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MOTIVASI BELAJAR MEMBACA ALQURAN PADA MAHASISWA 

YANG BUTA BACA ALQURAN DI FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 

  Abstrak 
 

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah universitas yang memiliki program 

Mentoring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) untuk memberantas mahasiswa 

yang buta baca Alquran, termasuk di dalamnya mahasiswa Fakultas Psikologi. 

Menurut salah satu pementor, mahasiswa Fakultas Psikologi memiliki indikasi 

kurangnya motivasi untuk belajar membaca Alquran karena kurang aktif dan kurang 

memiliki keinginan kuat untuk belajar. Padahal, menurut beberapa penelitian, 

motivasi berpengaruh terhadap hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana motivasi belajar mahasiswa yang buta baca Alquran di 

Fakultas Psikologi UMS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

fenomenologis. Subjek terdiri dari 6 mahasiswa angkatan 2017 yang buta baca 

Alquran di Fakultas Psikologi. Hasil penelitian menunjukkan motivasi belajar 

membaca Alquran mahasiswa yang buta baca Alquran di Fakultas Psikologi UMS 

berdasarkan garis kontinum motivasi Ryan dan Deci (2000) tergolong sebagai 

Pengaturan Identifikasi. Akan tetapi, hal itu belum memberikan dorongan yang 

kuat pada diri informan untuk mencapai target dan tujuan belajar. Motivasi belajar 

para informan lebih cenderung bersifat ekstrinsik, karena didasari oleh kesadaran 

akan kegunaan dari belajar membaca Alquran melalui Mentoring, namun kurang 

didasari oleh minat belajar dari dalam diri. Para informan berminat dengan 

kegiatan dan materi belajar ketika Mentoring, namun kurang berminat untuk 

melakukan kegiatan belajar membaca Alquran secara intensif di luar Mentoring. 

Hal itu   ditunjukkan dari para informan yang lebih memprioritaskan kegiatan lain 

daripada kegiatan belajar membaca Alquran di luar Mentoring. Hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang motivasinya cenderung ekstrinsik 

memiliki kisaran jumlah halaman membaca Iqra’ 8-88 halaman. 

Kata Kunci: motivasi belajar, mahasiswa, buta baca Alquran. 

 

Abstract 
 

Universitas Muhammadiyah Surakarta is a University that has an Al-Islam and 

Kemuhammadiyahan (AIK) Mentoring program to eradicate a blind student who 

read the Alquran, including students of the Faculty of Psychology. According to 

one of the mentors, students of the Faculty of Psychology have indications of a 

lack of motivation to learn to read the Alquran, because they are less active and 

lack the strong desire to learn.  In fact, according to some research, motivation 

influence learning outcomes This research aims to know the extent of the learning 

motivation of students who are blind in reading the Alquran at the Faculty of 

Psychology, UMS.This research is qualitative research phenomenological. The 

subject consists of 6 students force 2017 blind read the Quran at the Faculty of 

psychology. The results showed the learning motivation of students who are blind 

in reading the Alquran at the Faculty of Psychology UMS, based on continuum 
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line motivation of Ryan and Deci (2000) considered the Identified Regulation. 

However, it has yet to give a strong impetus to the informant in order to achieve 

the targets and goals of the study. The learning motivation of the informant more 

extrinsic, because it tends to be based on awareness of the usefulness of learning 

to read the Alquran through Mentoring, but less based on interest in learning from 

the inside. The informants are interested by the activities and learning materials 

when Mentoring, but less interested in learning to read the Alquran outside 

Mentoring intensively. It is shown from the informant more prioritizing other 

activities rather than learning to read the Alquran outside of Mentoring. .The 

research also shows that students who have a range of extrinsic motivations tend 

to number of pages read Iqra ' 8-88 page. 

Key word : learning motivation, student, blind in reading the Alquran 

 
1. PENDAHULUAN  

Alquran adalah sumber pertama dalam Islam untuk mengetahui pokok-pokok 

ajaran Islam yang selalu relevan dengan masa lalu, masa kini, maupun masa 

mendatang. Misalnya, Alquran dapat digunakan sebagai dasar pendidikan yang 

mampu membentuk generasi yang senantiasa melakukan kebaikan. Alquran dapat 

membimbing dan mengarahkan manusia untuk membedakan kebaikan dan 

keburukan. Selain itu, Alquran juga merupakan sumber pengetahuan dan sumber 

hukum segala aspek kehidupan (Taufik, 2000).  Oleh karena itu, umat muslim 

seharusnya mengamalkan Alquran dalam kehidupan mereka agar kehidupannya 

dilingkupi dengan kebaikan-kebaikan yang membawa kebahagiaan di dunia 

maupun akhirat. Menurut Taufik (2000), untuk mengamalkan Alquran, dapat 

dimulai dengan langkah awal yaitu berinteraksi dengan Alquran terlebih dahulu 

sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing orang. Berinteraksi dengan 

Alquran bisa dilakukan dengan cara beraneka ragam, salah satunya dengan 

membaca  Alquran.  

