informan: Di Ma‟had baru menggunakan satu metode. Dan kalau Ma‟had dari
awal sampai saat ini metode yang dipakai adalah metode Iqra‟
belum ada penggunaan metode yang lain. Jadi kenapa metode
Iqra‟ yang dipakai atau diterapkan. Seperti yang kita ketahui
pemakaian bahwa setiap TPQ pengajarannya menggunakan
metode, walau sekarang banyak metode yang digunakan. Dan
metode Iqra‟ inikan tidak menuntut tapi yang diminta adalah
keaktifan dari mahasiswanya bukan di pengajarnya. Jadi
alasannya dipakai secara keseluruhan dan itupun sudah ada buktibukti bahwa dengan metode Iqra‟ ini mahasiswa bisa cepat baca
al-Qur‟an dan disepakatilah metode Iqra‟. Dan metode Iqra‟ ini
sudah terbukti efektif di beberapa tempat sehingga itu diterapkan
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di IAIN Ambon. dan kami pun sudah berpikir untuk mencoba
metode lain.
4. Menurut ustadz apakah jadwal dan waktu yang sudah dibuat oleh Ma‟had
sudah efektif?
Informan: Terkait dengan efektif jadwal dan waktu yang ada di Ma‟had,
yang pertama dari hari Senin-Kamis bagi mahasantri sedangkan
bagi pengajar tambah satu hari yaitu hari Jumat untuk pengajar
pembinaan. kemudian untuk waktunya di Ma‟had di bagi
menjadi beberapa waktu yang pertama jam 07:30-09:00 WIT itu
pagi, kemudian untuk sore itu pukul 16:30-17:30 WIT kalau
misalnya ditanya sudah efektif maka kedua waktu ini sudah
efektif. Apalagi membina mahasiswa yang durasi waktunya
sangat padat seharusnya sudah efektif. Hanya setelah kita lihat
lebih jauh lagi setiap kelas ada kurang lebih 15 orang
(mahasiswa) yang terdapat yang mengikuti pembinaan biasanya
semester 1, 2, 3 itu ful tapi semester 3 keatas itu tidak ful
sehingga kita pakai patokan di semester 1 dan 2 maka waktu
yang ada itu tidak efektif karena 15 orang dibagi dengan 1 jam
maka tidak sangat efektif. Sehingga biasa di akhir pembinaan
pada setiap hari pengajar menyampaikan kepada mahasiswa
untuk belajar lagi atau memanfaatkan waktu lain di luar jam
pembinaan itu misalnya waktu dikos atau dirumah.
5. Apakah peraturan selama pembinaan diberlakukan?
Informan: Peraturan terkait dengan pembinaan. sebelum pembinaan atau
secara global aturan terkait pembinaan itu ada beberapa. Yang
pertama, surat intruksi dari Drijen Pendidikan Agama Islam,
Kementerian Agama RI tahun 2014. Kedua, SK Rektor tahun
2014 yaitu terkait dengan kewajiban pembinaan dan lain-lain. Di
dalam surat keputusan itu termasuk syarat sertifikat itu dijadikan
syarat untuk mengikuti PPKT dan KKN, kemudian tawar mata
kuliah bersyarat. Kemudian yang ketiga, SK No 121 tahun 2017
tentang standarisasi kenaikan kelas. Jadi, klasifikasi yang ada
bukanlah kebijakan Ma‟had akan tetapi itu adalah kebijakan
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kampus, Ma‟had itu hanya sebagai yang menjalankan bukan
yang membijaki atau yang buat aturan itu. Kemudian terkait
dengan pelaksanaan pembinaan al-Qur‟an itu berjalan secara
tertulis itu dicantumkan dalam buku panduan dibagian tata tertib
mahasiswa.
6. Menurut ustadz sejauh ini apakah ada peningkatan kamampuan mahasiswa
dalam membaca dan menulis selama pembinaan?
Informan: Sebelum adanya Ma‟had atau sebelum adanya program pembinaan
kemudian salah satu alasan yang menjadi tujuan didirikannya
Ma‟had di IAIN Ambon itu adalah untuk menjawab keresahan
masyarakat selama beberapa tahun ini, karena ada dua hal
penting yang sering disampaikan oleh masyarakat bahwa
mahasiswa maupun alumni IAIN Ambon itu masih banyak yang
belum tau baca al-Qur‟an dengan baik. Nah dengan adanya
Ma‟had ini dapat menangkis pemikiran masyarakat tentang
ketidaktahuan mahasiswa IAIN Ambon dalam membaca dan
memahami al-Qur‟an tidak benar. karena pada dasarnya
kemampuan yang dimiliki oleh setiap mahasiswa berbeda-beda.
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B. Kepala Madrasah al-Qur’an
Nama

