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Pedoman Penelitian 

 

A. Observasi 

Mengamati pelaksanaan program bimbingan baca Al-Qur’an di LPPI. Peneliti 

mengikuti proses bimbingan bersama mahasiswa. Pengamatan  dilakukan di setiap 

klasifikasi kelas (B, C, D, E) 

NO Aspek yang Diamati Deskripsi 

1 Perangkat Pembelajaran  

a. Modul pembelajaran Al-Qur’an  

2 Proses Pembelajaran  

a. Menyajikan materi bimbingan   

b. Metode Pembelajaran  

c. Penggunaan media   

d. Pemberian motivasi  

3 Perilaku Siswa  

a. Perilaku siswa selama pembelajaran 

berlangsung 

 

 

B. Dokumentasi 

1. Gambaran umun LPPI, meliputi:  

-  Sejarah berdirinya LPPI 

-  Visi dan misi LPPI 

2. Hasil bimbingan belajar Al-Qur’an mahasiswa UMY Tahun 2014-2017 

3. Data pengejar bimbingan baca Al-Qur’an 

 



C. Wawancara 

Instrumen wawancara. 

Context 

1.   Bagaimana awal mula program BBA ini diadakan? 

2.   Apa tujuan program BBA ini diadakan? 

3.   Persiapan apa saja yang dibutuhkan sebelum program ini dilaksanakan ? 

4.   Adakah tujuan pengembangan program yang hingga kini belum tercapai? 

 

Input 

5.   Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 

6.   Siapa sajakah yang wajib mengikuti program ini? 

7. Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan 

mahasiswa dalam menbaca Al-Qur’an? 

8.   Siapa sajakah yang menjadi pengajar dalam program tersebut? 

9.  Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut? 

10. Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut?  

11. Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam program 

ini? 

 

Process 

12. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 

13. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

14. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaaatkan secara 

maksimal? 

15. Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? 

16. Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 



17. Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut? 

18. Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? 

 

Product 

19. Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam program tersebut sudah tercapai? 

20. Apakah dampak yang diperoleh bagi mahasiswa dengan adanya program BBA 

ini? (dalam jangka pendek maupun panjang) 

21. Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? 

22. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber  : Fahmi Firmansyah, S.Th.I, S.Pd. (FF) 

Jabatan  : Pengajar dan Koordinator Program BBA 

Hari, tanggal  : Rabu, 14 Februari 2018  

Waktu   : Pukul 10.30 WIB 

 

1. Bagaimana awal mula program BBA ini diadakan? 

 kalau di LPPI itu kan ada sistem pengembangan karakter melalui program AIK, 

nah salah satunya adalah bimbingan baca Al-Qur’an. Sebenarnya dari tahun ke 

tahun sudah dilakukan, Cuma desain kegiatan programnya itu yang berbeda. 

Sebelum tahun 2014 itu desainnya Cuma di kelas per kelas dan itu tanpa ada 

placement test di awal, pendatan dan lain sebagainya itu tidak ada. Nah mulai 

tahun 2014 sudah ada placement test, pembagian kelompok (klaster), kemudian 

jadwal di sore hari, ada pembimbingnya masing-masing, jumlah kelompok dan 

lain sebagainya.  

2.  Apa tujuan program BBA ini diadakan? 

 nah kalau tujuannya jelas, karena tag line UMY yang “unggul dan islami” ya 

salah satu program keislaman, pemberantasan buta huruf Al-Qur’an untuk 

mahasiswa, pembinaan baca Al-Qur’an untuk mahasiswa yaa akhirnya kegiatan 

ini tetap dilakukan atau memang harus dilakukan. Selain itu secara teknis 

sebenarnya kenapa kok dilakukan juga ada bimbingan selama dua semester, 

biar nanti di akhir itu tidak terjadi penumpukan. Karena tahun 2013 kita lihat, 

ke bawah itu kan semua ujiannya dilakukan diakhir sehingga ada penumpukan, 

nah kalau selama atau sejak ada program ini mulai tahun 2014 jadi yang belum 

lulus saja yang nanti ujian di akhir atau menjelang pendadaran, atau sebenarnya 

sudah boleh atau dibolehkan untuk ujian mulai semester 6 itu secara teknisnya.  

3.   Persiapan apa saja yang dibutuhkan sebelum program ini dilaksanakan ? 



 Kalau persiapannya jelas perencanaan dan pendanaan yaa.. terus kemudian 

panitia, itu ada kepanitiaan secara pelaksanaan teknis itu kan ada. Nah yang 

ketiga mematangkan konsep misalnya nih, dulu 2014, 2015, 2016 itu belum ada 

buku panduan seperti sekarang, yaitu masih memakai iqra’ kemudian pakai 

buku tajwid, bahkan ada yang hafalan seperti itu. Nah sistemnya akhirnya 

dirubah misalnya apa, di tahun 2017 sudah ada modulnya, yang memang 

diseminarkan, ada workshopnya langsung dengan penulisnya sehingga bisa jadi 

seperti sekarang. Kemudian yang keempat persiapan selanjutnya jelas open 

reqruitment pembimbing atau dosen pembimbing, itu yaa.. pertama jelas dari 

apa yaa.. aktivis TPA sekitar, kedua ortom, ketiga dari mahasiswa atau alumni. 

Kemudian penjadwalan, kemudian penyebaran informasi BTA dan terakhir 

yang memang cukup luar biasa yaa.. persiapan placement test, laporan tiap uji 

kompetensi, itu memang harus kita setorkan ke prodi-prodi.  

4.   Adakah tujuan pengembangan program yang hingga kini belum tercapai? 

 Kalo secara kualitas Alhamdulillah ini tiap tahun nanti bisa dilihat di grafiknya 

yaa, di grafik laporan BTA dari 2014 sampai sekarang, tiap tahun itu 

mengalami peningkatan, paling nggak mnimal 2016 kebawah itu minimal 50% 

itu anak-anak sudah lulus, jadi nanti tinggal 50% itu sisanya mulai semester 6 

mereka ujian. Nah kalau yang sekarang malah bagus yang 2017, itu kita 

sekarang baru satu semester sudah 50% yang lulus. nah itu kan signifikan itu, 

baru 2 semester atau 4 kali uji kompetensi saja sudah 50%, apalagi kalau BTA 

itu bisa lanjut di semester 3 atau 4 itu saya kira bisa lulus semua tanpa harus 

nunggu semester 6 atau ujian ulang di akhir.  

5.  Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 

 Kalau kemampuan awalnya jelas variatif ya, kenapa kok bisa begitu, itu ada 

ditunjukkan dari hasil placement test. Ada variasi misalnya A, B, C, D, dan E. 

Nah variasinya nanti itu tergantung, misalnya dia salah berapa, termasuk kita 

ada perkembangan kaitannya dengan ujian atau soal ujian placement test itu 

perbedaannya ada. Yang sekarang 2017 itu beda dengan yang 2016 ke bawah. 



2016 kebawah itu ujian placement test nya itu membaca tiga surat langsung 

yang seperti sekarang modelnya uji kompetensi itu. Tapi kalau 2017 soal 

placement test nya itu kita mulai dari iqra’ sampai nanti ada potongan-potongan 

surat atau ayat, nah itu ada perbedaannya, hasilnya ya variatif.  

 Jadi klasifikasi kelas bimbingan baca Al-Qur’an itu ditentukan berdasarkan 

hasil placement test, jadi mahasiswa baru yang masuk ke UMY itu nanti 

mereka melakukan placement test terlebih dahulu. Itu sudah mulai berlaku 

sejak tahun 2014, walaupun memang berbeda ya, tahun 2014 itu placement test 

nya itu semua mahasiswa melakukan placement test di lantai dasar masjid, dan 

itu hanya dibagi dalam dua hari, kemudian hasilnya baru di rekap. Tapi kalau 

tahun 2015 sampai 2017 kita langsung masukkan sistem, ada sistem informasi 

LPPI yang mencakup BBA, KIAI, sama OSDI, nah kita memakai itu. 

Kemudian mengenai kesalahannya, jika mahasiswa maksimal salahnya lima 

pada saat tes placement test itu masih mendapatkan nilai A, jadi ada 

pengkelasan dan soalnya masing-masing, walaupun soalnya kan mengalami 

perubahan terutama yang tahun 2017 itu kana da unsur Iqra’ nya, tetapi kalau 

tahun 2014 sampai 2016 itu langsung memakai ayat Al-Qur’an.   

6.   Siapa sajakah yang wajib mengikuti program ini? 

 Ya ini merupakan program wajib untuk seluruh mahasiswa, ini ada SK 

rektornya sehingga ini jadi program wajib untuk mahasiswa baru, sehingga kan 

di SOP nya tulisannya 2014. Sehingga mulai 2014, kemudian kalau kaya begitu 

biasanya setelah 5 tahun terus ada monitoring evaluasi, apa yang perlu di 

benahi kayak gitu. 

7.  Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 

 Kalau dampaknya, tadi kan di awal kan ada placement test nih. Kemudian kita 

tahu hasilnya  seperti A, B, C, D atau E. Bagaimana kita melihat dampaknya, 

satu ada ujian secara berkala setelah 5 kali pertemuan, nah disitu bisa dilihat 

dampaknya. Nanti juga bisa dilihat di diagram juga, oh.. ternyata ada nih secara 



membacanya yaa…secara membacanya dulu, ada beberapa peningkatan baik 

itu dari yang kelas E ke D, kelas D ke C, kelas C ke B, ataupun B ke A, itu ada 

peningkatan karena kita lihat. Yang kedua peningkatan tentang ghirah baca al-

Qur’an nah itu bisa terlihat juga yaa.. dari monitoring kalau saya lihat sih 

sebenarnya saya minta ke pembimbing pada saat bimbingan atau sebelum mulai 

pembelajaran adek-adek diingatkan untuk selalu membaca Al-Qur’an jangan 

hanya mengandalkan pertemuan sekali sehari dan lain sebagainya. Dari 

mengingatkan itu si mudah-mudahan hasilnya bisa kelihatan. 

8.   Siapa sajakah yang menjadi pengajar dalam program tersebut? 

  Ada mahasiswa, ada alumni, kemudian ada dari guru-guru sekolah-sekolah 

 muhammadiyah, guru TPA-TPA sekitar, kemudian ada dari karyawan, terus 

 ada dari PUTM. 

9.   Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut? 

 Kriteria kalo jadi pengajar itu jadi misalnya kita ada open reqruitment ya.. 

waktu itu dibuka nanti ada ujian, dites. Nanti ada tim pengujinya sendiri dari 

LPPI. Nah itu.. grade kelulusannya agak ditinggikan, misalnya kesalahannya 

maksimal dua atau mungkin tidak boleh salah sama sekali kaya gitu. Mungkin 

ada sekali dua kali pertanyaan, yang jelas ada tesnya untuk pengajar. Kalo 

misalnya PUTM nih, karena PUTM itu kan kontrak dengan UMY ya mereka 

harus ikut membina BTA dan KIAI, misalnya nih, kok ternyata kebetulan nilai 

BTA nya kurang atau misal B, itu berarti dia harus ngulang, dia dibimbing di 

bina sama LPPI baru ujian ulang itu kaya gitu.  

10.  Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut?  

 Kalau sarana dan prasarana yang ada pertama kan ini, satu jelas buku panduan, 

yang kedua meja, kemudian yang ketiga name tag sama presensi, baik itu 

presensi mahasiswa atau presensi dosen.  



11.   Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam program 

ini? 

 Respon mahasiswa itu variatif ya, tapi kalau selama ini ya Alhamdulillah 

mahasiswa antusias dan semangat, biasanya yang mulai agak berkurang 

semangatnya itu nanti di semester dua. Karena di semester dua kan nanti ada 

pergantian kelompok lagi begitu, nah itu yang kadang jadi kendala mahasiswa 

karena banyak mahasiswa yang akhirnya tidak berangkat karena mungkin harus 

beradaptasi ulang, nah mungkin hal-hal semacam itu yang menjadi alasan untuk 

mahasiswa tidak berangkat bimbingan. Tapi sejauh ini sampai akhir semester 

ya Alhamdulillah masih lebih banyak yang berangkat bimbingan dan kemudian 

juga lebih banyak yang hasilnya meningkat atau lulus begitu.  

12.   Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 

 Alhamdulillah semuanya sudah sesuai jadwal, kecuali mungkin pada kondisi 

tertentu, misalnya terkait dengan praktikum, ternyata pas satu fakultas atau satu 

prodi tidak bisa, ya khusus prodi itu yang kita liburkan. Misalnya fakultas 

kedokteran sedang ada ujian blok, nah farmasi sedang ada praktikum, itu satu 

prodi pernah kita liburkan, tapi satu prodi saja, kalau prodi lain tetap masuk. 

Sejauh ini yang lainnya Alhamdulillah aman-aman saja, termasuk ketika ujian. 

13.   Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

 Kalau penggunaan metode itu diseragamkan semuanya, karena di awal kana da 

workshop, maksudnya metodenya itu memakai buku bahan ajar, nah kalau gaya 

mengajarnya dosen-dosen kan berbeda-beda, cuma memang biasanya sorogan, 

diperhatikan, nah nanti sambil memotivasi kaitannya dengan pengetahuan Al-

Qur’an, kemudian cara membaca Al-Qur’an dan lain sebagainya.  

14. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaaatkan secara maksimal? 

 Kalau digunakan secara maksimal atau tidak, ya sejauh ini Alhamdulillah saya 

rasa sudah maksimal. Buku panduan juga sudah digunakan setiap pembelajaran, 

kemudian sarana dan prasarana lainnya yang menunjang program ini kita 

serahkan kepada dosen untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, adapun jika dosen 



atau pembimbing ada membawa media lain seperti misalnya papan tulis kertas 

yang kecil, atau kartu huruf hijaiyah juga kita persilahkan. 

15. Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? 

 Hambatan yang pertama itu penjadwalan, kita kan sudah berusaha nih, 

misalnya sebelum tahun ajaran baru atau pergantian semester kita itu paling 

tidak tiga kali ke prodi-prodi, kemudian ke PPB, bagaimana caranya agar 

jadwal itu tidak bentrok, tapi ternyata dalam pelaksanaannya ada satu sampai 

lima kelompok itu pasti bentrok, karena ternyata dosen yang bersangkutan 

misalnya yang di kelas itu mereka mengganti jadwal tanpa konfirmasi dengan 

kita, akhirnya ya jadwal mereka berganti kemudian jadwal BBA mereka 

tabrakan, cuma salah satu solusinya ya akhirnya kita cari jalan tengahnya 

begitu, mana jadwal mereka yang kosong, kita juga masih ada hari kosong, kita 

ambil dosen lain seperti itu, dengan menunjukkan krs ya atau jadwal satu 

semester. Kemudian yang kedua keterlambatan dosen atau ketidakhadiran 

dosen, itu juga jadi salah satu hambatan karena terkadang kita jadi kurang 

persiapan kalau misalnya dosen atau pembimbing yang tidak hadir, karena 

anak-anak atau mahasiswa yang sudah hadidr tidak mungkin mereka jadi tidak 

bisa ikut bimbingan atau pembelajran, jadi biasanya langsung kita titipkan 

kepada kelompok lain, tentunya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah 

kemudian yang ketiga itu kendalanya berkaitan dengan mahasiswa, karena kan 

semangat belajarnya itu mereka fluktuatif, entah itu karena kondisi cuaca, 

kesibukan mahasiswa, dan lain sebagainya, itu terkadang ada misalnya satu hari 

itu kadang sepi sekali, nah akhirnya ya mhasiswa tidak hadir dan sebagainya.  

16. Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 

 Kalau mengenai penjadwalan ya kita cari jalan tengahnya, bagaimana caranya 

agar jadwal mereka idak tabrakan, misalnya yang ini berkaitan dengan 

praktikum kita konfirmasi ke lab-lab praktikum di masing-masing prodi, 

misalnya kalau dulu ada vokasi kita ke lab vokasi. Kita melakukan konfirmasi 



sebenarnya jadwalnya seperti apa begitu, kemudian kedokteran juga begitu, 

karena kan banyak praktikum, teknik juga begitu, jadi kita konfirmasi seperti 

itu, selain yang kedua misalnya kita melihat krs dan perwakilan kelas, atau 

ketua kelas yang kesini untuk mengatur jadwal itu kaitannya dengan jadwal. 

 Yang kedua kaitannya dengan ketidakhadiran atau keterlambatan dosen, itu 

biasanya kita sudah antisipasi, saya itu sengaja membuat misalnya hari senin 

sampai jum’at itu dosen-dosen yang kosong dan kemungkinan bisa itu siapa, 

nah itu biasanya langsung saya hubungi seperti itu. Ada yang kebetulan bisa 

dadakan ada juga yang tidak, cuma memang idealnya kita juga memberi 

informasi ke bapak ibu dosen kan tidak mendadak, kalau mendadak dan pas 

mereka tidak bisa, solusi lainnya ya akhirnya saya itu sudah merangkum dari 

100 orang itu yang bisa setiap senin sampai jum’at itu siapa, yang sekiranya 

dapat dihubungi secara dadakan siapa biasanya itu yang saya mintai tolong. 

Kalau semuanya tidak bisa, ya sudah otomatis harus kita titipkan ke kelompok 

lain, yang sesuai dengan nilainya seperti itu. 

17.  Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut? 

 Kalau evaluasi BBA kalau untuk mahasiswa itu dilakukan setelah per lima kali 

pertemuan, jadi pertemuan keenam mereka wajib mengikuti uji kompetensi 

yang kita lakukan sampai empat kali selama dua semester, jadi semester satu 

dua kali, semester dua juga dua kali. Tentunya harus sesuai dengan ketentuan 

syarat, misalnya syaratnya itu mereka harus masuk minimal 3 sampai 4 kali. 

Terkait dengan soalnya sendiri itu variatif, sesuai dengan kelasnya yaitu B, C, 

D, dan E dan itu ada pilihannya masing-masing. Soal ujian diambil dari materi-

materi yang sudah diberikan kepada mahasiswa selama proses bimbingan. 

Nanti kalau yang naik seletah ujian, ya mereka kan naik kelas sesuai dengan 

peningkatan mereka, itu yang evaluasi untuk mahasiswa. 