: La Jalonto Batuatas, S.Pd

Jabatan

: Ketua Madrasah al-Qur‟an

Hari/Tgl

: Senin, 15 Februari 2021

1. Menurut ustadz apakah kehadiran Ma‟had al-Jamiah di tengah-tengah kampus
IAIN Ambon sangat penting? Jelaskan!
Informan: Menurut saya penting, karena memang dilihat dari latar belakang
mahasiswa ini atau dari keluarga yang memang berkaitan dengan
baca tulis al-Qur‟an itu sudah bagus, karena memang salah satu
tujuan Ma‟had itu adalah untuk membina Qur‟an dan memang
mahasiswa itu tidak semua mampu membaca al-Qur‟an maka
kehadirannya sangat penting sekali.
2. Sejak tahun berapa Ma‟had al-Jami‟ah didirikan? Dan bagaimana Ma‟had bisa
mengatasi mahasiswa-mahasiswa yang belum bisa membaca al-Qur‟an
dengan baik dan benar!
Informan: Dari tahun 2012 Ma‟had didirikan. Dengan cara membuat salah
satu program yaitu pembinaan al-Qur‟an yang dilakukan pagi hari
dan bahkan juga ada yang sore hari dan itu juga menjadi cara kita
mengatasi mahasiswa yang belum lancar membaca Qur‟an atau
yang sudah bisa membaca Qur‟an tapi belum tepat masih keliru
dan lain sebagainya, maka pembinaan itu bisa mengatasi hal
tersebut.
3. Menurut ustadz, apakah materi yang diberikan kepada Ma‟had sudah efektif?
Informan: Menurut saya efektif sekali, karena memang metode yang kita
pakai disini Iqra‟ dimana metode Iqra‟ ini materinya cukup
lengkap dari cara pengucapan huruf, panjang pendeknya dan lain
sebagainya. Sudah tepat jadi mungkin materinya sudah efektif.
Cuman di kelas pembinaan saya kurang tau, karena di kelas
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masing-masing guru yang mengajar efektifitasnya itu tergantung
gurunya. Tetapi untuk materi yang diberikan saya rasa sudah
sangat efektif.
4. Bagaimana tanggapan ustadz mengenai mahasiswa yang belum bisa membaca
al-Qur‟an dengan baik tetapi mereka bisa lulus dari Ma‟had al-Jamiah?
Informan: Kalau pendapat saya sangat disayangkan, tapi kok bisa orang
seperti itu bisa lulus, karena belum bisa baca tapi lulus. Tetapi
kalau hal itu terjadi sangat di sayangkan. Karena memang tidak
sepatuhnya atau tidak sesuai dengan standar yang seharusnya bisa
baca baru dinyatakan lulus. Akan tetapi yang belum bisa baca alQur‟an dengan baik kemudian lulus dari Ma‟had itu sangat
disayangkan sekali.
5. Bagaimana cara Ma‟had mengatasi mahasiswa yang tidak aktif dalam
pembinaan al-Qur‟an?
Informan: Sesuai dengan SK Rektor bahwa yang tidak aktif pembinaan alQur‟an maka tidak akan bisa menawar beberapa mata kuliah yang
berkaitan dengan al-Qur‟an. Caranya adalah tadi selesai
melakukan pembinaan al-Qur‟an kita laporkan keaktifan ke prodiprodi itu merupakan salah satu cara biar ada tindakan lebih besar
dari masing-masing prodi. Dimana dari SK Rektor bisa menjadi
acuan biar mereka lebih semangat dalam mengikuti pembinaan
atau biar mereka bisa aktif. Cara lain atau dari Direktur Ma‟had
sampaikan ke prodi-prodi biar ketua-ketua prodi bisa mengawal
mahasiswanya biar aktif di Ma‟had.
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C. Sekretaris Madrasah al-Qur’an
Nama