 Kemudian selanjutnya kalau untuk evaluasi, nanti ada evaluasi sistem atau 

evaluasi program. Jadi kalau evaluasi program itu, misalnya nanti semua dosen 



pembimbing berkumpul baik itu sebelum pembukaan program tahun ajaran 

baru, setelah atau sebelum evaluasi untuk mahasiswa, itu biasanya kita ada 

evaluasi kaitannya dengan program keseluruhan BBA, baik itu saran, terus 

kemudian kekurangan dan lain sebagainya. Kemudian evaluasi kepada dosen 

atau pengajar paling ya terkait dengan keterlambatan hadir, jadi kalau memang 

ada hal yang mendadak kemudian dia izin, itu kita kasih izin tapi paling tidak 

pengajar yang bersangkutan mmberi tahu paling lambat itu siang, agar kita juga 

dapat mencarikan penggantinya, atau mungkin kalau terpaksa ya kita 

gabungkan dengan kelompok lain yang kelasnya sama.  

 Kemudian untuk pembinaan, jadi kan di BBA itu tidak hanya mahasiswanya 

saja yang dibina kaitannya dengan Al-Qur’an, Nah kalau dosen Alhamdulillah 

berjalan kaitannya dengan pembimbingan, misalnya kalau dulu kita ada 

sertifikasi tahsin untuk dosen, digawangi oleh AMM, kita LPPI kerjasama 

dengan AMM, itu semuanya dapat sertifika tahsin, jadi ada sertfikasi. 

Kemudian selanjutnya misalnya tahun 2014/2015 itu ada workshop penyusunan 

buku yang materi sebelumnya itu ada kaitannya dengan ilmu Al-Qur’an oleh 

Prof. Chirzin. Nah kalau yang tahun ini, kemaren di awal itu ada workshop, 

karena kita punya buku panduan baru, ada workshop 10 jam belajar membaca 

Al-Qur’an langsung oleh penulisnya Prof. Chirzin, nah nanti pun ini di semester 

dua kita sedang mencoba mengagendakan ada lagi workshop metode lain 

sebagai gambaran dan penguatan kepada dosen-dosen seperti itu. 

18. Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? 

 Ya sebenarnya kita selalu memberi motivasi, entah itu pada saat di awal 

pembukaan program, ataupun pada saat pembelajaran. Jadi kita biasanya selalu 

menghimbau kepada mahasiswa, karena saya juga termasuk pengajar ya, agar 

mahasiswa itu selalu belajar membaca Al-Qur’an, jangan hanya mengandalkan 

pertemuan satu minggu sekali.  

19. Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam program tersebut sudah tercapai? 



 Kalau tercapai secara keseluruhan sebenarnya, kalau selama proses ya , karena 

masih ada yang belum lulus, mungkin belum tercapai semuanya. Tapi paling 

tidak ada meminimalisir jumlah mahasiswa yang tidak lulus seperti itu. 

20.   Apakah dampak yang diperoleh bagi mahasiswa dengan adanya program BBA 

ini? (dalam jangka pendek maupun panjang) 

 Kalau secara jangka pendek itu meminimalisir kawan-kawan mahasiswa untuk 

ujian di semester akhir. Jadi tahun 2013 ke bawah itu kan semuanya ujian 

diakhir semester pada saat akan pendadaran. Nah kalau sekarang misalnya yang 

sudah lulus di semester satu dan dua ya sudah mereka tidak perlu lagi ikut ujian 

di semester akhir, mereka tinggal ngurus sertifikat saja. Tapi kalau yang belum 

lulus di semester satu dan dua, mereka harus tetap ikut ujian lagi di semester 

akhi, sampai bisa lulus dan mendapatkan sertifikat.  

 Kalau jangka panjangnya ya kita melihat karena kemampuan membaca Al-

Qur’an menjadi salah satu hal yang penting untuk mahasiswa, jadi dengan 

adanya program ini ya tentunya diharapkan dapat memberantas buta huruf Al-

Qur’an bagi mahasiswa, dan itu juga mudah-mudahan dapat menjadi bekal 

mahasiswa kedepannya seperti itu. Jadi tidak hanya sebagai syarat kelulusan, 

tetapi juga dapat diamalkan. 

21. Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? 

 Kalau melihat dari data statistiknya, dari tahun 2014 sampai tahun 2017 ada 

peningkatan. Parameternya dilihat dari uji kompetensi yang ditempuh oleh 

mahasiswa, ternyata hasilnya menunjukkan ada perubahan yang cukup 

signifikan, artinya ada peningkatan. Jadi untuk yang tahun 2017 ini malah baru 

satu semester saja kenaikannya sudah mencapai 50%. Jadi kalau secara 

kuantitas ya menurt saya program ini berhasil, karena setiap tahun itu ada 

peningkatan. 

22. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? 



 Manfaat untuk mahasiswa baru jelas kemampuan membaca Al-Qur’annya, 

wawasan tentang keIslaman dan Al-Qur’annya itu meningkat, ini untuk yang 

bimbingan. Ada lagi yang asistensi (mahasiswa yang pada saat placement test 

mendapat nilai A), nah kemungkinan untuk mahasiswa yang menjadi asisten itu 

ada semacam simbiosi mutualisme dan kemampuan saling mengajar, 

maksudnya kemampuan mengajar Al-Qur’an kepada teman-teman sebayanya, 

nah itu kan karena itu dilakukan selama sepuluh kali pertemuan ya saya kira 

kemampuan mengajarnya dan kemampuan pengetahuannya itu bisa bertambah. 

Untuk pembimbing sendiri, karena ini proses belajar mengajar tentu kapasitas 

keilmuan pembimbingpun meningkat.  

 Kemudian pengalaman mengajar itu bertambah, itu mungkin yang saya lihat 

seperti itu, selain mungkin yang dari segi manfaat finansial, silaturrahim dan 

lain sebagainya. Nah untuk kami sebagai pelaksana, manfaatnya kita jadi lebih 

terlatih untuk terus mencari model ideal yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan program BBA ini, agar kawan-kawan mahasiswa semakin banyak 

lagi yang bisa lulus. Jadi misalnya 2014 sampai 2015 masih memakai Iqra’, 

kemudian 2016 masih memakai Iqra’ tetapi kemudian sudah mulai ada 

workshop begitu. Nah tahun 2017 ini sudah memakai modul, jadi untuk sampai 

pada saat ini memakai modul pembelajaran, itu kami juga prosesnya bertahap. 

Tentunya kemampuan manajerial kami juga menjadi terus ditantang untuk 

berlatih begitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narasumber  : Zidny Ashar Hasbiyan, S.Pd (ZA) 

Jabatan  : Pengajar kelas C dan D 

Hari, Tanggal  : Jum’at, 16 Februari 2018 

Waktu   : Pukul 13.30 WIB 

 

1.    Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 

  Kemampuan awalnya, diklasifikasikannya pada waktu placement test. Kalo 

pembagiannya sendiri itu pembagiannya disesuaikan dengan kapan jam kita 

bisa mengajar. Jadi misalnya hari apa bisanya, nanti dikasih jadwal oleh LPPI 

harinya apa aja  begitu.  

2.   Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 

  Iya jelas berdampak, karena yang saya lihat itu untuk kelas saya sendiri kalau 

yang rajin berangkat bimbingan selalu ada peningkatan, Tapi kalau yang jarang 

berangkat ya mereka akan tertinggal dengan mahasiswa yang rajin tadi. 

3.   Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut? 

  Kriteria yang jelas harus bisa ngaji, kemudian juga ada tesnya. Jadi kita di tes 

dulu oleh LPPI kemudian jika hasilnya lulus ya kita bisa diterima sebagai 

pengajar begitu. 

4.  Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut?  

  Sarana yang kita dapatkan itu buku pedoman atau panduan, terus lembar 

evaluasi, sama tempat yaitu di masjid.  

5.  Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam program 

ini? 

  Sebenarnya kalo misalkan yang sadar program ini penting itu ya antusias. 

Cuma mereka kalau misalkan sedang malas ya jarang berangkat. Kan saya 

semester kemarin kebetulan mengajar anak-anak fakultas teknik, kalau lagi 



malas ya semuanya tidak hadir begitu. Tapi selama ini masih ikut (hadir) 

begitu. Cuma beberapa yang mungkin menganggap remeh program ini ia tidak 

pernah hadir, Cuma pas ujian saja dia hadir.  

6.   Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 

  Ini tergantung kelompoknya, jadi ada nih kalau misalkan fakultas teknik, 

karena saya kmrin mengajar anak teknik, mereka rata-rata kompak, kalau 

datang ya datang semua, tepat waktu. Tapi kalau misalkan ada yang izin tidak 

masuk, ya rata-rata semuanya ikut izin. Entah itu karena ada acara apalah, 

kadang ada praktikum. Tapi kalau yang lainnya itu ada juga yang ngaret 

(terlambat datang) satu dua orang begitu. Jadi waktu pembelajaran tinggal 

setengah jam atau 45 menit saja, mahasiswa yang telat tersebut baru datang. 

7.   Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

  Metodenya sama si semuanya sorogan.. jadi sorogan itu nyetor satu-satu, terus 

kita baca bareng, terus gentian satu orang gentian membaca satu per satu di 

depan pembimbing.  

8.   Apakah ada metode lain yang dipakai selain metode tersebut? (sesuai 

kreativitas  pengajar) 

  Kalau untuk itu saya belum. Soalnya ini kan sudah tingkatan mahasiswa, terus 

juga mengejar target juga yaa.. Jadi kalo saya sendiri lebih ke materi dalam 

mengajarkannya, lebih ke penyampaiannya.  

9.   Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaaatkan secara maksimal? 

 Sudah dimanfaatkan secara maksimal. 

10.  Pernah tidak selama mengajar menjumpai mahasiswa yang malas mengikuti 

bimbingan? 

 Ya pernah…kebanyakan si kalau sekarang- sekarang sudah mulai lebih baik, 

maksudnya tahun ini lebih banyak yang hadir daripada yang tidak hadir. 

Soalnya kalau tahu kemarin itu banyak yang ngga hadir, pada malas datang 

begitu.  



11.  Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? 

 Hambatan atau kendalanya hanya kehadiran saja sebenarnya, siswanya kadang 

itu kan menyepelekan, karena program ini ngga masuk sks. Jadi siswanya pun 

mungkin kurang disiplin.  

12.  Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 

 Kalau sebagai pengajar ya paling cuma memberi tahu di group whatsapp saja, 

mengingatkan nanti sore ada bimbingan begitu.  

13.  Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut? 

 Evaluasi itu biasanya ya diulang lagi apa yang sudah disampaikan waktu itu, ya 

kita ulang lagi, agar mahasiswanya juga memahami betul-betul apa yang sudah 

disampaikan. Kadang kalau misalnya pernah belajar pakai lagu, ya dilagukan, 

seperti pada saat materi mengenal huruf-huruf hijaiyah.  

 Kemudian untuk evaluasi uji kompetensi itu dilaksanakan satu semester 2 kali 

ujian. Syarat dapat mengikuti uji kompetensi juga ada ketentuannya, jadi ada 

batas kehadiran atau presensi mahasiswa. Jika mahasiswa tidak memenuhi 

presensi kehadiran yang sudah ditentukan, maka dia tidak boleh ikut ujian. Jika 

pada uji kompetensi yang pertama mahasiswa masih belum lulus, maka dia 

masih harus mengikuti bimbingan di sore hari.  

14.  Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? 

 Kalo setiap pertemuan, saya pribadi tidak. Cuma paling dikasih pesan saja, kalo 

motivasi sendiri ya tidak setiap hari juga sih. Kadang ya sesuai situasi pada saat 

mengajar saja, kalo misal lagi loyo semangatnya (mulai tidak semangat) untuk 

belajar ya dikasih masukan, atau motivasi. 

15.  Apakah dampak yang diperoleh bagi mahasiswa dengan adanya program BBA 

ini? (dalam jangka pendek maupun panjang) 



 Tujuan jangka pendeknya mereka paham bagaimana membaca Al-Qur’an yang 

baik dan benar, masalahnya kan mereka mungkin datang dari berbagai sekolah 

yang berbeda, ada yang sekolah umum, ada juga yang madrasah, atau bahkan 

lulusan pondok. Nah berhubung mereka sekolah di kampus yang bercorak 

Islam, maka mereka yang belum lancar atau bahkan belum bisa membaca Al-

Qur’an, dengan adanya program ini merupakan fasilitas yang diberikan agar 

mereka bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.Jangka panjangnya ya 

agar lulusan kampus ini itu dapat selain memperoleh ilmu pengetahuan sesuai 

dengan jurusannya tetapi juga dapat memperoleh nilai Islaminya, dalam artian 

di sini dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar serta diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

16.  Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? 

 Sebenarnya kalau masalah kemampuan mahasiswanya sejauh ini kalau menurut 

penilaian saya meningkat. Cuma terkadang mereka masih grogi pada saat uji 

kompetensi, jadi mereka seperti belum siap saat di tes. Padahal pada saat hari-

hari biasa saat bimbingan mereka sudah bisa, tetapi karena faktor nervous 

tersebut jadi masih ada saja terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan ujian. 

Tetapi banyak juga yang memang sudah siap ketika ujian, sehingga hasilnyapun 

mereka mengalami peningkatan atau dapat naik kelas begitu, misalnya yang 

kelas E menjadi D, yang kelas D menjadi C, dan seterusnya. 

17.  Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? 

 Sebagai pengajar sendiri saya menjadi lebih tau lagi bagaimana caranya 

mengajar, karena ini kan langsung praktek begitu ya, bagaimana cara mengajar 

mahasiswa sesuai dengan tingkatannya.Sedangkan untuk mahasiswanya 

sendiri, paling tidak seminim-minimnya mereka menjadi tau mana huruf-huruf 

hijaiyah yang benar, karena masih banyak yang belum bisa membedakan huruf 

hijaiyah yang benar, misalnya saja nun dengan ba, jim dengan kha, ini biasanya 

terjadi pada  tingakat yang kelas bawah seperti D dan E. 



Narasumber  : Sutan Kumala Pontas Nasution, S.Sos (SK) 

Jabatan  : Pengajar kelas D dan E 

Hari, Tanggal  : Jum’at, 16 Februari 2018 

Waktu   : Pukul 14.00 WIB 

 

1.    Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 

 Kemampuan awalnya ditentukan berdasarkan Placement test, nah itu 

dilaksanakan waktu mereka awal masuk UMY. Nah untuk placement test nya 

itu ada sendiri ustadz-ustadz dan ustadzah yang menguji. Nanti kriterianya juga 

ada sendiri, jadi tes dulu, hasilnya seperti apa, baru setelah itu ditentuka mereka 

masuk kelas yang mana begitu. Untuk kelas E biasanya mereka yang benar-

benar tidak bisa baca Al-Qur’an sama sekali. Kelas D biasanya mereka bisa 

baca Al-Qur’an tapi masih tersendat-sendat, atau masih sangat minim. 

Kemudian kelas C sudah lebih mendingan lah. Kalau B itu dasarnya sudah bisa, 

tetapi mungkin panjang pendeknya bacaan masih belum benar, serta cara 

pelafalan sesuai dengan hukum bacaan juga masih suka salah. 

2.    Selama mengajar kelas D dan E, adakah perbedaannya? 

 Tentunya ada, tapi sebelumnya saya juga sudah pernah mengajar berbagai kelas 

selama saja menjadi pengajar di BBA. Kelas B dan C saya juga sudah pernah 

mengajar. Cuma yang terakhir semester kemarin saya mengajar kelas D dan E. 

Untuk perbedaannya sendiri jelas sangat signifikan. Kalau kelas E mereka 

memang masih belum bisa baca Al-Qur’annya bakhan kadang-kadang ada yang 

belum kenal hurufnya begitu.  

 Cara mengajarnya juga berbeda, kalau kelas E itu harus lebih sabar karena 

mereka memang benar-benar dari awal. Kalau kelas D ya memang mereka 

sudah lebih bisa menangkap apa yang disampaikan dengan lebih cepat.  

3.  Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 



 Yang saya lihat dengan adanya program ini, cukup berdampak pada 

kemampuan mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an. Hal tersebut dapat terlihat 

dari kemajuan atau peningkatan kemampuan mahasiswa selama proses 

bimbingan maupun nanti pada saat ujian. 

4.   Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut? 

 Yang pertama jelas harus bisa membaca Al-Qur’an, kemudian yang kedua di 

tes oleh pihak LPPI. Jika hasilnya lulus maka dia bisa jadi pengajar.  

5.  Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut?  

 Sarana dan prasarananya ada buku panduan, kemudian disediakan juga meja, 

dan presensi 

6.  Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam program 

ini? 

 Respon mahasiswa itu tergantung individu masing-masing, ada yang semangat 

mengikuti bimbingan, tapi ada juga yang jarang berangkat bimbingan. 

7.  Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 

 Kalau jadwal Alhamdulillah LPPI ini memang fleksibel kalo menurut saya, jadi 

kita diberikan sendiri atau ditanyakan kapan waktu kita yang kosong, hari apa 

saja yang sekiranya bisa mengajar. Jadi nanti disesuaikan dengan kita bisanya 

hari apa begitu.  

8.  Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

 Metode itu sebenarnya semuanya sudah ada dari LPPI gitu yaa.. Sudah ada 

buku panduan, jadi kita tinggal menyampaikan saja. Sedangkan untuk gaya 

mengajarnya kalau saya pribadi ya satu-satu, jadi pertama mahasiswa disuruh 

membaca tentunya sudah dicontohkan terlebih dahulu bacaan yang benar, 

kemudian baru membaca satu per satu, saja sebagai pengajar nanti menyimak 

dan mengoreksi bacaan mahasiswa apabila masih salah. 

9.  Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaaatkan secara maksimal? 



 Sejauh ini saya rasa sudah maksimal ya. 

10.  Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? 

 Kendala-kendala yang pertama kadang murid-murid itu sering terlambat, yang 

kedua daya tangkap masing-masing mahasiswa itu berbeda. Jadi mungkin 

sudah beberapa kali kita ajarkan, masih susah memahaminya. Terus kendala 

selanjutnya adalah jadwal yang bertabrakan dengan mereka kuliah, jadi 

misalnya tiba-tiba mereka ada praktikum jadi tidak bisa masuk pada bimbingan 

di sore hari. Nah, selanjutnya lebih memprioritaskan, BTA itu masih menurut 

saya belum terlalu menjadi hal yang prioritas bagi mahasiswa, jadi kadang 

mereka datang ya sudah sesuka hati, walaupun kadang kita sudah ingatkan.  

11.  Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 

 Yang pertama saya pasti buat group Whatsapp dan Line, Selanjutnya saya kasih 

sedikit punishment lah buat mereka (dalam bentuk verbal dengan nada tegas), 

jadi misalnya kalo tidak hadir lebih dari tiga kali tidak akan bisa ikut ujian 

seperti itu. 

12.  Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut? 

 Evaluasi itu ada setiap sudah selesai ujian biasanya dari LPPI ada evaluasi 

untuk pengajar. Jadi pihak LPPI juga tau apa saja kendala yang ada, kemudian 

apa saja yang harus diperbaiki, nah nati kita sampaikan kepada LPPI, karena 

kalau pengajar kan tidak memiliki otoritas yang terlalu besar di dalamnya, jadi 

yang memiliki otoritas penuh ya LPPI, kita hanya menjalankan saja terkait 

nanti dilapangan itu seperti apa nah itu yang kita sampaikan kepada LPPI.  

13.  Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? 

 Motivasi saya berikan setiap hari, maksudnya ya ada saja pasti yang kita 

sampaikan sebagai pengajar. Karena kan kalau misalkan satu jam lebih 



pembelajaran kita hanya menyampaikan materi baca Al-Qur’an saja mereka 

juga bosan. Oleh karena itu, kadang kita selingi dengan motivasi.  

14.  Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? 

 Kalau untuk berhasil atau tidaknya, mungkin untuk kelas saya sendiri 

termasuknya ya berhasil, walaupun tadi saya katakan masih belum 100%. Tapi 

setidaknya mereka yang kelas E sudah kenal huruf hijaiyah dengan benar. 

Sudah mulai bisa membaca huruf yang disambungkan. Kalau untuk 

keseluruhan ya saya kurang tau, karena kan masih harus melihat hasil dari 

semua pengajar begitu.  

15.  Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? 

 Manfaatnya untuk pengajar sendiri ya kita tidak melupakan yang namanya Al-

Qur’an.  Kemudian kita sebagai pengajar jadi terus belajar, bagaimana hukum-

hukum bacaan yang benar, selain untuk diri sendiri, kita juga harus bisa 

mengajarkannya kepada mahasiswa. Jangan sampai kita ditanya oleh 

mahasiswa mengenai hukum-hukum bacaan malah kita tidak tahu atau kita 

bingung. Kemudian menambah pengalaman juga untuk saya sebagai pengajar 

sendiri. Manfaat untuk mahasiswa sendiri dengan adanya program BBA ini 

tentunya sangat bermanfaat, juga sangat penting. Karena kan program ini 

mendukung mahasiswa juga nantinya jika sudah kembali ke masyarakat, pasti 

akan sangat berguna. Misalnya saja saat ada pengajian, disuruh membuka 

pengajian kansetidaknya mereka sudah hafal Al-Fatihah begitu 

 

 

 

 

 

 

 



Narasumber  : Ary Asya’ri, S.Pd. (AA) 

Jabatan   : Pengajar B dan C & Salah satu penguji untuk placement Test 

Hari, Tanggal  : Jum’at, 16 Februari 2018 

Waktu   : Pukul 15.00 WIB 

 

1.    Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 

 Kemampuan awal ditentukan dari placement test. Mengenai prosesnya sendiri 

pertama dari soal yang diberikan kepada mahasiswa. Tentunya soal tersebut 

diambil dari Al-Qur’an, potongan-potongan ayat dan Iqra’. Jadi soal itu nanti 

ada empat soal, kategori-kategorinya nanti akan menentukan kelas mereka pada 

saat masuk BBA. Jadi ketika mereka masuk ke ruangan tes, itu mereka mulai 

diberikan soal, dari yang mulai terendah terlebih dahulu, dari soal Iqra’ 

misalkan, ketika dia mampu membaca soal tersebut lanjut ke soal yang sedikit 

lebih sulit. Tapi ketika dia tidak sanggup ya berarti langsung dikasih nilai yang 

sesuai dengan kemampuan dia setelah melakukan tes tadi. Yang paling rendah 

itu nilainya E, kemudian meningkat D, C, B, sampai A. Biasanya jika 

mahasiswa membaca, itu mereka diberi minimal kesalahan. Jadi dalam satu 

paket soal Iqra’ itu mereka tidak boleh salah lebih dari lima. Kalau misalkan 

salahnya lebih dari lima, ya sudah kita kasih nilai sesuai dengan kemampuan 

mereka berdasarkan ketentuan tersebut. Tapi kalau misalkan mahasiswa tidak 

melakukan kesalahan di paket soal pertama, mereka bisa lanjut ke soal 

berikutnya. Kemudian kita juga melakukan wawancara, jadi setelah mereka tes 

baca Al-Qur’an ketika sudah selesai, itu ada wawancara dulu, ditanyakan terkait 

dengan tajwidnya. Jadi kalau mereka misalkan langkah pertama soal yang 

mudah sudah bisa, soal yang agak sedang sudah bisa, terus soal yang sulit yang 

dari potongan ayat Al-Qur’an sudah bisa, mereka tidak langsung diberikan nilai 

A tetapi diberikan pertanyaan dulu seputar tajwid atau hukum bacaan dari ayat 

tersebut. Pertanyaan yang diberikan juga tidak hanya satu tetapi ada beberapa 

pertanyaan. Jika mahasiswa dapat menjawab dengan benar semua pertanyaan 



yang diberikan, bisa dikatakan mereka menguasai hukum-hukum bacaan, baru 

kita kasih nilai A. Tetapi jika mereka tidak tahu mengenai pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan seputar hukum bacaan dari suatu ayat tersebut, ya 

sudah kita kasih nilai B. Jadi mereka bisa membaca dengan benar, tetapi tidak 

tahu apa hukum bacaan ayat yang mereka baca.  

 Kemudian kalau sudah mendapat nilai A, dari pihak LPPI mahasiswa tidak 

langsung memberi sertifikat. jadi mereka itu akan menjadi asisten dosen, Nah 

tugas mereka yang sudah mendapat nilai A di awal placement test, mereka akan 

membantu dosen dalam membimbing mahasiswa yang kelasnya masih rendah 

atau belum bisa, seperti D atau E. Mereka yang menjadi asisten ini harus 

mengajar satu mahasiswa yang nilainya masih rendah selama sepuluh kali 

pertemuan, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir atau blanko bimbingan, jika 

sudah mengajar selama sepuluh kali, maka blanko tersebut diberikan kepada 

LPPI sebagai tanda bukti, kemudian baru pihak LPPI dapat memberikan 

sertifikat. 

2.   Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 

  Jelas berdampak, apalagi untuk mahasiswa yang benar-benar tidak bisa sama 

sekali membaca Al-Qur’an, dampaknya akan lebih terlihat, minimalnya mereka 

jadi mengetahui huruf hijaiyah dengan benar seperti itu. 

3.    Siapa sajakah yang menjadi pengajar dalam program tersebut? 

  Dari mahasiswa ada, dosen juga ada, kemudian ada dari PUTM  

4.     Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut? 

  Kriterianya itu dia bisa baca Al-Qur’an, bisa mengajarkan Al-Qur’an, tapi 

sebelumnya ada tes juga, kan tidak sembarangan orang bisa langsung mengajar 

atau menjadi pembimbing, tentunya ada tes terlebih dahulu yang dilakukan oleh 

pihak LPPI.  



5.   Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut?  

  Sarana dan prasarana tentunya bahan ajar, Alhamdulillah bahan ajar sudah 

disediakan oleh LPPI sendiri. Kalau dulu, sebelum tahun 2017 itu bahan 

ajarnya dari Iqra’ tapi untuk yang tahun ajaran baru sekarang 2017 itu sudah 

ada bukunya, judulnya itu 10 jam belajar membaca Al-Qur’an. Jadi dengan 

adanya modul atau bahan ajar tersebut menjadikan lebih simple kalau menurut 

saya, kalau Iqra’ kan memakan waktu yang agak lama, nah akhirnya LPPI 

menyusun sebuah buku, dan hasilnya menurut saya lebih mudah dipahami oleh 

peserta didik. Tetapi menurut saya dalam modul tersebut juga masih ada 

kekurangannya, dari segi contoh-contoh bacaan itu menurut saya masih kurang 

atau terlalu sedikit. Jadi kalau misalnya digunakan untuk mahasiswa yang 

kelasnya E atau D masih kurang efektif menurut saya. Kalau untuk mahasiswa 

yang nilainya C, karena dia sudah mulai mengetahui huruf-huruf hijaiyah 

mungkin cocok atau lebih mudah dipahami. Tapi kalau yang kelas E, mereka 

kebanyakan belum tahu sama sekali, ada yang sudah tahu tapi banyak yang 

belum tahu sama sekali. Jadi kalau menurut saya untuk kelas E ataupun D 

masih lebih cocok menggunakan Iqra’ karena terbantu dengan contoh-contoh 

yang lebih banyak. Sehingga dengan adanya hal yang demikian, saya pribadi 

mengkolaborasikan antara penggunaan modul dan Iqra’. 

  Kemudian dari hal peralatan juga disediakan meja, name tag, absensi, dan hal 

administrasi lainnya. Jadi kita sebagai pengajar ya sudah tinggal datang saja 

untuk mengajar begitu.  

6.  Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam program 

ini? 

  Responnya antusias itu cenderung di awal-awal, jadi kalau masih awal rogram 

BBA ini mereka mahasiswa baru rajin berangkatnya, tapi ketika mulai akhir-

akhir semester sudah mulai jarang yang datang begitu dinamika mahasiswa. 

7.   Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 



  Iya jadi LPPI itu ketika mulai awal semester baru mereka menawarkan, kita 

bisanya hari apa saja mengajarnya, jadi fleksibel seperti itu. Sehingga jadwal 

yang dibuat juga tepat waktu begitu pada saat pelakanaannya.  

 

8.  Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

  Karena mahasiswa yang dibimbing oleh saya kebetulan kelas B dan C, untuk 

metodenya biasanya kita membaca misalkan lima ayat, selanjutnya kita kupas 

hukum tajwid dari bacaan terbut sampai mereka bisa, karena untuk kelas B dan 

C kan mereka sudah lumayan membaca Al-Qur’annya, jadi saat diterangkanpun 

mereka lebih bisa memahami.Kemudian selain metode tersebut, kadang juga 

saya selingi dengan cerita-cerita, motivasi-motivasi agar mahasiswa tidak 

bosan.  

9.   Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaaatkan secara maksimal? 

  Sejauh ini saya rasa sudah digunakan secara maksimal, baik itu modul maupun 

sarana dan prasarana yang lainnya. 

10.  Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? 

  Kendalanya mungkin mereka itu masing-masing individu berbeda dalam 

memahami materi, atau daya tangkap masing- masing individu itu berbeda, ada 

yang mudah da nada yang susah dalam memahami materi, saya rasa itu sih 

kendalanya.  

11.  Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 

  Kalau saya pribadi untuk mengatasi hambatan tersebut, sering memberi yugas 

kepada mahasiswa. Jadi ketika selesai proses pembelajaran tidak langsung 

mereka itu selesai, jadi kadang diberi tugas terlebih dahulu. Misalkan 

mahasiswa disuruh mencari tentang hukum tajwid misalnya hukum bacaan 

ikhfa, kemudian nanti diminggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya yang 

menerangkan bukan saya tentang hukum ikhfa tersebut, tapi mahasiswa.  



12.  Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut? 

  Evaluasinya itu setiap enam kali pertemuan itu ada ujian, jadi kalau misalkan 

mereka lulus, kalau itu yang kelas B ya sudah selesai. Tapi kalau mereka yang 

kelasnya C kemudian mereka telah melakukan ujian, terus nilainya naik 

menjadi B, mereka masih harus ikut bimbingan sampai selesai selama dua 

semester. Kalau evaluasi untuk pengajar biasanya diakhir semester, jadi setelah 

mahaiswa selesai ujian juga. Jadi dalam evaluasi tersebut biasanya kita 

memberi masukan-masukan kepada LPPI agar program tersebut menjadi lebih 

baik.  

13.  Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? 

  Kalau pemberian motivasi saya pribadi memberikan motivasi kepada 

mahasiswa tapi mungkin tidak setiap hari, tapi pada saat-saat tertentu saja, yang 

memang dirasa semangat mereka sedang menurun maka biasanya saya 

memberikan motivasi.  

14.   Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam program tersebut sudah tercapai? 

  Kalau diprosentasekan mungkin sekitar 70% - 80% itu sudah berhasil, itu bisa 

dilihat dari tingkat kelulusan yang meningkat setiap tahunnya, untuk data-

datanya sendiri mungkin bisa ditanyakan langsung ke LPPI.  

15.   Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? 

  Manfaat sebgai pengajar sendiri kalau menurut saya, seperti pepatah “sebaik-

baiknya belajar itu adalah mengajar” itu manfaat bagi diri pribadi. Kemudian 

tentunya mengamalkan ilmu yang telah diperoleh, jadi dengan adanya program 

tersebut juga menjadi ladang amal jariyah kan untuk kita. 

  Untuk mahasiswa sendiri tentunya dengan adanya program ini akan membatu 

mereka dalam mempelajari Al-Qur’an. Tentunya juga diharapkan dapat 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 



Narasumber  : A’yunni Putri Pertiwi, S.Pd (AP) 

Jabatan  : Pengajar B dan C 

Hari, Tanggal  : Jum’at 16 Februari 2018 

Waktu   : Pukul 16.00 WIB 

 

1.    Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 

 Nah biasanya disini kan sudah langsung ditentukan oleh LPPI mengenai syarat-

syarat ketentuan siswanya berdasarkan nilainya saat mengkuti placement test. 

Kalau nilainya A biasanya asistensi, B sampai E ikut kelas bimbingan di sore 

hari.  

2.    Siapa sajakah yang wajib mengikuti program ini? 

 Program ini wajib untuk semua mahasiswa, karena sebagai syarat untuk dapat 

melakukan pendadaran pada saat mereka sudah semester akhir nanti.  

3.  Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 

 Ya menurut saya program ini memiliki dampak yang memang benar-benar 

signifikan kalau saya lihat selama ini. Jadi sebelumnya yang belum bisa 

membaca Al-Qur’an dengan lancar, setelah mengikuti program BBA ini 

setidaknya ada perubahan, dia menjadi bisa membaca Al-Qur’an. 

4.    Siapa sajakah yang menjadi pengajar dalam program tersebut? 

 Kalau yang menjadi pengajar ini ada dari guru-guru sekolah muhammadiyah, 

pengurus LPPI, mahasiswa, alumni, terus kader-kader muhammadiyah juga 

ada, itu si kalau setahu saya. 

5.   Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut? 

 Tentu ada kriteria yang ditetapkan, contohnya itu sebelum kita menjadi 

pengajar biasanya ada tes baca Al-Qur’an yang di seleksi oleh pengurus LPPI. 

Kalau untuk tahun ini saya kurang tahu, apakah ada tambahan yang lainnya 

atau tidak. 



 

6. Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut?  

 Sarana dan prasarana yang pertama itu ada buku panduan BBA, kemudian Al-

Qur’an juga sudah ada di masjid, kemudian ada meja juga. 

7.   Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam program 

ini? 

 Respon mahasiswa cukup baik, ada sebagian mahasiswa mungkin yang kurang 

antusias, tapi banyak juga yang antusias begitu. Ya itu tergantung dari masing-

masing mahasiswa juga, kadang juga motivasi masing-masing  mahasiswanya 

dalam belajar membaca Al-Qur’an yg berbeda seperti itu. 

8.  Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 

 Nah ini bervariasi, misalkan pengajar sudah datang tepat waktu tapi 

mahasiswanya itu datangnya telat begitu, itu biasanya kendalanya. Kemudian 

kadang juga mahasiswa sudah datang tapi pengajarnya malah belum datang 

karena mungkin masih ada kesibukan yang lain diluar dari jam mengajar BBA. 

Tapi sejauh ini ya masih sesuai sih, misalkan batas keterlambatannya kan 

maksimal 15-30 menit.  

9.  Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

 Metodenya ini sebenarnya sudah ada di buku panduan dalam buku 10 jam 

belajar membaca Al-Qur’an. Tapi kalau gaya mengajarnya sendiri itu 

tergantung dari masing-masing pengajarnya.  

10.  Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaaatkan secara maksimal? 

 Sejauh ini sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan dengan baik ya, Seperti 

misalkan penggunaan modul yang sudah disediakan kita gunakan dalam 

pembelajaran, selain modul, Al-Qur’an juga kita gunakan dalam pembelajaran. 

Kemudian meja-meja yang sudah disediakan juga kita pakai juga.  

11.  Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? Hambatannya mungkin dari segi mahasiswanya ya, misalkan 



mahasiswa yang ada di kelas D atau E itu kadang motivasinya kurang, 

mengikuti program BBA ini masih setengah-setengah begitu. Kadang 

mahasiswa rajin datang, kadang juga tidak. Padahal seringkali pengajar sudah 

memberikan motivasi kepada mahasiswa itu sendiri. Kemudian untuk metode 

juga kalau dari pengajar sendiri kurang ada pengembangan metode dari masing-

masing pengajar, jadi mungkin minat mahasiswa sendiri kurang. 

12.  Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 

 Usaha yang pasti itu melalui pendekatan personal kepada mahasiswa, jadi kita 

sebagai pengajar memposisikan diri agar bisa dekat dengan mahasiswa yang 

kita bimbing, kemudian tentunya kita beri motivasi agar mereka semangat 

mengikuti kegiatan BBA. 

13.  Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut? Evaluasi untuk mahasiswa kalau saya sendiri biasanya dilakukan 

setelah ujian evaluasi atau uji kompetensi, nah itu kita ulang lagi sekali 

pertemuan itu kita baca lagi bersama-sama, misalnya salahnya dimana itu 

biasanya saya coret-coret, kemudian saya evaluasi juga bacaannya.   

 Kalau untuk pengajar biasanya juga sering rapat, misalkan setelah ujian 

evaluasi itu biasanya pengajar disuruh ngumpul atau rapat begitu. Nah 

kemudian nanti ada evaluasi dari ketua program BBA, terus dari dosen juga, 

kemudian dari pengurusnya juga. Biasanya juga di dalam rapat atau pertemuan 

tersebut kita saling tukar pikiran mengenai kekurangan dari program ini itu apa 

selama pelaksanaannya dilapangan, ya saling sharing begitu biasanya.  

14. Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? 

 Nah ini biasanya kalau saya sendiri, motivasi pasti ada. Biasanya saya berikan 

di akhir pembelajaran. Khususnya untuk terus belajar tidak hanya selama 

program BBA saja belajar Al-Qur’annya, dirumahpun mereka harus tetap 

belajar. Maksudnya untuk sering tadarus, misalkan dirumah harus punya target 

sehari itu berapa kali baca Al-Qur’an seperti itu.  



15.   Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam program tersebut sudah tercapai? 

 Kalau tujuan-tujuan setahu saya sebagian sudah tercapai dengan baik, tapi 

mingkin masih ada perlu perbaikan-perbaikan agar kekurangan yang ada dalam 

program tersebut dapat dilengkapi. Lebih detailnya mungkin pengurus LPPI 

yang lebih tahu.  

16.  Apakah dampak yang diperoleh bagi mahasiswa dengan adanya program BBA 

ini? (dalam jangka pendek maupun panjang) 

 Dampaknya untuk mahasiswa mungkin dia bisa baca Al-Qur’an dengan baik, 

setidaknya mereka bisa mengetahui bagaimana bacaan Al-Qur’an yang benar 

itu seperti apa. Kemudian untuk jangka panjangnya mahasiswa mampu 

mengaplikasikan apa yang diperoleh selama mereka mengikuti kegiatan BBA 

ini, jadi dalam sehari-haripun mereka mempunyai rasa kecintaan terhadap Al-

Qur’an itu sendiri. 

17.  Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? 

 Mengenai hasilnya, jika dilihat secara kuantitatif itu ada dampak yang cukup 

signifikan ya, nah itu bisa dilihat sendiri nanti prosentasenya itu berapa 

semuanya ada di LPPI. Kemudian secara kualitas, dilihat dari segi bacaannya 

itu sejauh ini memang ada perubahan, maksudnya mereka sudah lebih baik lagi 

dalam hal membaca Al-Qur’an.  

18.   Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? 

 Manfaatnya banyak, untuk mahasiswa sendiri dengan adanya program ini 

mereka dapat memperbaiki kualitas bacaan mereka, tentunya dalam hal 

membaca Al-Qur’an seperi tajwidnya, makhraj nya. panjang pendek bacaanya. 

Kemudian untuk pengajar sendiri dengan adanya program ini dapat menambah 

kemampuan pengajar dalam hal mengajarkan Al-Qur’an, kemudian menjadikan 

pengajar untuk terus belajar tentunya agar pada saat membimbing mahasiswa 

dapat membagi ilmunya dengan baik.  

 



Narasumber  : Luqman Saiful Fikri, S.T (LS) 

Jabatan  : Pengajar B, C, dan D 

Hari, Tanggal  : Jum’at, 16 Februari 2018 

Waktu   : Pukul 18.20 WIB 

 

1.    Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 

 Kalau kemampuan awalnya dari yang saya bimbing selama 2014 akhir sampai 

2017 kemarin itu pertama kemampuan awalnya masih dibawah rata-rata, jadi 

mereka itu dasarnya untuk membedakan huruf masih sulit, itu untuk kelas C 

dan D. Kalau yang kelas B itu sudah cenderung lebih bisa, tapi mengenai 

tajwidnya masih kurang, artinya mereka belum paham betul mengenai hukum 

bacaan dari suatu ayat begitu.  

2. Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 

 Dampaknya sudah terlihat jelas, dibuktikan dengan peningkatan kelas tadi, dari 

C menjadi B, dari D menjadi C begitu. Kalau kelas saya jika di prosentasekan 

mungkin peningkatannya menjapai sekitar 70%.  

3.   Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut? 

 Syarat-syaratnya untuk menjadi pengajar saya ujian membaca Al-Qur’an, 

kemudian menunjukkan KTM begitu, karena kebetulah waktu saya mulai 

mengajar waktu itu saya masih menjadi mahasiswa, belum lulus begitu. Dan 

mungkin ada pertanyaan atau wawancara sedikit mengenai back ground saya 

sebelumnya, juga tentunya mengenai tajwid atau hukum-hukum bacaan dalam 

Al-Qur’an. 

4.    Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut?  

 Sarana prasarana kalau kita bentuknya kelompok-kelompok kecil selama 

pembelajaran jadi mungkin sarana dan prasaranya yang kita pakai sejauh ini ya 



seperti meja, kemudian alat tulis sebagai tambahan, terus ada Al-Qur’an dan 

buku panduan. Kalau Al-Qur’an biasanya untuk kelas yang sudah lancar, kalau 

buku panduan itu biasanya saya gunakan untuk kelas yang masih belum terlalu 

bisa seperti C dan D. 

5.  Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam program 

ini? 

 Kalau mahasiswa yang saya bimbing responnya Alhamdulillah sangat antusias, 

hal itu diwujudkan dengan mereka selalu bertanya disetiap pertemuan dan 

selalu memantau jadwal up date dari grup Whatsapp yang saya buat begitu.  

6. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 

 Kalau jadwalnya saya rasa sudah sesuai. 

7. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

 Untuk metode kalau saya pribadi masih menggunakan metode yang ada dibuku 

panduan begitu, itu biasanya saya juga sering memberikan pengulangan tentang 

materi yang saya berikan, agar mahasiswa juga tidak lupa begitu.  

8. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaaatkan secara maksimal? 

 Kalau pemanfaatan fasilitas yaitu dalam bentuk sarana dan prasarana kalau 

menurut saya pribadi sudah cukup baik, kemudian harus penambahan misalnya 

saja perlunya diadakan kelas-kelas atau kelas per kelas ataupun di rolling, itu 

dimaksudkan untuk efeltivitas pembelajaran. Kita kan selama ini tempatnya di 

masjid, mungkin sedikit terganggu dengan suara-suara yang terlalu ramai pada 

saat pembelajaran berlangsung. 

9. Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? 

 Hambatannya mugkin karena ada anak yang izin atau tidak berangkat karena 

satu dan lain hal, tapi mereka tidak memberi tahu begitu. Perihal waktu juga 

anak-anak kadang masih harus praktikum, karena kebetulan saya juga 

membimbing anak-anak teknik begitu. Jadi jadwal praktikum mereka kan 



menyesuaikan dengan dosen pengampu masing-masing, jadi saya kadang sering 

ganti jadwal juga menyesuaikan dengan mereka.  

10.  Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 

 Saya biasanya memberikan solusi pribadi saya, terkait kendala yang sudah saya 

sampaikan tadi yaa.. Jadi saya konfirmasi sebelum minggu depannya begitu, 

saya akan tanyakan apakah mereka ada jadwal praktikum, kemudian kegiatan 

HMJ itu mungkin bisa mengganggu juga ya atau bentrok lah istilahnya dengan 

jadwal bimbingan, jadi saya juga tanyakan diminggu sebelumnya. Kalau 

misalkan masalah terlambat-terlambat, itu saya beri hukuman untuk membaca 

doa-doa ataupun surah-surah pendek begitu. 

11.  Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut? 

 Untuk mahasiswa evaluasinya yaitu biasanya saya lakukan di akhir bulan, 

biasanya saya akan menyuruh mahasiswa untuk membaca materi per bab nya. 

Kemudian nanti seletah setiap enam pertemuan akan diadaka uji kompetensi 

begitu. 

 Kemudian evaluasi yang dilakukan oleh LPPI kepada pengajar atau 

pembimbing itu biasanya ada pertemuan untuk para pengajar dan pihal LPPI 

sendiri, Nah itu biasanya dijadwalkan oleh LPPI. 

12.  Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? 

 Kalau motivasi biasanya saya berika setiap pertemuan, jadi ketika saya 

memulai pembelajaran biasanya dibuka dengan basmalah kemudian motivasi. 

Biasanya di awal saya berikan kata-kata penyemangat sekitar sepuluh menit, 

kemudian diakhir juga kadang saya berikan juga motivasi.  

13.  Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam program tersebut sudah tercapai? 

 Tujuan-tujuannya sendiri saya melihat sudah cukup terlaksana, dibuktikan 

dengan peningkatan kelas tadi, jadi saya rasa tujuan dari program ini sudah 

tercapai dengan baik. 



14.   Apakah dampak yang diperoleh bagi mahasiswa dengan adanya program BBA 

ini? (dalam jangka pendek maupun panjang) 

 Jangka pendeknya mungkin mahasiswa dapat membaca Al-Qur’an begitu, juga 

mengenal pengajar masing-masing. 

 Jangka panjang mungkin mereka berani untuk menjadi imam, karena kan 

seorang imam itu harus lancar bacaannya jadi harus benar makhrajul hurufnya, 

karena mereka nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan, minimal akan 

menjadi kepala keluarga begitu. 

15. Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? 

 Saya pribadi melihatnya si berhasil, tiap tahunnya meningkat. Mungkin ada 

point yang perlu ditambahkan, mengenai interaksi dari pihak LPPI ke pengajar 

ya dengan pertemuan-pertemuan tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian 

motivasi anak atau mahasiswanya sendiri itu saya kira juga harus ditingkatkan. 

16.   Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? 

 Manfaat untuk saya pribadi sebagai seorang pengajar pastinya menambah 

relasi, kemudian memahami karakter mahasiswa, kemudian lebih 

mempersiapkan diri untuk menghadapi permasalahan yang ada dilapangan itu 

seperti apa. Kemudian untuk mahasiswa sendiri dengan adanyanya program ini 

saya rasa sangat bermanfaat karena almamater kita kan muhammadiyah, jadi 

pasti dengan adanya progam ini akan membantu mahasiswa untuk memahami 

Al-Qur’an dengan lebih baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 



Narasumber  : Qonita Lillah (Mahasiswa KKI 2015) (QL) 

Jabatan  : Pengajar B dan D 

Hari, Tanggal  : Sabtu, 17 Februari 2018 

Waktu   : Pukul 09.00 WIB 

 

1.     Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 

  Kalau saya sendiri saat mengajar pertama kali, saya suruh mahasiswanya baca 

Al-Qur’an, kira-kira dari segi baca Al-Qur’annya itu mereka lancar atau tidak, 

maksudnya sudah mampu atau belum, kemudian dari segi kelancarannya juga, 

tajwidnya juga, nah kalau misalnya belum sampai memenuhi kriteria, ya berari 

saya turunkan, maksudnya belum masuk Al-Qur’an, tapi masih tahapan seperti 

Iqra’ begitu, kalau sekarang kan sudah ada bukunya yah, dari LPPI itu sudah 

ada bukunya sendiri, jadi ya memakai itu.  

2.  Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 

  Jika dilihat secara keseluruhan dampaknya mungkin sudah terlihat, namun 

belum 100% saya katakan. Hal tersebut didukung dari kemauan atau keinginan 

dari mahasiswa yang rajin mengikuti bimbingan. 

3.   Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut? 

   Kebetulan saya tidak ikut tes ya untuk menjadi pengajar, tetapi saya diajukan 

oleh salah satu pengurus di LPPI waktu itu. Karena mungkin beliau tahu 

kemampuan saya, kemudian juga pada waktu itu memang sedang kekurangan 

pengajar, jadilah saya diajak untuk ikut menjadi salah satu pengajar dalam 

program tersebut.  

4.   Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut?  



   Kalau dari segi sarana dan prasarana itu hanya Iqra’ atau sekarang memakai 

buku panduan yang telah disediakan. Kemudian untuk peralatan yang lainnya 

seperti meja juga sudah disediakan di masjid.  

5.     Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam program 

ini? 

   Ya ada yang anaknya itu tidak punya keinginan yang kuat untuk bisa membaca 

Al-Qur’an sehingga mereka menjadi malas-malasan. Tapi kalau yang punya 

tekad kuat untuk bisa begitu yaa.. mereka semangat untuk datang bimbingan, 

kemudian antusias juga selama pembelajaran. Jadi ya balik lagi itu semua 

tergantung individunya masing-masing. 

6.   Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 

   Kalau dari saya sendiri itu relatif, kalau misalnya tidak ada kuliah atau tidak ada 

halangan ya saya memaksimalkan untuk datang tepat waktu, tapi kalau 

terpaksanya saya tidak bisa ya saya memberikan info kepada anak-anaknya 

akan datang terlambat begitu. Tapi untuk mahasiswa yang saya bimbing itu 

kebanyakan jarang ada yang on time. Pasti ada yang telat begitu, tap mereka 

mau mengusahakan untuk datang setidaknya walaupan ya itu masih pada telat. 

Mungkin ini juga dipengaruhi oleh kesadaran mahasiswanya yang kebanyakan 

mengikuti BBA ini semata-mata hanya mengejar sertifikatnya. Tapi kesadara 

untuk memang benar-benar belajar membaca Al-Qur’annya masih kurang. 

7.    Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

   Kalau metode saya mengikuti yang ada dibuku panduan ya, tetapi mungkin 

gaya mengajarnya yang berbeda, kan saya kemarin mengajar kelas B dan D nih, 

jadi cara saya mengajarkan materinyapun juga berbeda. Kalau yang B insha 

Allah itu sudah mudah karena kan mereka bisa dibilang sudah punya dasarnya. 

Jadi untuk yang B ini mungkin hanya tinggal mengasah saja agar kemampuan 

membaca mereka lebih benar, mungkin dari segi tajwidnya atau mungkin juga 

dari segi panjang pendek bacaannya begitu. Tetapi kalau yang D ini perlu lebih 

sabar lagi mengajarnya, karena mereka panjang pendek bacaannya masih tidak 



karuan, makhrajnya juga masih belum benar, tajwidnya juga masih salah 

begitu. Jadi pembimbing juga harus mengajarkannya juga bisa dibilang dari 

awal sekali begitu. 

8.   Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaaatkan secara maksimal? 

   Mungkin pemanfaatannya sudah maksimal, tetapi untuk peralatan yang seperti 

meja itu masih kurang dalam hal jumlahnya. Jadi memang disediakan meja, 

tetapi jumlahnya terbatas, seperti itu. Kalau datangnya cepet ya bisa dapat meja, 

tetapi kalau mejanya kita tidak datang, ya sudah kita lesehan saja begitu. 

9.   Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? 

   Kendalanya mungkin waktu ya, karena anak-anak suka telat jadi dari sekian 

mahasiswa yang saya ampu banyak yang suka tetat, nah itu menurut saya waktu 

untuk memulai pelajarannya juga jadi tidak tepat waktu. Kemudian dari segi 

prasarana tadi, belum maksimal begitu.  

10.   Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 

   Kalau dari saya sendiri ya saya perhatikan saja terus, maksudnya saya ajak 

bicara anaknya, saya kasih pengertian seperti itu. Jadi jangan hanya karena satu 

dua anak yang telat, malah jadi mengganggu yang lainnya. 

11.   Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut? 

   Untuk evaluasi jadi mereka nanti maju satu-satu sampai semua selesai begitu, 

itu untuk uji kompetensi. Kalau saya prinsipnya begini, kalau mereka 

bacaannya sudah bagus, tajwidnya mencukupi, kemudian juga memenuhi 

kriteria penilaian yang ada, dalam arti kesalahannya tidak melebihi batas yang 

sudah ditentukan ya mereka bisa lulus atau naik kelas begitu.  

12.  Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? 



   Ada, tapi kalau saya sendiri tidak selalu setiap pertemuan diberi motivasi 

begitu. Jadi kalau misalkan anak-anaknya yang berangkat sudah terlihat sedikit, 

atau jarang masuk, nah itu biasanya saya kasih motivasi begitu. 

13.  Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? 

   Kalau dari programnya sendiri saya lihat sudah berjalan cukup baik. Kalau 

seenuhnya berhasil mungkin belu ya saya kira, yak arena itu tadi masih ada 

beberapa kendala-kendala pada saat pelaksanaannya.  

14.    Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? 

   Kalau manfaat untuk saya sendiri itu ya.. dengan adanya BBA ini juga 

merupakan tambahan ilmu untuk saya juga dalam mengayomi anak-anak, 

dalam membimbing mereka, Kemudian juga mengasah lagi untuk saya dalam 

melafadkan makhraj-makhraj seperti itu. 

   Untuk mahasiswa juga saya rasa program ini sangat bermanfaat untuk 

memperbaiki kualitas mahasiswa khususnya dalam hal membaca Al-Qur’an 

begitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narasumber   : Anis Suryani, S.Pd.I (AS) 

Jabatan  : Pengajar kelas D dan E 

Hari, Tanggal  : Sabtu, 17 Februari 2018 

Waktu   : Pukul 10.00 WIB 

 

1. Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 

 Jadi untuk keampuan awal ini, dalam menentukannya ada yang namanya 

placement test. Nah placement test sendiri itu dilakukannya di awal pada saat 

mereka awal masuk UMY. Untuk saya sendiri sebagai pengajar, saya tinggal 

menerima kelas yang sudah dibagikan begitu. Jadi untuk yang menguji pada 

saat placement test sendiri itu sudah ada dari LPPI begitu. 

2.  Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 

 Iya berdampak jelas, karena melalui pembelajaran yang rutin walaupun hanya 

satu kali pertemuan dalam satu minggu tapi sedikit banyak dampaknya pasti 

ada, kembali lagi kepada individu masing-masingnya, kalau dia bersungguh-

sungguh saat mengikuti bimbingan ya pasti dia akan lebih cepat bisa membaca 

Al-Qur’an. 

3.   Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut? 

 Jadi memang ada ketentuannya untuk menjadi pengajar sendiri ya, sebenarnya 

ada tes nya, Cuma kemarin saat saya mendaftar untuk menjadi pengajar BBA 

saya tidak di tes seperti yang lainnya begitu, Karena mungkin pihak LPPI sudah 

tau kemampuan saya jadi pada saat itu saya langsung diterima begitu. Karena 

kan saya juga pernah tes di sana pada saat ingin mendapat sertifikat BBA ya, 

jadi mungkin mereka sudah tahu begitu. 

4.  Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut?  



 Jadi sebelum program ini dimulai di awal semester, kita sebagai pengajar juga 

diberi pembekalan terlebih dahulu, nah dalam pembekalan tersebut kita diberi 

buku panduan atau modul yang akan kita gunakan sebagai acuan pada saat 

mengajar. Kemudian untuk sarana dan prasarana lainnya mungkin seperti meja, 

presensi, papan nama pengajar begitu. 