: Rasmi Akohilo, M. Pd

Jabatan

: Sekretaris Madrasah al-Qur‟an

Hari/Tgl

: Jumat, 12 Februari 2021

1. Menurut ustadzah apakah kehadiran Ma‟had al-Jamiah di tengah-tengah
kampus IAIN Ambon sangat penting? Jelaskan!
Informan: Menurut saya kehadiran Ma‟had di tengah-tengah kampus IAIN
Ambon sangat penting karena dilatar belakangi dengan
mahasiswa yang salah satu kendalanya yaitu yang tidak mampu
membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar. dengan hadirnya
Ma‟had ini menjadi solusi untuk mengurangi mahasiswa yang
belum baik baca al-Qur‟an dan tujuannya yaitu untuk mahasiswa
bisa membaca dengan baik dan benar. karena penting seperti
yang kita ketahui bahwa IAIN Ambon otomatis maupun di
jurusan apapun itu. Dia harus tahu baca al-Qur‟an dengan baik
dan benar. nah itu salah satunya.
2. Menurut ustadzah, apakah materi yang diberikan kepada mahasiswa sudah
efektif?
Informan: Materi sudah efektif karena yang pertama materinya sangat
standar sekali, yang sesuai dengan standar kemampuan
mahasiswa yang mulai dari Iqra‟, yang tadinya tidak bisa
membaca al-Qur‟an. Karena mulai dari dasar akhirnya adanya
proses pembinaan mahasiswa sudah baca al-Qur‟an dengan baik
dan benar. kemudian kembali lagi ke mahasiswa tersebut, kalau
mahasiswa mengikuti pembinaan dengan rajin insya allah pasti
dia bisa membaca al-Qur‟an sesuai dengan Makhraj, tajwid dan
lain sebagainya.
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3. Bagaimana tanggapan ustadza mengenai mahasiswa yang belum bisa
membaca al-Qur‟an dengan baik tetapi mereka bisa lulus dari Ma‟had alJami‟ah?
Informan: Sebenarnya kalau sesuai dengan standar yang ada di Ma‟had itu
tidak bisa lulus. Kalau memang ada mahasiswa yang tidak bisa
baca al-Qur‟an tetapi lulus dari Ma‟had itu berarti masalah.
Karena mulai dari Ma‟had ini ada, kalau dia tidak tahu mengaji
maka dia tetap tidak lulus dan tidak bisa menerima sertifikat.
Kalau ada yang lulus itu perlu dipertanyakan karena selama ini,
dari Ma‟had tidak sembarang memberikan sertifikat, atau
dinyatakan lulus kalau tidak memenuhi syarat. Misalnya dia tidak
bisa baca al-Qur‟an dengan baik dan benar hafalannya dan lebih
diprioritaskan yaitu bacaan.
4. Bagaimana cara Ma‟had mengatasi mahasiswa yang

tidak aktif dalam

pembinaan al-Qur‟an?
Informan: Di Ma‟had tidak ada peraturan tertentu yang mengikat pada
mahasiswa yang ikut pembinaan. tapi kita membuka peluang
kepada mahasiswa untuk mengikuti pembinaan setidaknya 3
tahun. Jika mereka aktif berarti selesai. Soalnya ini harus ada
kerjasama antara Fakultas/prodi-prodi dengan Ma‟had yang bisa
mengontrol itu kan prodi. Kami disini menyediakan wada dan
pengajar untuk bagaimana mahasiswa datang untuk kita bina.
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D. Pengajar di Ma’had al-Jami’ah IAIN ambon
Nama