5.  Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam program 

ini? 

 Kalau dari kelas saya sendiri sebenarnya mereka itu beberapa sudah ada yang 

lancar, Cuma kurangnya itu di panjang pendek bacaan. Kebetulan kan saya 

mengajar kelas D dan E, nah itu dimasing-masing kelas ada salah satu 

mahasiswanya yang menonjol begitu, jadi mereka sudah lumayan lah dibanding 

yang lain. Kemudian respon mahasiswanya sendiri sejauh ini mereka mengikuti 

program BBA khususnya di kelas saya dengan cukup baik, mereka lebih 

banyak yang semangat dari pada yang malas datang untuk bimbingan,  ya 

walaupun ada saja yang masih suka datang terlambat. 

6.  Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 

 Sejauh ini saya rasa sudah sesuai, karena mungkin dari LPPI kan juga sudah 

mengatur jadwal dengan melihat jadwal prodi masing-masing kelas dan 

fakultas. Jadi mereka akan diberi jadwal untuk bimbingan di sore hari tanpa 

berbenturan dengan jadwal mereka kuliah. Tetapi untuk masalah mahasiswanya 

datang tepat waktu atau tidak sih pastinya ada saja yang datangnya telambat 

begitu. 

7.  Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

 Untuk metode sendiri saya mengikuti metode yang dari LPPI begitu, jadi 

pertama kita baca bacaan atau ayat yang ada dibuku, kemudian anak-anak 

mengulangi setelah saya membaca begitu. Jadi kita tidak membaca secara 

bersamaan antara pengajar dan mahasiswa, nah dengan begitu pengajar jadi 

bisa memperhatikan bagaimana bacaan mahasiswa pada saat membaca ayat 

tersebut. Dan itu dilakukan berulang-ulang agar mereka paham. Kemudian 



setelah itu, setelah kita beri contoh berulang-ulang, mereka harus maju satu 

satu, atau kalu dirasa waktunya tidak cukup, bisa dua orang yang yang maju, 

kemudian membaca didepan pembimbing seperti itu. 

8.  Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? 

 Hambatan saya rasa tidak terlalu banyak, mungkin ya itu yang paling sering 

mengenai keterlambatan mahasiswa saat datang untuk bimbingan, tapi kalau di 

kelas saya sendiri, terlambatnya juga bukan yang sangat terlamba begitu, jadi 

masih bisa ditoleransi begitu. 

9.  Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 

 Karena masalah yang paling sering terjadi itu mengenai keterlambatan 

mahasiswa, biasa saya selalu mengingatkan mereka melalui graup chatting 

whatsapp untuk datang tepat waktu, biasanya seperti itu. 

10.  Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut? 

 Kalau evaluasi dari LPPI juga sudah menentukan ya setiap lima kali pertemuan, 

nanti pertemuan keenam berate uji kompetensi atau ujian begitu. Kemudian dari 

saya pribadi setiap hari saya memberikan evaluasi pada saat pembelajaran itu, 

jadi pada saat mereka maju satu persatu, maka saya mengevaluasi bacaan merka 

agar pada saat ujian nanti diharapkan mereka sudah tidak salah lagi. 

11.  Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? 

 Untuk motivasi saya sendiri dipertemuan pertama juga sudah memberikan 

motivasi kepada mahasiswa agar mereka belajar pada saat bimbingan itu jangan 

hanya mengejar nilai. Jadi saya maunya mahasiswa itu benar-benar paham, 

benar-benar bisa karena balik lagi ini juga untuk mahasiswa sendiri. Karena 

saya disini kan hanya sebagai fasilitator begitu. Nah untuk hal-hal tersebut saya 

berikan diawal pertemuan, kemudian untuk setiap harinya saya selalu memberi 

mungkin lebih tepatnya pesan kepada mereka selalu membaca Al-Qur’an setiap 



hari, ya minimal sekali lah dalam satu hari, kalaupun mereka memang belum 

bisa membaca Al-Qur’an ya mereka bisa diganti dengan membaca Iqra’ begitu. 

12.  Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? 

 Dengan adanya BBA ini menurut saya hasilnya sudah bagus, karna program ini 

kan menunjang anak-anak yang belum bisa baca Al-Qur’an seperti kelas-kelas 

yang masih rendah begitu ya, seerti E atau D. Kalau untuk keberhasilannya 

untuk keseluruhan saya kurang tahu ya, Tapi untuk kelas yang saya bimbing 

sendiri sejauh ini sudah cukup berhasil, karena ada peningkatan kelas begitu 

untuk anak-anaknya sendiri. 

13.   Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? 

 Untuk saya sebagai pengajar tentunya saya jadi belajar lagi ya karena kan untuk 

mengajarka Al-Qur’an kepana orang lain kita perlu dasar yang benar-benar kuat 

ya, baik itu dari segi bacaannya, makhrajul hurufnya, ataupun tajwidnya 

sendiri. Menambah pengalaman juga tentunya.  

 Untuk mahasiswa saya rasa dengan adanya program BBA ini sangat bagus 

untuk memfasilitasi mereka dalam belajar AL-Qur’an dengan benar. Kemudian 

dengan BBA ini mahasiswa melalui proses belajar terlebih dahulu sebelum 

memperoleh sertifikan, tidak seperti tahun-tahun yang dulu. Jadi dengan adanya 

proses yang demikian, saya rasa sedikit banyak akan memberi kesadaran untuk 

mahasiswa agar selalu membaca Al-Qur’an dan mempelajarinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narasumber  : Alfiyah Asas, S.Kom.I (AL) 

Jabatan  : Pengajar kelas B dan E 

Hari, Tanggal  : Sabtu, 17 Februari 2018 

Waktu   : Pukul 11.00 WIB 

 

1.     Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 

 Kalau saya sendiri sebagai pengajar itu sudah langsung ditentukan oleh LPPI 

untuk membimbing kelas apa saja begitu, terntunya kelas-kelas tersebuut sudah 

dibagi berdasarkan kemampuan mahasiswa saat mengikuti placement test 

begitu. 

2.   Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 

  Jadi sebenarnya kalau dilihat dari perkembangannya tentunya ada. Cuma 

memang kurang signifikan untuk kelas saya sendiri, karena mungkin pertemuan 

yang terlalu singkat ya, yaitu satu minggu sekali. Belum lagi ditambah dengan 

hari libur yang mungkin bertepatan dengan jadwal kita mengajar begitu. Terus 

kemudian juga mungkin karena faktor intensias membaca Al-Qur’an yang 

kurang pada mahasiswa diluar jam bimbingan ya, jadi kan mereka tidak terlatih 

bacaannya begitu. 

3.  Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut? 

  Sebelum menjadi pengajar kan dari LPPI itu mengadakan open recruitment, 

karena saya kenal dengan salah satu pengelolanya, jadinya saya di hubungin 

oleh pihak LPPI nya, kemudian menanyakan kepada saya apakah bersedia 

untuk menjadi pengajar di BTA begitu. Karena sebelumnya kan saya pernah 

sempat mau masuk di LPPI cuman masih belum jodoh, mungkin karena itu 

saya dihubungin untuk menjadi pengajar. Jadi kebetulan saya tidak melalui 

proses tes terlebih dahulu pada saat saya menjadi pengajar. 



4.   Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut?  

  Sarana dan prasarananya kita dapat buku panduan, terus disediakan meja untuk 

pengajar. 

5.  Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam  

 program ini? 

  Respon mahasiswanya bagus, mereka antusias dan semangat, tetapi memang 

ada satu orang yang di kelas B kemarin itu dari awal tidak pernah masuk, tetapi 

kalau mau ujian dia masuk. Kalau yang kelas E rata-rata semuanya rajin, aktif 

juga, disamping itu juga saya menyemangati mereka, karena memang seusia 

mereka itu harusnya sudah bisa mengaji atau membaca Al-Qur’an dengan benar 

begitu. Kelas E kan memang masih dapat dikatan sangat kurang begitu ya, 

karena mereka itu huruf hijaiyah saya belum bisa mengenali dengan baik. Dan 

yang saya bimbing itu kemarin kelas E hanya 6 orang saja jadi lebis mudah 

untuk mengonterolnya begitu, jadi semisalkan ada yang tidak berangkat juga 

langsung saya hubungin, kalau memang anak itu tidak izin, bahkan ada yang 

mau belajar diluar jam bimbingan, jadi kadang mereka ke sini ke LP3M 

menemui saya. Sedangkan yang kelas B itu kemarin saya membimbing 24 

anak, jadi mungkin agak lebih susah saya mengontrolnya, dalam arti melakukan 

kedekatan personalnya itu sedikit sulit. Tetapi ada juga yang suka datang 

menemui saya untuk setor hafalan diluar jam bimbingan begitu. 

6.     Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 

  Sejauh ini sudah terjadwal dengan baik, karena memang dalam satu minggu 

kan dijadwalkan sekali pertemuan. Jadi dari LPPI sendiri bertanya kepada 

pengajar kapan jadwal kita bisa mengajar BBA, maksudnya hari apa aja begitu. 

Jadi sejauh ini pelaksanaannya ya sudah sesuai dengan jadwal. 

7.  Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 



  Jadi kalau metode kan sudah ada buku panduan ya, jadi kita mengikuti apa 

yang ada dibuku panduan tersebut. Kemudian juga disesuaikan dengan 

kelasnya, kebutuhan siswanya bagaimana. 

  Kalau untuk kelas E itu lebih harus diperhatikan, jadi mereka yang bimbingan 

dengan saya, kalau yang kelas E itu harus ngaji satu per satu langsung di depan 

saya, kemudian juga mereka belajarnya memang dari awal sekali, kemudian 

materi yang sebelumnya saya ulangi lagi. Itu tujuannya agar mereka mengingat 

dan mengulang-ulang apa yang telah disampaikan, karena kelas E ini saya 

anggap masih pemula, karena ada juga yang belum mengenal huruf hijaiyah 

dengan baik. 

  Kemudian untuk kelas B sendiri saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa 

bahwa mereka itu sebenarnya sudah bagus bacaannya, cuman satu saja 

kekurangannya, mereka itu sudah tau tapi tidak teliti. Jadi terkadang masih 

mengulang kesalahan yang sama saat membaca Al-Qur’an.  

8.   Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaaatkan secara maksimal? 

  Menurut saya sarana dan prasarana sudah digunakan dengan baik. Tapi untuk 

buku panduan sendiri, kalau menurut saya, untuk di kelas B buku panduan itu 

tidak begitu diperlukan karena di dalam buku panduan itu kita belajar dari yang 

benar-benar dasar, sedangkan untuk kelas B dasarnya sudah ada, sudah 

lumayan jadi kita tinggal menambah apa yang mereka belum bisa saja begitu. 

Jadi untuk kelas B saya pribadi lebih sering menggunakan Al-Qur’an selama 

proses pembelajaran. Tapi lain halnya dengan kelas E, buku panduan saya rasa 

sangat membantu, jadi kita mengajarnya cukup evektif  

9.  Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? 

  Hambatan mungkin yang paling sering itu mahasiswa datangnya terlambat, tapi 

kalau sampai tidak ada yang masuk sama sekali itu tidak ya. Rata-rata juga di 

kelas yang saya bimbing itu pasti memberitahu dulu jika memang tidak bisa 

masuk begitu, kecuali memang dari awal yang tidak pernah ikut bimbingan. 



10. Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 

  Jadi saya rajin berkomunikasi dengan mahasiswa yang saya bimbing ya, agar 

kita ada kedekatan secara personal begitu, jadi kalau misal semangat anak-

anaknya lagi turun pasti saya tanya mereka kenapa, ada masalah apa begitu. 

Jadi saya juga membuka diri kepada anak-anak untuk sharing kepada saya 

begitu, bukan hanya sebatas hubungan antara pembimbing dan murid, tapi 

diluar itupun saya membuka diri karena itu juga dapat memudahakan saya 

untuk memahami karakter mahasiswanya, sehingga kita memotivasinyapun 

lebih mudah begitu, dan anak-anak tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi 

memang mau semangat lagi begitu belajarnya. 

11. Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut? 

  Untuk evaluasi sendiri itu ada yang namanya uji kompetensi, itu 

dilaksanakannya satu semester dua kali. Jadi setiap lima kali pertemuan, maka 

pertemuan keenam itu evaluasi. 

12   Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? 

  Setiap pertemuan saya biasanya selalu bertanya kepada mahasiswa kapan 

terakhir mereka mengaji begitu. Itu saya maksudkan untuk mengechek apakah 

mereka setiap hari mengaji atau tidak. Kemudian saya motivasi mereka dengan 

ajakan untuk tidak hanya belajar saat bimbingan saja, jadi apa yang sudah 

dipelajari pada hari itu, mereka terapkan dirumah begitu. Jadi misalkan hari ini 

saya mengajar tentang panjang pendek bacaan, pada waktu belajar di kelas 

mereka sudah bisa, kemudian di rumah diulang lagi agar tidak lupa begitu. 

13. Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? 

  Kalau kelas saya sendiri, untuk yang kelas B itu sudah cukup berhasil, jadi 

mereka lebih banyak yang naik dari pada yang tidak. Untuk kelas E sendiri juga 

banyak yang naik, tapi kan masih naiknya ke kelas D, jadi kalau untuk kelas E 



ini selama satu semester kemarin saya rasa belum berhasil ya, karena target kita 

kan A atau minimal B, mungkin untuk kelas E saya rasa kalau baru satu 

semester itu belum cukup ya, masih harus lebih giat lagi merekanya, agar target 

yang harur dicapai pada akhir semester nanti terpenuhi. 

14.  Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? 

  Untuk mahasiswa sendiri program ini jelas penting ya, sekalipun memang ada 

yang tidak semangat atau sering tidak berangkat, tapi dengan adanya program 

ini juga memfasilitasi mereka agar mereka bisa belajar membaca Al-Qur’an 

dengan benar. Ilmu yang mereka dapat dari adanya program ini juga saya rasa 

sangat bermanfaat, terlebih lagi jika kita nantinya kembali ke masyarakat. 

  Manfaat untuk saya sendiri, saya juga menjadi punya pengalaman tentunya 

dalam mengajarkan baca Al-Qur’an. Kemudian saya lebih tahu bagaimana 

karakter mahasiswa yang berbeda-beda. Selain itu saya juga merasa senang 

dengan adanya program ini, dalam arti saya dapat berbagi ilmu, kemudian 

mereka dari yang awalnya benar-benar tidak bisa membaca Al-Qur’an 

kemudian ada peningkatan menjadi bisa begitu, walaupun memang perlu proses 

tapi saya senang menjalaninya. Karena saya tidak menganggap menjadi seorang 

pengjar dalam BBA itu sebuah beban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narasumber  : Mahfud Khoirul Amin. S.IP (MK) 

Jabatan  : Pengajar kelas B dan D 

Hari, Tanggal  : Sabtu, 17 Februari 2018 

Waktu   : Pukul 13.00 WIB 

 

1.     Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 

 Kalau yang B itu kebanyakan sudah bisa, tapi kalau yang D belum bisa, itu 

yang ada di kelas saya sendiri ya. Jadi kalau misal dikelaskan dengan Iqra’ 

mereka masih Iqra’ 1 atau 2 begitu.  

2.     Siapa sajakah yang wajib mengikuti program ini? 

  Kalau program ini itu wajib untuk semua mahasiswa UMY, walaupun nilai sks-

nya hanya 0 sks 

3.  Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan  

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 

  Bagi anak-anak yang serius mengikuti program ini itu dampaknya terlihat 

sekali, jadi kita menemukan beberapa anak yang perubahannya signifikan, 

tetapi memang ketika kita tanya kepada anak tersebut, dia mengulang sundiri di 

rumah atau di kosan begitu, jadi setelah belajar BBA dia sering setoran sama 

temannya, belajar sama temannya. Cuma itu ya hanya sebagian kecil saya rasa, 

paling hanya 20% kalau saya prosentasekan kira-kira begitu. Jadi ya intinya 

balik lagi ke individunya masing-masing. 

4.  Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut? 

  Kalau saya kebetulan diminta oleh pihak LPPI, jadi saya tidak mendaftar 

ataupun mengikuti tes seperti itu.  

5.  Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut?  

  Sarana prasarananya itu ada meja, kemudian buku panduan, presensi. Saya rasa 

itu saja. 



6.  Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam  

 program ini?  Respon mahasiswa saya itu herannya yang semangat belajar itu 

di kelas saya yang B dari pada yang D. Padahal yang lebih membutuhkan 

bimbingan ini itu yang kelas D. Jadi anak-anak kelas D itu paling 50% 

kehadiran lah, selama pembelajaran satu semester.  

7.  Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 

  Sudah sesuai jadwal, tetapi mungkin di awal masih kadang-kadang ada sedikit 

perubahan karena masih ada jadwal mahasiswa yang berubah, jadi bertabrakan 

dengan jadwal bimbingan begitu.  

8.  Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

  Kalau untuk yang B itu lebih kepada melancarkan bacaan saja kalu menurut 

saya, jadi metode yang digunakan ya sama dengan yang dari LPPI jadi sorogan 

begitu, maju satu per satu. mengajarkannyapun juga lebih mudah untuk yang 

kelas B. Tetapi kalu yang kelas D kita mulai mengajarkannya dari awal sekali, 

dari mulai bacaan, panjang-pendek, dan makhrajul huruf juga kita tekankan. 

Kemudian porsi pengulangannya juga jauh lebih banyak. Jadi kalau untuk yang 

D memang perhatiannya juga jauh lebih banyak. 

9.  Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaaatkan secara maksimal? 

  Kalau sarana dan prasarana yang disedikakan saya rasa sudah cukup maksimal 

ya dalam hal pemanfaatannya, paling kadang-kadang meja yang tersedia itu 

kurang, itu saja kalau menurut saya. Kemudian buku panduan juga sudah cukup 

membantu selama proses pembelajaran. 

10. Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? 

  Yang pertama itu anak-anak tidak tepat waktu datangnya, malah ada yang tidak 

datang sama sekali, dan itu tanpa keterangan begitu. Kemudian yang kedua itu 

masalah waktu atau durasi, saya rasa dengan pertemuan yang cuma seminggu 

sekali untuk merubah anak-anak untuk bisa lancar membaca Al-Qur’an itu 

sedikit sulit, terutama untuk yang kelas-kelas masih rendah, seperti D atau E. 



11. Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 

  Jadi di sini kan saya bisa dibilang hanya sebagai fasilitator untuk mereka, jadi 

hal yang sering saya lakukan itu ya memotivasi mereka, karena jika mereka 

hanya mengandalkan belajar membaca Al-Qur’an di BBA saja saya rasa itu 

tidak cukup, jadi saya selalu menekankan kepada anak-anak untuk dibaca lagi 

apa yang sudah dipelajari pada hari itu, jangan pernah bosan mengulang-ulang 

di rumah begitu.  

12. Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut?  evaluasi itu ada, yaitu berupa uji kompetensi yang dilakukan setelah 

lima kali pertemuan, jadi nanti pertemuan keenam itu ujian.  

13. Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? Kalau habis belajar, biasanya saya kasih motivasi. Jadi 

itu saya lakukan secara rutin. 

14.  Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? 

   Kalau peningkatan itu ada. Kalau yang B itu bagus peningkatannya selama satu 

semester kemarin saya rasa sudah 50% atau lebih di kelas saya itu meningkat 

atau lulus begitu. Tapi kalau yang D itu pengkatannya itu sedikit ya, dari 10 

anak anggap saja 2 yang bisa naik ke B dan C. Jadi memang kurang signifikan, 

karena memang saya katakana di awal tadi anak-anak yang D memang lebih 

malas begitu. Terkait dengan keberhasilannya, saya rasa belum sepenuhnya 

berhasil.  

15. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? 

   Manfaat untuk diri pribadi itu jelas kita jadi bisa mengajarkan Al-Qur’an. 

Kemudian saya sendiri dengan adanya program ini jadi lebih termotivasi untuk 

lebih sering lagi membaca Al-Qur’an, Kemudian untuk mahasiswa sendiri 

program ini juga sangat bermanfaat dan penting. Selain membantu mahasiswa 

dalam belajar membaca Al-Qur’an, tetapi juga dengan adanya program ini 

dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Qur’an.  



Narasumber  : Abiyyu Nabilah Shadiqli, S.Pd (AN) 

Jabatan  : Pengajar kelas D dan E 

Hari, Tanggal  : Minggu, 18 Februari 2018 

Waktu   : Pukul 15.30 WIB 

 

1. Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 

 Kemampuan awalnya beda-beda si, kalau menurut saya yang dari kelas E itu 

memang mereka belajar dari awal sekali, jadi mereka bisa dikatakan sama 

sekali belum bisa. Kalau kelas D juga sama ya hampir seperti kelas E, cuma 

mungkin mereka sedikit banyak sudah mengenal huruf hijaiyah, ya walaupun 

masih banyak juga yang kebalik-balik hurufnya. 

2. Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 

 Kalau dampaknya itu pasti ada, tapi balik lagi tergantung mahasiswanya 

sendiri. Kalau anaknya rajin, terus selalu berangkat bimbingan, ya terlihat 

dampaknya dalam hal ini peningkatannya begitu. Karena balik lagi dari 

pengalaman kemarin mengajar, saya kan mengajar dua kelompok, tetapi ada 

satu kelompok itu paling yang rajin berangkat itu dua orang atau tiga orang, 

sisanya pada tidak berangkat. Ya yang rajin datang waktu ujian ya mereka bisa, 

tetapi yang jarang berangkat ya mereka tidak bisa pada saat ujian. 

3. Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut?  Karena saya tinggal di Unires dan kebetulan ada SR atau ASR yang 

juga mengajar di sana, nah itu saya ditawarin untuk menjadi pengajar begitu. 

Tapi sebenarnya dari pihak LPPI nya sendiri ada tesnya ya setau saya kalau 

untuk menjadi pengajar BBA. 

4. Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut? Sarana dan prasarana itu ada buku panduan, absensi itu saya menurut 

saya. 



5.     Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam program 

ini? Mahasiswa antusias, apalagi kalau sudah mendekati ujian. Tapi memang 

kalau menurut saya mereka masih menganggap program ini hanya untuk cari 

serifikat BBA saya, karena kan ini wajib ya ketika kita mau pendadaran kita 

harus punya sertifikat BBA sebagai salah satu persyaratannya, jadi mereka 

lebih berat di situ dari pada memang benar-benar ingin bisa, ingin belajar 

membaca Al-Qur’an begitu. 

6.     Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? Sudah sesuai jadwal, 

tetapi masih sering ada perubahan jadwal di awal pelaksanaannya, jadi karena 

jadwal kuliah mahasiswa masih kadang berubah akhirnya ada yang pindah 

kelompok, atau pindah hari begitu. 

7.     Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

 Kalau saya metodenya sendiri biasanya saya membaca dulu kemudian mereka 

satu-satu mengulangi. Kalau kelas E itu mereka lebih intensif lagi ya, jadi lebih 

dituntun begitu membacanya. Kalau yang D itu sedikit lebih bisa dari pada 

yang E, jadi mengajarkannya pun tidak selama mengajarkan kepada anak-anak 

yang kelas E. 

8. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaaatkan secara maksimal? 

Dimanfaatkan cukup maksimal, tetapi mungkin masih ada kekurangannya ya 

berkaitan dengan lokasi, jadi menurut saya dengan lokasi yang hanya di masjid 

dan berkelompok-kelompok kecil begitu, kadang itu membingungkan 

mahasiswa mencari pembimbingnya di bagian mana seperti itu. Walaupun 

pengajar sudah diberikan name tag, tetapi kadang masih kurang evektif begitu. 

Terus kemudian meja juga kurang, jadi lebih baik ya jumlahnya disesuaikan 

juga dengan jumlah kelompok yang pada hari itu ada jadwal BBA begitu. 

9.  Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? Masalah paling sering yang saya temui itu keterlambatan 

mahasiswanya, jadi jadwal mereka kadang masih suka tabrakan begitu dengan 



jadwal kuliah, entah dosennya tiba-tiba mengganti jadwal, atau ada jadwal 

tambahan begitu. 

10.   Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 

 Jadi kalau mahasiswanya banyak yang tidak bisa datang, akhirnya kita buat 

jadwal sendiri. Jadi anak-anak bisanya kapan, saya usahakan mengikuti jadwal 

mereka begitu.  

11.  Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut?  Evaluasinya itu disetiap semester ada ujian, jadi yang bisa ikut ujian 

itu yang minimal tiga atau empat kali ikut BBA, kalau dia belum pernah ikut 

bimbingan sama sekali itu tidak boleh ikut ujian.  

12. Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? Motivasi selalu saya berikan setiap pertemuan, jadi biasanya 

di akhir pembelajaran saya kasih motivasi kepada anak-anak agar tujuan bereka 

belajar baca Al-Qur’an ini jangan semata-mata karena mengejar sertifikat saya, 

tapi harus mulai ditanamkan bahwa dapat membaca Al-Qur’an itu penting 

untuk kita begitu.  

13. Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? Masih belum sepenuhnya 

berhasil, ya karena dari apa yang saya temukan dilapangan itu masih ada yang 

tidak serius dalam mengikuti program ini, hasilnya ya mereka tetap tidak bisa 

pada saat ujian evaluasi. 

14.   Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? Manfaatnya 

itu menambah pengalaman saya dalam menghadapi perserta didik. Apalagi saya 

kan juga dari PAI, dengan adanya program ini saya rasa juga sebagai latihan 

untuk saya dalam mengajar begitu. Kemudian untuk mahasiswa sendiri saya 

rasa program ini sangat bermanfaat asal mereka mau serius mengikutinya. 

Memperkaya pengetahuan mereka dalam hal membaca Al-Qur’an.  

 

 



Narasumber  : Mukarammah Itsnaini (Mahasiswa KKI 2014) (MI) 

Jabatan   : Pengajar kelas D dan E 

Hari, Tanggal  : Minggu, 18 Februari 2018 

Waktu   : Pukul 16.30 WIB 

 

1.     Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 

 Ya berbeda-beda sesuai dengan kelasnya, tentunya yang kelas E itu yang 

kesalahannya lebih banyak dari pada yang kelas D saat mereka mengikuti 

placement test. 

2. Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 

 Iya jelas terlihat ya, setiap minggu kita ada satu kali pertemuan, dari pertemuan-

pertemuan itu kita bisa lihat begitu dampaknya kepada mahasiswa itu 

bagaimana, dalam hal membaca Al-Qur’an. Pasti sedikit banyak ada perbaikan 

terhadap kemampuan mahasiswanya. 

3. Siapa sajakah yang menjadi pengajar dalam program tersebut? 

 Pengajar itu ada dari mahasiswa, karyawan, kemudian ada dari PUTM, alumni, 

dan guru-guru sekolah muhammadiyah. 

4. Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut? 

 Kriterianya ya harus bisa mengaji, terus di tes membaca Al-Qur’an, kemudian 

di tanya juga apakah ikut organisasi atau tidak, saya rasa udah itu saja. 

5.   Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut?  

 Sarana dan prasarana kalau yang tahun 2017 ini sudah disediakan buku atau 

modul, terus kemudian ada meja, terus disediakan tempat yaitu di masjid 

begitu. 

6.  Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam program 

ini? 



 Respon mahasiswa itu yang lebih berkemauan untuk bisa dan susngguh-

sungguh belajar membaca Al-Qur’an itu malah yang masih level seperti E 

begitu, kalau di kelas saya pribadai. Karena mungkin jumlah mahasiswanya 

yang lebih sedikit, itu juga menurut saya mempengaruhi ya, karena mereka jadi 

lebih intensif begitu. 

7. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 

 Sudah terjadwal dengan baik, tapi ya biasanya di awal-awal masih bentrok atau 

tabrakan dengan jadwal kuliah mahasiswa, tetapi itu biasanya terjadi di 

minggu-minggu pertama, tetapi nanti kalau sudah berjalan beberapa minggu 

biasanya sudah tetap jadwalnya, jadi ada penyesuaian jadwal dulu di awal 

biasanya. 

8. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

 Tentunya berbeda, kalau kelas B itu kan sudah bisa dikatakan mereka bisa 

membaca Al-Qur’an ya tapi mungkin masih perlu perbaikan sedikit begitu, jadi 

dalam mengajarkannyapun tidak begitu sulit. Kalau misalkan kelas C ke bawah 

itu biasanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur’an, apalagi untuk yang 

kelas E malah mungkin huruf hijaiyah saja belum tahu, atau masih suka 

terbalik-balik begitu. Jadi untuk yang kelas C kebawah itu pasti metode 

pengulangan bacaannya itu lebih sering sampai mereka paham betul. Dan 

biasanya setiap awal pertemuan saya selalu memberi kesepakatan belajar 

bahwasanya program ini bersifat wajib bagi setiap mahasiswa dan nanti akan 

dijadikan salah satu syarat untuk dapat melaksanakan pendadaran. Kemudian 

dipertemuan kedua saya sampaikan mengenai kesepakatan tentang kehadiran, 

tentang perizinan, dan esesnsi mengapa kita harus belajar membaca Al-Qur’an 

dengan baik dan benar agar tertanam dalam diri mahasiswa bahwa program ini 

bukan hanya sekedar mencari sertifikat begitu. 

9. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaaatkan secara maksimal 

iya sejauh ini sudah dimanfaatkan dengan maksimal 



10.   Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? 

 Yang pertama itu kalau untuk kelas B, karena saya juga pernah mengajar kelas 

B sebelum ini, saya rasa jumlah mahasiswanya terlalu banyak dalam satu 

kelompok. Jadi mungkin kurang bisa efektif dalam mengajarnya, karena 

jumlahnya yang terlalu banyak. 

 Kemudian juga masalah keterlambatan hadir, itu juga paling banyak. Jadi sudah 

pertemuannya hanya satu minggu sekali, kemudian durasi waktu yang tidak 

begitu lama, ditambah lagi mahasiswanya yang sering telat begitu, saya rasa itu 

juga menjadi salah satu faktor penghambat saat pelaksanaan program 

berlangsung. 

11.  Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 

 Kalau saya pribadi untuk mengatasi terkait dengan waktu pertemuan yang 

dirasa terlalu singkat tersebut, biasanya saya menambah jam pertemuan sendiri, 

jadi terserah mahasiswanya bisanya kapan, nanti saya sesuaikan dengan jadwal 

saya, nah kita biasanya belajar diluar jam bimbingan. Nah itu juga sifatnya 

tidak memaksa, tetapi balik lagi untuk mahasiswa yang benar-benar ingin 

belajar saya. Kemudian saya juga tetapkan target untuk anak-anak yang saya 

bimbing, jika mereka mencapai target tersebut, maka saya kasih reward begitu. 

Jadi misalkan anak-anak yang kelas D atau E ada yang khatam Iqra’ sampai 

jilid 6, kemudian saya tes dan mereka benar-benar bisa, maka saya naikan 

mereka ke kelas B begitu. 

12. Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut? 

 Jadi evaluasi dilakukan satu semester dua kali, atau setiap lima pertemuan 

sekali, jadi pertemuan keenam itu evaluasi begitu. Jadi untuk dapat ikut ujian 

juga itu ada ketentuannya, seperti minimal kehadiran begitu. Jadi kalau dia 

terlalu sering tidak berangkat ya dia tidak bisa ikut ujian. 



13. Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? 

 Motivasi biasanya saya lakukan pertama untuk memunculkan rasa kedekatan 

secara emosional antara mahasiswa dan pengajar begitu, jadi dalam 

pembelajaranpun mereka jadi nayam begitu kepada pengajar, kemudian tidak 

sungkan untuk bertanya begiu. Jadi dari hubungan yang sudah terbangun baik 

antara mahasiswa dan pengajar, nanti saya memberikan motivasinya juga lebih 

gampang, seperti mengingatkan mereka agar rajin berangkatnya, kemudian 

belajarnya harus bersungguh-sungguh begitu. 

14. Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? 

 Sudah berhasil, tetapi belum sepenuhnya berhasil saya rasa, karena masih ada 

beberapa hal yang masih kurang, artinya masih ada yang belum bisa mencapai 

target yang sudah ditentukan, kemudian juga kesadaran mahasiswa masih 

kuran, ya walaupun tidak semua mahasiswa begitu ya. 

15. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? 

 Manfaatnya itu selain kita juga menjadi belajar lagi, kita juga dapat memberi 

manfaat untuk orang lain. Selain itu juga kita menjadi tau karakter dari masing-

masing mahasiswa itu seperti apa, sehingga kita juga bisa membaur dan bisa 

mengerti bagaimana background nya mereka. 

 Untuk mahasiswa sendiri program ini juga banyak manfaatnya, jadi mereka 

bisa belajar bagaimana cara membaca Al-Qur’an yang baik itu seperti apa, tahu 

ilmunya. Mahasiswa juga banyak yang cerita kepada saya, jadi dengan adanya 

program ini mereka jadi mengaji begitu, mungkin kalau program ini tidak ada 

mereka juga tidak mengaji. 

 

 

 

 



Narasumber : Musyarrafah Itsnaini (Mahasiswa EPI 2014) (MS) 

Jabatan : Pengajar kelas C, D, dan E 

Hari, Tanggal : Minggu, 18 Februari 2018 

Waktu  : Pukul 17.00 WIB 

 

1. Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 

 Kalau kemampuan awal itu pastinya berbeda-beda, kalau C itu panjang-pendek 

bacaan dan tajwidnya itu masih belum bisa. Kalau yang D itu kebanyakan 

mereka itu salah di huruf-huruf hijaiyah. Kalau yang E mereka ini sama sekali 

tidak tahu, jadi masih dari awal sekali belajarnya. Itu di kelas saya pribadi ya. 

2. Siapa sajakah yang wajib mengikuti program ini? 

 Semua mahasiswa wajib mengikuti program BBA ini. 

3. Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 

 Jadi untuk dampaknya sendiri memang ada, tapi belum 100% artinya ya balik 

lagi ke mahasiswanya, kalau mereka rajin, kemudian bersungguh-sungguh ya 

akan kelihatan ada perbaikan atau peningkatan begitu. Selain itu juga kan 

kemampuan tiap-tiap mahasiswanya juga berbeda ya, ada yang daya 

tangkapnya cepat, tapi ada juga yang harus diulang-ulang terlebih dahulu baru 

mereka bisa. 

4. Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut? 

 Ya pastinya bisa ngaji, kemudian nanti ada tesnya dari LPPI yaitu membaca Al-

Qur’an. Terus paling ditanya-tanya sedikit, kakya misal organisasi atau 

kegiatan lainnya diluar kuliah begitu. 

5. Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut? 



 Tentunya untuk tahun yang sekarang itu ada buku panduan, kemudian kita 

disediakan meja dan lokasi yaitu di masjid. Itu saja saya kira sarana dan 

prasaranya. 

6. Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam program 

ini? 

 Mereka sejauh ini dapat diajak kerja sama dengan baik, artinya mereka mau 

untuk datang, kemudian antusian saat pembelajaran, jika ada yang tidak paham 

mereka mau bertanya begitu. Tetapi ya masih ada juga yang malas-malasan tapi 

hanya sebagaian kecil, itu kalau di kelas saya. 

7. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 

 Untuk tahun 2017 ini sudah terjadwal dengan baik, karena dari LPPI sendiri 

mereka selalu mengontrol siapa yang tidak datang hari itu, kemudian jika ada 

anak murid yang datang tetapi tidak ada pengajarnya mereka langsung 

mencarikan pengajar untuk anak tersebut begitu. Jadi mereka pihak LPPI juga 

tanggap begitu.  

8. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

 Metodenya itu tiap level itu berbeda, tapi tetap dengan menyesuaikan buku 

panduan. Kalau yang E itu kita memang benar-benar harus intens begitu, jadi 

saya juga tidak mengajar hanya ketika BBA di sore hari saja, teapi saat saya ada 

jadwal kosong, artinya waktu saya ada untuk mengajar mereka, pasti saya akan 

mengajak mereka untuk belajar lagi diluar jam bimbingan. Kalau yang D 

karena dikelas saya jumlahnya lumayan banyak, jadi biasanya saya bagi dengan 

mahasiswa yang menjadi asisten, tetapi tentunya mereka tetap harus mengaji ke 

saya terlebih dahulu, kemudian saya pilih yang sekiranya sudah lumayan 

membacanya, nah itu yang biasanya saya suruh belajar ke asisten, artinya anak 

tersebut sudah ada peningkatan ya walaupun sedikit begitu. Tetapi kalau anak-

anak yang memang masih belum bisa ya langsung ke saya belajarnya begitu. 

Kalau yang C ini jumlahnya lebih banyak lagi daripada yang D, tetapi pada 

dasarnya mereka sudah mulai bisa membaca Al-Qur’an, jadi ya metodenya 



mereka membaca satu-satu kemudian saya menyimak bacaan mereka, jika 

dirasa sudah cukup bagus ya saya bagi lagi dengan asisten begitu, agar semua 

anak bisa efisien begitu belajarnya. Jadi karena jumlahnya yang lebih banyak, 

jika mereka hanya belajar ke saya sedangkan belajarnya harus satu-satu, saya 

rasa waktunya akan kurang, jadi dengan adanya mahasiswa yang menjadi 

asisten itu juga sangat membantu menurut saya. 

9. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaaatkan secara maksimal? 

 Saya rasa cukup maksimal ya, tetapi mungkin perlu ada penambahan seperti 

meja begitu, karena jumlah meja yang disediakan itu tidak mencukupi jumlah 

kelompok yang bimbingan. Kemudian saya rasa juga perlu disediakan papan 

tulis kecil begitu, agar memudahkan dalam mempelajari hukum bacaan, artinya 

jika mereka hanya melihat di buku kemudian kita tidak mencontohkan secara 

langsung dengan visual seperi menulis dipapan tulis, mereka sedikit 

kebingungan atau kurang paham begitu, apalagi untuk kelas yang maih bawah 

begitu. 

10. Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? 

 Untuk kelas saya sendiri hambatannya mungkin lebih kepada masalah tempat 

ya, jadi karena tempatnya terbuka kemudian jarak antar kelompok itu biasanya 

berdekatan jadi konsentrasi mahasiswaya kadang kurang fokus begitu, 

kemudian juga terlalu bising saya rasa, karena semua kelompok kan mengaji, 

jadi mungkin itu kadang mengganggu konsentrasi mahasiswa. Untuk masalah 

keterlambatan kalau di kelompok saya sendiri itu tidak terlalu sering ya, karena 

di awal kita sudah membuat kesepakatan, kemudian saya juga selalu 

mengingatkan mereka melalui grup whatsapp yang sudah dibuat. 

11. Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 

 Jadi jika anak-anak konsentrasinya sedang kurang saya biasanya memberi 

mereka tugas untuk membaca buku panduan, kemudian nanti saya tes satu per 

satu. Kemudian juga dengan adanya asistensi saya juga merasa terbantu, karena 



mahasiswa yang tidak sedang maju membaca kepada saya, mereka akan tetap 

belajar kepada asisten tersebut, jadi mereka tidak hanya menunggu giliran 

untuk maju, tapi mereka tetap belajar begitu. 

12. Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut? 

 Evaluasi untuk mahasiswa saya lakukan biasanya ketika akan ujian dan setelah 

ujian. Jadi ketika sebelum ujian saya beri tahu lagi mereka kebanyakan 

salahnya dimana begitu, jadia ada waktu untuk memperbaiki agar ketika ujian 

mereka tidak mengulangi lagi. Kemudian kalau setelah ujian, kita sudah tahu 

hasilnya kemain mereka salahnya dimana, jadi kita perbaiki lagi agar ujian 

selanjutnya mereka tidak salah lagi begitu. untuk ujiannya sendiri biasanya 

dilakukan setelah lima kali pertemuan, jadi satu semester mereka ada dua kali 

uji kompetensi begitu. 

13. Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? 

 Motivasi saya berikan setiap pertemuan, agar mereka juga tetap semangat 

belajarnya, kemudian saya ingatkan kembali mahasiswa agar mengulang-ulang 

di rumah apa yang sudah dipelajari pada hari itu begitu. 

14. Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? 

 Sudah berhasil, karena tiap tahunnya itu hasil yang dicapai dari program ini 

selalu meningkat, tetapi memang belum 100% karena satu dan lain hal. Untuk 

kelas saya sendiri sudah cukup meningkat, tetapi mungkin kalau untuk kelas E 

bisa sampai meningkat menjadi A itu belum, karena saya rasa dengan 

pertemuan yang satu minggu hanya sekali pertemuan saya rasa masih kurang. 

15. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? 

 Tentunya sebagai pengajar manfaat yang saya peroleh dengan adanya program 

ini itu banyak, saya jadi bisa bersosialisasi dengan mahasiswa baru, apalagi 

dengan berbagai jurusan. Kemudia saya dapat mempelajari serta mengamalkan 



ilmu yang saya punya begitu. Kemudian saya juga menjadi bisa memahami 

bagaimana sifat seseorang, dan caranya bagaimana, metodenya bagaimana, dari 

situ saya bisa belajar bagaimana menghadapi dari individu ke individu, 

kemudian dari level ke level.  

 Untuk mahasiswa sendiri manfaat yang didapat pastinya banyak ya, selain 

mereka dapat ilmu umum mereka juga dapat ilmu agama, ya kaitannya dengan 

membaca Al-Qur’an. Dengan belajar membaca Al-Qur’an juga insya Allah 

bacaan mereka ketika sholat juga jadi benar. Banyak yang bisa diterapkan 

dalamkehidupan sehari-hari tentunya melalui program ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Narasumber : Intan Purnamasari, S.E.I (IP) 

Jabatan : Koordinator program BBA dan Pengajar BBA 

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Februari 2018 

Waktu  : Pukul 10.00 WIB 

 

1. Bagaimana awal mula program BBA ini diadakan? 

 Awal mulanya kan memang ujian BTA itu sudah ada sejak dulu sebagai salah 

satu syarat bisa pendadaran, nah kalau untuk bimbingan baca Al-Qur’an itu 

dimulainya sejak angkatan 2014. 

2. Apa tujuan program BBA ini diadakan? 

 Tujuannya itu agar mahasiswanya bisa membaca Al-Qur’an begitu. Kalau 

misalkan seperti tahun-tahun yang dulu itu banyak mahasiswa yang tidak bisa 

pada saat ujian, jadi kita itu seolah ingin mamfasilitasi atau mewadahi mereka 

untuk bisa baca Al-Qur’an, nah dengan adanya bimbingan baca Al-Qur’an ini 

diharapkan nanti diakhir ketika mereka mau pendadaran, mereka sudah bisa 

membaca Al-Qur’an dan tidak terlalu banyak yang ujian ulang begitu. 

3. Persiapan apa saja yang dibutuhkan sebelum program ini dilaksanakan ? 

 Jadi dulu waktu tahun 2014 itu kita belum memakai sistem, seperti misalnya 

penjadwalan dan pengelompokan itu masih secara manual. Kemudian untuk 

tahun 2015 kita sudah mulai memakai sistem agar lebih terstruktur begitu. 

4. Adakah tujuan pengembangan program yang hingga kini belum tercapai? 

 Tujuannya kan yaa agar mahasiswa itu diharapkan semuanya itu ikut 

bimbingan baca Al-Qur’an, agar nanti pada waktu akan pendadaran mereka 

tinggal menyerahkan sertifikat yang sudah diperoleh begitu. Tetapi pada 

kenyataannya sekarang masih banyak yang tidak ikut bimbingan, ada beberapa 

begitu ya yang tidak ikut bimbingan baca Al-Qur’an, kemudian mereka ya 

harus mengulang lagi nanti di semester 6 begitu. Harapan kita kan di semester 6 

itu sudah tidak ada lagi yang mengulang begitu.  

5. Bagaimana kemampuan awal mahasiswa saat mengikuti program BBA ini? 



 Jadi untuk di awal itu kita ada beberapa tahap, yang pertama itu tahap 

placement test. Tahap pacement test itu dilaksanakan ketika mahasiswa baru itu 

baru masuk, jadi nanti oleh kita di tes, tapi itu bukan berarti untuk kelulusan 

mahasiswa, tapi kita hanya sekedar tahu kemampuan tiap-tiap mahasiswa, nah 

dari situ nanti kita bisa mengelompokkan mana yang nilai A, B, C, D, dan E. 

Jadi pengelompokan kelasnya itu berdasarkan jumlah kesalahan mereka pada 

saat  melakukan placement test. Kemudian tahap yang kedua itu 

pengelompokan mahasiswa berdasarka kelasnya yang kita bagi berdasarkan 

hasil placement test mahasiswa. Baru tahap selanjutnya ada tahap bimbingan 

baca Al-Qur’an. 

6. Siapa sajakah yang wajib mengikuti program ini?  

 Program ini merupakan program wajib untuk semua mahasiswa UMY 

7. Apakah program BBA ini berdampak jelas pada perkembangan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an? 

 Iya menurut saya sangat berdampak ya untuk mahasiswa, kalau melihat dari 

perkembangannya misalnya dari tahun ke tahun itu sudah ada perubahan untuk 

mahasiswa sendiri, dalam artian perubahan yang positif ya. Misalnya tahun 

2015 karena program ini baru berjalan satu tahun, mahasiswa masih belum 

sepenuhnya tergerak begitu ya untuk mengikuti program ini, jadi masih malas-

malasan begitu, kemudian di tahun 2016 karena sejak dulu memang ini 

program wajib, tapi dari mahasiswanya juga sudah mulai ada perubahan, mulai 

mempunyai kesadaran untuk mengikuti program ini, karena mereka merasa 

perlu untuk bimbingan sebab mereka menyadari ketika mereka belum bisa 

membaca Al-Qur’an ya mereka harus berangkat bimbingan begitu. Kemudian 

yang sekarang angkatan 2017 walaupun baru berjalan selama satu semester, 

tetapi dampaknya itu lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, jadi kalau 

kita melihat dari angka atau secara kuantitatif, tahun-tahun sebelumnya itu 

biasanya untuk mencapai 50% yang lulus itu butuh waktu satu tahun atau dua 

semester begitu, tapi sekarang Alhamdulillah sudah mulai mencapai 50% dalam 



waktu satu semester. Secara otomais kan mungkin mereka udah mulai 

menyadari ya betapa pentingnya bimbingan, dan memang melihat semangat 

anak-anak juga meningkat, kemudian juga dengan dukungan prodi-prodi kita 

juga jadi merasa terbantu untuk kelancaran program ini. 

8. Siapa sajakah yang menjadi pengajar dalam program tersebut?  

 Kita mempunyai dosen pembimbing senior itu dari luar (bukan dosen UMY) 

seperti guru ngaji, kemudian ada dari karyawan, mahasiswa, dan ada dari 

PUTM. 

9. Adakah kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjadi pengajar dalam program   

tersebut? 

 Kalau untuk dosen pembimbing itu kita sistemnya open requirement, kalau 

untuk dosen yang sudah senior itu kita ngambilnya sudah dari dulu, sejak 

program ini masih diadakan perkelas-kelas begitu, sebelum sistemnya 

bimbingan seperti sekarang, dan mereka sampai sekarang masih mengajar. Dan 

untuk open requirement mahasiswa dan karyawan itu kita melakukan tes, nah 

untuk tesnya itu sama dosen-dosen senior begitu. Dan kita juga bekerja sama 

dengan AMM, dari AMM itu nanti ada alat atau media untuk tesnya, jadi nanti 

ketika sudah lulus tes dari AMM itu baru kita dapat menjadikan dia sebagai 

pengajar atau dosen pembimbing seperti itu. Jadi tidak seenaknya siapa saya 

yang ingin menjadi pengajar itu bisa ya, jadi itu kita juga ada kriterianya. 

Kemudian juga ada pengajar dari PUTM, karena kita bekerja sama juga dengan 

PUTM. Mahasiswa PUTM yang sudah mau lulus itu kan harus ada pengabdian, 

nah salah satunya itu mengajar BTA, tapi mereka juga sama ada pelatihan dulu 

dari kita berkaitan dengan bagaimana cara membimbing kemudian, apa saja 

yang harus diberikas saat membimbing dan lain-lain begitu. 

10. Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang program 

tersebut? Sarana dan prasarana itu kita sediakan buku panduan, kemudian ada 

papan nama, meja, dan absensi seperti itu. 



11. Bagaimana respon mahasiswa setelah menerima pembelajaran dalam program 

ini? Untuk yang 2017 ini Alhamdulillah positif, untuk mahasiswa masih 

semangat mengikuti program ini sejauh ini. 

12. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 

 Untuk tahun ini sendiri mengenai penjadwalan itu sudah mulai terjadwal 

dengan baik ya, respon dari prodi-prodi juga sudah mulai baik. Memang di 

awal kadang masih suka tabrakan dengan jadwal kuliah mahasiswa, tapi itu 

biasanya diminggu-minggu awal saja. 

13. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

 Metode itu untuk yang sekarang ini disesuaikan dengan buku panduan ya, 

karena kita sekarang sudah memakai buku panduan. 

14. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaaatkan secara maksimal? 

Sejauh ini saya rasa sudah dimanfaatkan secara maksimal ya. 

15. Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? 

 Mulai dari mahasiswa itu, mereka kan pasti punya teman begitu ya, nah 

temannya itu misalkan nilainya tidak sama dengan dia, anggaplah dia nilainya 

E sedangkan temannya B begitu, jadi dia sendirian tidak ada barengan (teman) 

biasanya, nah itu kendalanya, jadi mereka tidak datang untuk bimbingan, ada 

lagi yang tidak datang bimbingan karena mungkin malu karena misalkan dia 

sendirian dan diantara teman-temannya dia nilainya kecil sendirian begitu, 

padahal kan yang kita harapkan bukan seperti itu, toh nanti dia juga ada teman 

satu kelompoknya. Kejadian seperti itu biasanya terjadinya di semester dua, 

karena kalau semester satu sudah selesai kita akan menetapkan hasil untuk 

mahasiswa melalui hasil tes yang sudah mereka ikuti begitu. Nah dari situ nanti 

mereka akan tahu apakah mereka naik kelas atau tidak, jadi biasanya yang tidak 

naik kelas ini karena dikelompoknya itu teman-temannya sudah pada naik 

kelas, jadi dia kemudian malas ikut bimbingan seperti itu, sehingga mereka juga 



tidak datang bimbingan. Karena semester dua kan kita juga ada perombakan 

jadwal begitu. 

16.  Usaha apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 

 Ya kita sudah memberi tahu ya kepada mereka bahwa program ini adalah 

program wajib. Jadi mau tidak mau mereka tetap harus menempuh bimbingan 

sampai bisa mendapatkan sertifikat, jadi kalau mereka sekarang tidak mau 

berangkat bimbingan ya tetap saja di semester 6 nanti mereka harus tetap tes 

juga untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian dari pengajar juga biasanya 

selalu menghubungi anak-anaknya agar tetap berangkat bimbingan begitu. 

17. Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut? Kalau untuk evaluasi itu diadakan setiap akan ujian. Jadi setiap mau 

ujian kita mengadakan evaluasi bersama dosen, membahs mengenai 

perkembangannya bagaimana seperti itu.  

18. Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? 

 Motivasi itu pasti diberikan oleh pengajar, karena kan masing-masing pengajar 

pasti menginginkan anak didiknya untuk bisa atau untuk ada perbaikan, nah 

salah satu caranya ya kita kasih motivasi begitu, tetapi pemberian otivasinya 

sendiri juga tergantung kepada masing-masing pengajar, apakah setiap hari atau 

pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi pemberian motivasi itu pasti ada. 

19. Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? 

 Sejauh ini saya rasa mendekati berhasil, karena jika dikatakan berhasil pada 

kenyataannya belum sepenuhnya berhasil, ya masih dalam proses perbaikan 

juga agar kedepannya bisa lebih baik. Tetapi jika dalam hal peningkatan 

kemampuan mahasiswanya, tiap tahun pasti ada peningkatan. 

22 Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program BBA ini? 

 Manfaatnya untuk mahasiswa ya pastinya mereka jadi bisa baca Al-Qur’an, dari 

yang tidak bisa menjadi bisa, karena kan memang ada yang sama sekali belum 



bisa, nah melaui bimbingan ini mereka yang sama sekali tidak bisa, itu sudah 

ada peningkatan. Untuk yang sudah bisa juga mereka tinggal memperbaiki 

bacaannya, misalnya panjang-pendeknya, tajwidnya begitu. Kemudian untuk 

dosennya juga jadi mengenal mahasiswa, kemudian dapat berbagi ilmu dan 

pengalaman yang mereka punya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narasumber  : Miftahul Haq, M.Si (MH) 

Jabatan  : Ketua Program BBA 

Hari, Tanggal  : Selasa, 13 Maret 2018 

Waktu   : Pukul 13.00 WIB 

 

1. Bagaimana awal mula program BBA ini diadakan? 

 Program baca Al-Qur’an ini kan program wajib yang sebenarnya sudah ada 

sejak lama, dan salah satu bangian dari proses kewajiban untuk mahasiswa 

UMY itu lulus adalah dia bisa membaca Al-Qur’an. Sejak sebelum tahun 2014 

memang proses pembelajaran Al-Qur’an itu dilakukan berbasis prodi dan kelas, 

jadi setiap orang atau masing-masing mahasiswa akan mendapatkan mata 

kuliah baca Al-Qur’an, walaupun memang belum bernilai sks, karena masih 0 

sks. Dan kemudian nanti ketika mu ujian pendadaran mereka harus ujian 

kembali di LPPI untuk mendapatkan syahadah atau sertifikat. Nah seiring 

dengan semakin meningkatnya jumlah mahasiswa UMY, dan juga terbatasnya 

ruang perkuliahan, disamping itu juga susahnya kita melakukan evaluasi 

terhadap proses pembelajaran baca tulis Al-Qur’an saat itu, kemudian kita 

mencoba untuk mencari cara bagaimana kemudian kita mengembangkan 

model-model kegiatan pembelajaran Al-Qur’an yang lebih efektif dan lebih 

terukur. Awalnya kita juga belajar ke Surakarta, di sana baca Al-Qur’an juga 

wajib diberikan, mereka ada tes juga. Kemudian kita juga belajar ke Malang, di 

Malang memang secara spesifik sebenarnya membaca Al-Qur’an tidak khusus, 

tapi mereka juga di latih, tapi memang mereka untuk pembelajaran agama 

dibuat per tingkatan kemampuan. Nah kemudian dari proses itu kami di LPPI 

berdiskusi kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa dikembangkan, munculah 

ide untuk bagaimana kalau kita mengadakan tes di awal, placement test 

namanya, tetapi kemudian nanti pembelajarannya kita kuatkan dengan cara 

pertingkatan. Jadi boleh dikatakan metode di umum digunakan di Surakarta dan 

di Malang kita coba untuk pelajari dan kita sesuaikan dengan di UMY ini. Nah 



kemudian munculah ide pembagian itu, ada kelas A, B, C, D, dan E. Untuk A 

kemudian kita bebaskan, karena memang dianggap sudah mampu, tetapi punya 

kewajiban untuk membimbing mahasiswa yang mendapat nilai C, D, dan E. 