: Siti Syamsia Mony

Hari/Tgl

: Rabu, 10 Februari 2021

1. Bagaimana cara anda memotivasi mahasiswa agar lebih semangat dalam
mengikuti pembinaan?
Informan: Dimana pembinaan itu berlangsung atau selesai pembinaan disitu
saya memotivasi mahasiswa agar tetap semangat supaya
memperbaiki niat mereka agar menjalankan atau mengikuti
pembinaan al-Qur‟an. Karena dimana pembinaan al-Qur‟an itu
bukan hanya datang, mengaji, hafal kemudian imla‟. Jadi dimana
mahasiswa itu tidak boleh mengikuti teman-teman yang lain yang
hanya memandang pembinaan itu hanya untuk mendapat sertifikat
saja. Namun disitu saya memotivasi mereka dengan sebaikbaiknya agar mereka rajin mengikuti pembinaan.
2. Metode apa saja yang biasa anda terapkan saat memberikan materi
pembinaan?
Informan: Metode Iqra‟. Dimana metode Iqra‟ ada dalam satu komponen
bacaan kemudian penulisan juga tadi, metode yang saya berikan
kepada mereka itu metode Iqra‟.
3. Apakah ada kesulitan saat anda memberikan materi tentang hukum bacaan
kepada mahasiswa? Berikan alasan!
Informan: Kesulitan yang saya dapatkan dalam memberikan materi tentang
hukum bacaan itu ada. Kesulitan itu seperti mereka lupa atau
tidak tau dengan hukum bacaan itu. Sedangkan kita sudah
menjelaskan bahwa hukum bacaan itu harus dibaca, dipahami
hukum bacaan yang ada disitu. Bukan hanya memegang buku
panduannya tapi harus mempelajari kembali. Itu adalah kesulitan
mereka.
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4. Apakah hukum bacaan yang anda ajarkan sudah sesuai dengan buku panduan
yang ada di Ma‟had?
Informan: Iya, sudah sesuai. Karena kita mengajarkan hukum bacaan tidak
dibuat-buat. Karena kita harus mengikuti buku panduan yang
diberikan di Ma‟had, karena itu salah satu program di Ma‟had.
Ketentuan yang harus kita ambil yaitu memberikan hukum bacaan
sesuai dengan buku pedoman yang dipegang oleh setiap
mahasantri.
5. Apakah anda sudah menerapkan kedisiplinan bagi mahasiswa yang
mengikuti pembinaan di Ma‟had?
Informa: Kedisiplinan mereka suda tau. Jadi untuk kedisiplinan waktu
mereka sudah tidak ada yang terlambat.
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E. Pengajar di Ma’had al-Jami’ah IAIN ambon
Nama

: Jumadi Landjai

Hari/Tgl

: Kamis, 14 Februari 2021

1. Bagaimana cara anda memotivasi mahasiswa agar lebih semangat dalam
mengikuti pembinaan?
Informan: Dengan cara memberikan cerita berupa pengalaman-pengalaman
pribadi dalam belajar al-Qur‟an.
2. Metode apa saja yang biasa anda terapkan saat memberikan materi
pembinaan?
Informan: Metode yang saya terapkan berupa metode pengulangan, dengan
mengulang kembali apa yang sudah saya ajarkan kepada mereka.
3. Apakah ada kesulitan saat anda memberikan materi tentang hukum bacaan
kepada mahasiswa? Berikan alasan!
Informan: Saya tidak memberikan materi hukum bacaan karena yang saya
ajarkan adalah kelas C2 dimana mereka belum diberikan
kesempatan untuk belajar. Hukum bacaan hanya berlaku pada
kelas C1/B.
4. Apakah anda sudah menerapkan kedisiplinan bagi mahasiswa yang
mengikuti pembinaan Ma‟had?
Informan: Sudah, yaitu dengan membuat kesempatan dengan mereka tentang
kedisiplinan dalam mengikuti pembinaan.
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F. Mahasiswa di Ma’had al-Jami’ah IAIN ambon
Nama

: Nabila Alkatiri

Hari/Tgl

: Kamis, 28 Januari 2021

1. Apakah jadwal yang ditetapkan di Ma‟had al-Jami‟ah sudah sesuai/efektif?
Informan: Menurut saya sudah sesuai karena jadwal yang dibuat oleh
Ma‟had tidak bertabrakan dengan jadwal pelajaran di kampus.
2. Apa yang memotivasi sehingga anda mengikuti program baca tulis alQur‟an?
Informan: Yang pertama biar perlancar baca al-Qur‟an dan yang kedua biar
mendapatkan sertifikat.
3. Apakah anda mengalami kesulitan saat menerima materi? Jelaskan!
Informan: Tidak mengalami kesulitan, alhamdulillah ustadzah yang
memberikan materi juga mengerti dengan kondisi kita, jadi tidak
terlalu mengalami kesulitan.
4. Kedisiplinan apa yang diterapkan di Ma‟had al-Jami‟ah?
Informan: Untuk kedisiplinan sudah efektif, misalnya saat terlambat sudah
ditentukan jam. Misalnya jam 07 untuk pembinaan offline dan
waktu untuk kompensasi. Untuk offline kalau sudah lewat jam
berarti sudah tidak bisa absen lagi tapi masih bisa ikut pembinaan
dengan catatan sudah alpa.
5. Apakah metode yang diajarkan sudah sesuai dengan buku panduan?
Informan: Metode yang diajarkan sudah sesuai dengan buku panduan,
contohnya hari Senin stor hafalan, Selasa imla‟, Rabu makhraj
huruf, Kamis bacaan.
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G. Mahasiswa di Ma’had al-Jami’ah IAIN ambon
Nama