Kemudian untuk yang kelas B kita bimbing juga, untuk kelas C, D, E jelas kita 

bimbing. Nah yang B ini kemudian kita harapkan bisa menjadi A, agar lebih 

baik kualitasnya. Nah proses penilaianpun kemudian kita rubah, dulu sebelum 

tahun 2014 penilaian itu C sudah dianggap lulus, jadi angkatan 2012 maupun 

2013 biasanya dapat nilai C kita anggap sudah lulus. Tapi kemudian setelah kita 

menerapkan model semacam ini, kita anggap bahwa nilai minimal itu harus B. 

Bagi yang B masih harus tetap melakukan proses pendampingan pembelajran 

sampai nanti ketika di akhir satu tahun pembelajaran Al-Qur’an kok dia masih 

tetap B maka sudah dianggap lulus, Syukur kalau dia bisa dapat A. Tapi kalau 

yang C dapat B maka dia jelas dianggap lulus. Kemudian berbeda lagi dengan 

tahun sebelumnya, bagi yang sudah dapat nilai akhir A dan B kita tidak perlu 

lagi untuk ujian nanti di akhir, mau pendadaran. Sehingga dia tinggal 

menyimpan saja sertifikatnya itu, nanti tinggal dia tunjukkan saja pada saat 

akan pendadaran. Sedangkan masing-masing, bagi yang C, D, dan E, maka dia 

tetap harus ujian ulang atau remidi lah istilahnya semacam itu, sebelum ujian 

pendadaran ataupun mungkin tergantung permintaan dari prodi masing-masing, 

ada yang sebelum proposal, dan sebagainya, nah itu yang kita kembangkan. 

Nah itu, jadi dari segi proses pengelolaan jelas sudah berbeda, dari segi proses 

penilaian juga sudah berbeda. 

2. Apa tujuan program BBA ini diadakan? 

 Yang jelas untuk membuat mahasiswa UMY bisa baca Al-Qur’an. Karena itu 

misi dakwahnya disitu. 

3. Persiapan apa saja yang dibutuhkan sebelum program ini dilaksanakan? 

 Persiapannya itu, di tahun 2014 proses placement test itu masih rame, kalsikal 

di masjid. Di tahun 2015 kemudian kami berkomunikasi dengan pihak kampus, 

terutama dengan penmaru, apakah memungkinkan jika proses placement test itu 



dilakukan ketika registrasi. Awalnya penmaru agak keberatan, tapi kemudian 

setelah kami jelaskan akhirnya penmaru mau dan justru penmaru merasa ada 

respon positif dari orang tua calon mahasiswa karena di sini akan ada 

pembinaan baca Al-Qur’an. Kemudian untuk yang terkait dengan efektivitas 

belajar, dari tahun 2014 sampai tahun 2016, kita memang masih belum 

menggunakan satu buku panduan. Kita masih menggunakan buku Iqra’ tapi itu 

tidak kita jadikan sebagai rujukan utama, karena itu masis proses saja sambil 

mencari format yang sesuai. Sampai akhirnya kemudian kami menemukan, 

berdiskusi dengan Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag, kemudian beliau 

mengizinkan bukunya menjadi bagian dari panduan, dan akhirnya kami 

keluarkanlah metode pembelajaran atau modul pembelajaran Al-Qur’an yang 

10 jam bisa membaca Al-Qur’an. Kemudian dari segi aspek pendanaan ini juga 

jadi masalah, sebenarnya kenapa ada proses perubahan itu juga ada faktor dari 

aspek pendanaan. Sebelum tahun 2014 pendanaan itu tidak terstruktur, artinya 

pendanaan itu hanya meminta kepada wakil rektor, apabila pendidikan sedah 

selesai, sehingga memang setelah selesai, LPPI mengajukan ke wakil rektor, 

tapi kemudian ternyata sumbernya tidak diketahui, seiring proses pengelolaan 

keuangan yang baik di UMY, kemudian dicarikanlah formula atau cara 

bagaimana pendanaan kegiatan ini diperoleh. Akhirnya munculah komitmen 

bahwa mulai 2014 setiap mahasiswa dikenakan tambahan biaya untuk proses 

bimbingan baca Al-Qur’an. Yang pertama itu bertahap, masih sedikit 

jumlahnya, saya kurang hafal berapa, tapi kemudian dari dana tersebut jelas 

masih kurang menurut saya, tapi kemudian kekurangannya itu disubsidi oleh 

universitas untuk pembiayaan secara umum. Kalau tidak salah itu pertama itu 

Rp 30.000; sekarang sudah Rp 60.000; atau Rp 70.000; saya lupa jumlah 

persisnya. 

4. Adakah tujuan pengembangan program yang hingga kini belum tercapai? 

 Ya tentunya yang diharapkan sebenarnya baca Al-Qur’annya itu bukan hanya 

sekedar baca Al-Qur’an untuk tuntutan ujian pendadaran saja. Yang diharapkan 



memang betul-betul bisa lancar dan fasih baca Al-Qur’an, itu memang terus 

terang dari sekian yang lulus itu, kalau dikatakan bisa lulus dalam arti fasih 

betul itu belum, belum ideal lah. Tapi yang jelas ibaratnya bisa, ya dia sudah 

bisa baca Al-Qur’an, tapi kemudian akhirnya ya itu tergantung mahasiswanya, 

kalau dia mau mengulang mau belajar ya mungkin bisa langsung cepat bisa, 

tapi kalau dikatakan bisa langsung fasih mungkin belum. Jadi bahwa dia bisa, 

sekedar bisa baca Al-Qur’an, belum kemudian memahami dalam arti secara 

luas tajwid dan sebagainya. 

5. Siapa sajakah yang menjadi pengajar dalam program tersebutAda beberapa 

unsur pengajar di sini, ada unsur ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang dia 

mengajar di sekolah-sekolah muhammadiyah, atau warga sekitar sini yang 

memang mempunyai kemampuan untuk mengajar yang memadai. Kemudian 

kita ada unsur karyawan yang memang mau membantu kita persilahkan, ada 

unsur mahasiswa atau juga alumni UMY, kemudian ada juga dari PUTM. Yang 

unsur mahasiswa dan PUTM ini kita relatif beganti tiap tahun, jadi memang 

karena kondisi dia tinggal, tapi untuk yang pengajar-pengajar senior itu relatif 

tetap. Kemudian kita juga liat dari kualitasnya yang senior ini ya, kalau 

misalnya kualitasnya kurang, ya kita tetap cukupkan atau berhentikan. 

6.  Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut? 

 Metode yang digunakan ya seragam, dengan metode buku itu sebenarnya. 

Modul pembelajaran yang kita susun di tahun 2017 ini sesuhngguhnya adalah 

ingin menyeragamkan metode, jadi sistemnya kan dosen pembimbing 

mengajarkan cara membaca itu. Sebelumnya sama dengan metode Iqra’, cuma 

kemudian kan belum terstruktur, jadi masih beragam. Nah dengan modul 10 

jam belajar membaca Al-Qur’an ini sudah lebih terstruktur, jadi evaluasi kita 

juga lebih mudah 

 Kemudian tinggal pendekatan masing-masing dosen pembimbing saja mungkin 

yang berbeda-beda. Kalau B itu kan sebenarnya titik penekanannya biasanya 

lebih kepada konsistensi seperti makhrajul huruf, kemudian panjang pendek 



bacaan, cara membaca, Itu buku itu sebenarnya kalau ditambahkan dengan 

teori-teori atau hukum-hukum bacaan akan lebih efektif untuk yang kelas B. 

Memang lemahnya buku ini tidak ada eori, sebenarnya itu juga masih 

perdebatan, apakah perlu ditambah teori atau tidak itu masih menjadi 

perdebatan. Karena prinsipnya kan ini ingin memudahkan orang bisa membaca 

Al-Qur’an, kalau sudah ditambah dengan teori itu sudah bikin pusing, orang 

akhirnya mungkin tidak mau belajar. Makannya kemudian pendekatan 

pembimbing itu yang menjadi penting untuk penambahan. Pengayaan itu 

diberikan kepada pembimbing, untuk kemudian mengajarkan kepada yang 

kelas B itu. Jadi yang penting konsistensi makhrajul huruf, sama konsistensi 

panjang pendek bacaan, dan tajwidnya. Kalau untuk yang kelas C, D, E, itu 

lebih ditekankan untuk bagaimana mereka bisa baca Al-Qur’an.  Sebenarnya 

kalau dikatakan buku ini sudah cukup atau belum, sementara ini menurut saya 

sudah cukup, cuma memang untuk pengayaan mungkin nanti perlu ada 

semacam buku pendamping, yang diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya 

pembimbing untuk memberikan tambahan. Selama ini untuk buku 

pendampingnya memang belum ada.  

7. Adakah hambatan-hambatan yang dialami selama dalam melaksanakan 

program ini? 

 Hambatannya itu, kualitasnya pengajar belum merata, sehingga memang 

kreativitas pengajar juga perlu dipikikan. Sebenarnya itu cuma pendekatan-

pendekatan kok, jadi bagaimana cara pengajar memberikan pengajaran yang 

mudah diterima mahasiswa. 

8. Adakah evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bimbingan dalam program 

tersebut? 

 Iya untuk evaluasi, kita ada pertemuan rutin, masukan-masukan kita dengarkan 

tentang metode, tentang buku, agar kita bisa terus perbaharui, kita terbuka 

untuk itu semua. Itu kita lakukan rutin minimal persemester. Jaadi pengajar 

jelas kita evaluasi, tetapi memang untuk pengajar kita belum ada alat ukurnya, 



tapi kita mengevaluasinya lebih kepada faktor kehadiran, atau mungkin ada 

laporan dari pihak mahasiswa, kalau ada, kita bisa evaluasi. Beberapa sudah 

kita cukupkan kok, dalam arti pembimbing tersebut sudah tidak mengajar lagi. 

9. Adakah motivasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan 

program tersebut? 

 Ya tentunya ya kita sampaikan, bahwa selain ini bagian dari tanggung jawab 

mereka sebelum kelulusan, ya kita sampaikan ini bagaian dari cara kita untuk 

bagaimana belajar memahami Islam lebih baik. Nah proses motivasi itu tidak 

secara spesifik di sini, tapi memang di awal program biasanya kita 

mendatangkan beberapa tokoh lewat pembukaan program keislaman UMY, 

kemudian di masing-masing kelas, terutama kelas AIK biasanya kita minta 

dosen untuk menyelipkan semangat itu, kemudian ketika KIAI juga kita 

memberikan semangat, yang saya lakukan secara pribadi itu adalah ketika kita 

KIAI dan di kelas AIK itu. 

10. Bagaimana hasil yang telah diperoleh sejauh ini berkaitan dengan program 

tersebut? sudah sepenuhnya berhasil atau belum? 

 Kalau kita bicara statistik, jelas ada perubahan dari yang tadinya tidak bisa baca 

Al-Qur’an sampai bisa baca Al-Qur’an, minimal dengan data kelulusan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL OBSERVASI 

Pengajar : Ade Rahma, S.Pd.I 

Kelas  : B (Putri) 

Hari, Tanggal : Selasa, 27 Februari 2018 

 

 

 

 

NO Aspek yang Diamati Deskripsi 

 

1 

Perangkat Pembelajaran 

a. Modul pembelajaran Al-Qur’an 

Menggunakan modul 10 jam belajar membaca 

Al-Qur’an.  

Menggunakan Al-Qur’an 

 

 

 

2 

Proses Pembelajaran 

a. Menyajikan materi bimbingan  

 

Ceramah dan diskusi 

b. Metode Pembelajaran Sorogan (maju satu per satu) 

c. Penggunaan media  Bahan ajar, meja, papan nama dan Presensi 

d. Pemberian motivasi Pemberian motivasi dilakukan diakhir 

pembelajaran 

3 Perilaku siswa selama 

pembelajaran berlangsung 

Pada saat pengajar memberikan penjelasan 

terkait materi atau bacaan yang sedang 

dipelajari, mahasiswa memperhatikan dan 

kondusif.  

Pada saat maju satu per satu, ada beberapa 

mahasiswa yang bermain hp sendiri. 



Pengajar : Wahyu Hidayat 

Kelas  : C (Putra) 

Hari, Tanggal : Rabu, 28 Februari 2018 

 

 

 

 

NO Aspek yang Diamati Deskripsi 

 

1 

Perangkat Pembelajaran 

a. Modul pembelajaran Al-Qur’an 

 

Menggunakan modul 10 jam belajar membaca 

Al-Qur’an.  

 

 

 

2 

Proses Pembelajaran 

a. Menyajikan materi bimbingan  

 

Ceramah, tanya jawab dan diskusi 

b. Metode Pembelajaran Sorogan (maju satu per satu) 

Ice breaking 

c. Penggunaan media  Bahan ajar, meja, papan nama dan Presensi 

d. Pemberian motivasi Pemberian motivasi dilakukan diakhir 

pembelajaran 

3 Perilaku siswa selama 

pembelajaran berlangsung 

Mahasiswa mendengarkan penjelasan yang 

disampaikan oleh pembimbing, Suasana kelas 

interaktif artinya ada timbal balik antara 

pengajar dan mahasiswa. Ketika pengajar 

memberi kesempatan untuk bertanya, 

mahasiswa akan bertanya terkait dengan apa 

yang belum mereka pahami, begitu pula 

sebaliknya. 



Pengajar : Zidny Azhar Hasbiyan, S.Pd. 

Kelas  : D (Putra) 

 Hari, Tanggal : Senin, 5 Maret 2018 

 

 

 

 

NO Aspek yang Diamati Deskripsi 

 

1 

Perangkat Pembelajaran 

a. Modul pembelajaran Al-Qur’an 

 

Menggunakan modul 10 jam belajar membaca 

Al-Qur’an.  

 

 

 

2 

Proses Pembelajaran 

a. Menyajikan materi bimbingan  

 

Ceramah dan tanya jawab 

b. Metode Pembelajaran Sorogan (maju satu per satu) 

c. Penggunaan media  Bahan ajar, meja, papan nama dan Presensi 

d. Pemberian motivasi Pemberian motivasi tidak ada 

3 Perilaku siswa selama 

pembelajaran berlangsung 

Jumlah mahasiswa yang hadir hanya dua orang, 

satu mahasiswa yang sedang asistensi (sudah 

mendapat nilai A) dan satu mahasiswa yang 

nilainya D. Perilaku siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung interaktif dan 

kondusif. Mahasiswa tidak malu bertanya 

kepada pembimbing saat mengalami kesulitan 

dalam memahami suatu bacaan (ayat) 



Pengajar : Intan Puramasari, S.E.I 

Kelas  : D (Putri) 

 Hari, Tanggal : Selasa, 6 Maret 2018 

 

 

 

 

 

 

NO Aspek yang Diamati Deskripsi 

 

1 

Perangkat Pembelajaran 

a. Modul pembelajaran Al-Qur’an 

 

Menggunakan modul 10 jam belajar membaca 

Al-Qur’an.  

 

 

 

2 

Proses Pembelajaran 

a. Menyajikan materi bimbingan  

 

Ceramah dan diskusi 

b. Metode Pembelajaran Sorogan (maju satu per satu) 

c. Penggunaan media  Bahan ajar, meja, papan nama dan Presensi 

d. Pemberian motivasi Tidak ada pemberian motivasi 

3 Perilaku siswa selama 

pembelajaran berlangsung 

Perilaku mahasiswa pada saat mengikuti 

bimbingan kondusif, mengikuti arahan 

pembimbing dengan benar. Pada saat maju satu 

per satu masih ada mahasiswa yang bingung 

dalam hal pelafalan bacaan yang benar. 



Pengajar : Ahmad Na’im Azhari, S.IP 

Kelas  : B (Putra) 

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Maret 2018 

 

 

 

 

NO Aspek yang Diamati Deskripsi 

 

1 

Perangkat Pembelajaran 

a. Modul pembelajaran Al-Qur’an 

 

Menggunakan modul 10 jam belajar membaca 

Al-Qur’an.  

Buku Tajwid (Hukum-hukum bacaan) 

Al-Qur’an 

 

 

 

2 

Proses Pembelajaran 

a. Menyajikan materi bimbingan  

 

Ceramah, tanya jawab dan diskusi 

b. Metode Pembelajaran Sorogan (maju satu per satu) 

c. Penggunaan media  Bahan ajar, meja, papan nama dan Presensi 

d. Pemberian motivasi Pemberian motivasi dilakukan diakhir 

pembelajaran 

3 Perilaku siswa selama 

pembelajaran berlangsung 

Mahasiswa menyimak bacaan yang dicontohkan 

oleh pembimbing dengan seksama.  

Mahasiswa dengan antusias menyebutkan 

hukum-hukum bacaan dari ayat yang 

dicontohkan oleh pembimbing.  



Pengajar : Dra. Luluk Maftuhah 

Kelas  : C (Putri) 

Hari, Tanggal : Kamis, 8 Maret 2018 

 

 

 

 

 

 

 

NO Aspek yang Diamati Deskripsi 

 

1 

Perangkat Pembelajaran 

a. Modul pembelajaran Al-Qur’an 

 

Menggunakan modul 10 jam belajar membaca 

Al-Qur’an.  

 

 

 

2 

Proses Pembelajaran 

a. Menyajikan materi bimbingan  

 

Ceramah dan diskusi 

b. Metode Pembelajaran Sorogan (maju satu per satu) 

c. Penggunaan media  Bahan ajar, meja, papan nama dan Presensi 

d. Pemberian motivasi Pemberian motivasi dilakukan diakhir 

pembelajaran 

3 Perilaku siswa selama 

pembelajaran berlangsung 

Mahasiswa aktif selama pembelajaran 

berlangsung. Jika tidak tahu cara membaca suatu 

ayat dengan benar mereka bertanya. Mahasiswa 

masih sering keliru mengenai panjang pendek 

bacaan, sehingga harus membaca berulang-

ulang.  
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