: Samia Fuldjear

Hari/Tgl

: Kamis, 28 Januari 2021

1. Apakah jadwal yang ditetapkan di Ma‟had al-Jami‟ah sudah sesuai/efektif?
Informan: Sudah, karena tidak bertabrakan dengan jam kuliah
2. Apa yang memotivasi sehingga anda mengikuti program baca tulis alQur‟an?
Informan: Dari teman-teman saya dan dari ustadzah saya yang sebelumnya.
Karena sebelumnya saya belum bisa membedakan huruf yang
penyebutannya hampir sama. Jadi mereka ajarkan saya sampai
bisa membedakan huruf yang sama.
3.

Apakah anda mengalami kesulitan saat menerima materi? Jelaskan!
Informan: Iya mengalami kesulitan, kalau tidak ada data berarti tidak ikut
pembinaan. karena sekarang kita pembinaan online.

4.

Kedisiplinan apa yang diterapkan di Ma‟had al-Jami‟ah?
Informan: Belum ditetapkan karena selama pembinaan online, contohnya
masalah absen. Berarti ikut video yang di upload, jika mengirim
video berarti kita hadir kalau tidak berarti alpa. Dan batas
pengiriman video itu sampai jam 4 sore.

5. Apakah metode yang diajarkan sudah sesuai dengan buku panduan?
Informan: Belum, karena ustadzah yang sekarang belum mengajarkan kita
tentang hukum bacaan dan makhraj huruf. Jadi yang diajarkan
cuman bacaan-bacaan, imla‟, dan menghafal.
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H. Mahasiswa di Ma’had al-Jami’ah IAIN ambon
Nama

: Zuwaida Hehanusa

Hari/Tgl

: Kamis, 28 januari 2021

1.

Apakah jadwal yang ditetapkan di Ma‟had al-Jami‟ah sudah sesuai/efektif?
Informan: Sudah.

2.

Apa yang memotivasi sehingga anda mengikuti program baca tulis alQur‟an?
Informan: Bisa mengaji bagus, bisa membedakan huruf-huruf yang sama
dalam al-Qur‟an, dan bisa memperlancar bacaan yang tadinya
belum bisa dan sekarang Alhamdulillah sudah lebih baik dari
sebelumnya.

3.

Apakah anda mengalami kesulitan saat menerima materi? Jelaskan!
Informan: Tidak, tapi kesulitan saat menemui ustadzah, saat memberikan
materi memang bagus, tapi ustadzah sering terlambat dan tidak
tepat waktu.

4.

Kedisiplinan apa yang diterapkan di Ma‟had al-Jami‟ah?
Informan: Sudah ditetapkan

5.

Apakah metode yang diajarkan sudah sesuai dengan buku panduan?
Informan: Sudah sesuai, tapi saat jadwal membaca dipakai untuk menghafal.
Itu sama juga mengaji online yang disuruh buat video dan
dikirimkan ke grup WA tapi itu untuk menghafal. Tapi banyak
yang tidak hafal melainkan membaca di al-Qur‟an.
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I. Mahasiswa di Ma’had al-Jami’ah IAIN ambon
Nama

: Hajija Kamarei

Hari/Tgl

: Jumat, 05 Februari 2021

1. Apakah jadwal yang ditetapkan di Ma‟had al-Jami‟ah sudah sesuai/efektif?
Informan: Iya sudah.
2.

Apa yang memotivasi sehingga anda mengikuti program baca tulis alQur‟an?
Informan: Motivasi saya dalam mengikuti pembinaan al-Qur‟an saya ingin
mengetahui lebih dalam tentang hukum bacaan al-Qur‟an,
panjang pendeknya huruf dan saya ingin memperbaiki tulisantulisan makhraj huruf yang belum sesuai atau benar dan
Alhamdulillah dengan adanya program tersebut saya sudah tau
bacaan al-Qur‟an dengan penjang pendeknya huruf dan
alhamdulillah sudah ada kemajuan.

3.

Apakah anda mengalami kesulitan saat menerima materi? Jelaskan!
Informan: Kesulitan yang saya dapat saat mengikuti pembinaan yaitu
panjang pendeknya huruf belum sesuai atau belum lancar dalam
membaca al-Qur‟an.

4.

Kedisiplinan apa yang diterapkan di Ma‟had al-Jami‟ah?
Informan: Kedisiplinan waktu

5.

Apakah metode yang diajarkan sudah sesuai dengan buku panduan?
Informan: Alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam buku
panduan.
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J. Mahasiswa di Ma’had al-Jami’ah IAIN ambon
Nama

: Rahma Wati

Hari/Tgl

: Selasa, 05 Februari 2021

1.

Apakah jadwal

yang ditetapkan di

Ma‟had al-Jami‟ah sudah

sesuai/efektif?
Informan: Menurut saya sudah, karena tidak bertabrakan sama jam kuliah di
kampus.
2.

Apa yang memotivasi sehingga anda mengikuti program baca tulis alQur‟an?
Informan: Karna saya seorang muslim jadi mempelajari al-Qur‟an adalah
kewajiban bagi seorang muslim, kemudian hukum bacaan serta
makhraj huruf dalam membaca al-Qur‟an saya masih sangat
minim jadi saya perlu belajar untuk mengetahui bacaan yang
benar, dan karna ini juga syarat untuk turun PPKT.

3.

Apakah anda mengalami kesulitan saat menerima materi? Jelaskan!
Informan: tidak mengalami kesulitan, karena saya dibimbing oleh pengajar
dengan baik kemudian dengan adanya buku panduan membuat
saya menjadi mudah paham. Hanya saja waktu untuk belajar
masih sangat singkat sehingga proses pembelajaran al-Qur‟an
kami masih kurang maksimal.

4.

Kedisiplinan apa yang diterapkan di Ma‟had al-Jami‟ah?
Informan: Hadir tepat waktu kalau tidak absen akan tutup, kemudian
penyetoran hafalan harus sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan

5.

Apakah metode yang diajarkan sudah sesuai dengan buku panduan?
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Infroman: Kalau metode saya kurang paham mengenai itu, tetapi semua
materi yang diberikan oleh ustadza sesuai dengan apa yang ada
di dalam buku panduan. Jika kami lupa dengan materinya kami
disuruh agar membuka dan membaca kembali materi yang ada
didalam buku panduan.
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Lampiran V. Dokumentasi
FOTO-FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN
Pembinaan di Masjid Imam Rijali IAIN Ambon

Gambar 1. Pembinaan di Masjid Imam Rijali IAIN Ambon

Gambar 2. Wawancara dengan sekretaris Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon
Ustadz Nurdin Buatan
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Gambar 3. Wawancara Dengan Ketua Madrasah al-Qur’an
Ustadz La Jalonto Batuatas, S.Pd

Gambar 4. Wawancara Dengan Sekretaris Madrasah al-Qur’an
Ustadzah Rasmi Akohilo, M.Pd.I
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Gambar 5. Wawancara Dengan Pengajar Kelas C1
Ustadz Jumadi Landjai

Gambar 6. Wawancara Dengan Pengajar Kelas C1
Ustadzah Siti Samsia Mony
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Gambar 7. Wawancara Dengan Mahasiswa PAI Kelas Pembinaan C1 di
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

Wawanara dengan Rahmawati kelas C pembinaan mengaji C1

Wawancara dengan Hajija Kamerei kelas C. pembinaan mengaji C1
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Wawancara dengan Nabila Alkatiri kelas B pembinaan mengaji C1

Wawancara dengan Zuwaida Hehanusa kelas C. pembinaan mengajai C1
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Wawancara dengan Samia Fudjaer kelas C. Pembinaan mengaji C1

109

110