Membaca Alquran bukan hanya langkah awal untuk mengamalkan 

Alquran, namun juga merupakan kewajiban setiap orang Islam karena perintah 

untuk membaca Alquran tertera dalam Q.S.Al-Ankabut : 45 yang berbunyi : 

…..  

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur’an)...”  
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Selain itu, membaca Alquran juga mendatangkan pahala. Hal itu tercantum 

dalam salah satu hadits yang berarti: 

“Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membaca satu huruf dari Al Quran maka 

baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 

10 kebaikan semisalnya dan aku tidak mengatakan اا  satu huruf, akan tetapi ا

Alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu huruf.” (HR. Tirmidzi) 

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa membaca 

Alquran merupakan aktivitas yang sangat penting dan wajib dilakukan bagi 

orang Islam, serta mendatangkan pahala bagi yang membacanya.  

Adanya kewajiban dan urgensi membaca Alquran bagi orang Islam tidak 

lantas membuat semua orang Islam mampu membaca Alquran. Faktanya, 

ditemukan bahwa tidak semua orang yang beragama Islam di Indonesia dapat 

membaca Alquran karena buta huruf Alquran. Menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2013, ada sekitar 54 persen dari keseluruhan  populasi umat Islam di 

Indonesia yang tidak bisa membaca Alquran (koran republika.co.id, 2015).  

 

Gambar 1.Grafik Buta Baca Alquran di Indonesia 

 Selain itu, diketahui pula bahwa di salah satu universitas yang didirikan 

oleh organisasi Islam, yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), tidak 

semua mahasiswanya mampu membaca Alquran. Menurut Kepala Mentoring 

UMS, Abu Bakri Royani mengungkapkan bahwa banyak mahasiswa tidak lulus 

tes BTA (Baca Tulis Alquran) dan semakin tahun semakin meningkat jumlahnya 

(Tim UMS, 2015).  Lebih spesifiknya, di Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, data dari LPPIK (Lembaga Pengembangan Pondok 

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan) menunjukkandari 227  mahasiswa muslim 
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angkatan 2016 yang mengikuti tes membaca Alquran, 18%  nya tidak lulus tes 

membaca Alquran, sedangkan pada tahun selanjutnya, dari 234 mahasiswa 

muslim angkatan 2017 yang mengikuti tes membaca Alquran,  24%  nya tidak 

lulus tes membaca Alquran.  Adanya fakta tersebut tentu saja sangat 

memprihatinkan, mengingat pentingnya dan wajibnya kegiatan membaca Alquran 

dalam kehidupan  umat muslim, tidak terlepas di dalamnya yaitu mahasiswa 

muslim di UMS. Selain itu, mampu membaca Alquran dalam lingkup perkuliahan 

juga sangat penting untuk mahasiswa UMS, dikarenakan kemampuan membaca 

Alquran yang baik dapat lebih memudahkan mahasiswa ketika mengikuti mata 

kuliah yang berhubungan dengan keislaman. Sebab, di dalam mata kuliah tersebut 

terdapat tugas membaca Alquran di kelas maupun tugas menghafal surat di dalam 

Alquran.  

   Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki sebuah program yang 

digunakan untuk pembelajaran Mahasiswa yang buta baca baca Alquran, yaitu 

Program Mentoring AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan). Mentoring AIK 

adalah sebuah program wajib untuk mahasiswa yang digunakan sebagai strategi 

pembinaan keislaman kepada mahasiswa yang dilakukan dalam bentuk halaqoh-

halaqoh (kelompok-kelompok) sebagai perwujudan kampus yang berwacana 

keilmuan dan keislaman. Pada kelompok Mentoring, terdapat satu pementor 

sebagai pembimbing yang menginternalisasi nilai-nilai keislaman dan 

menyelesaikan masalah keagamaan setiap anggota. Di samping itu, secara khusus 

pementor juga bertugas membimbing mahasiswa untuk memahami nilai 

keislaman secara teoritik maupun aplikatif dan membimbing mahasiswa untuk 

belajar membaca Alquran. Mentoring juga sangat penting kedudukannya dalam 

sistem perkuliahan. Sertifikat Mentoring merupakan syarat bagi pengambilan 

mata kuliah Studi Kemuhammadiyahan. Sertifikat tersebut didapatkan apabila 

mahasiswa dapat mencapai nilai minimal C. Mahasiswa yang tidak mendapatkan 

sertifikat diharuskan mengulang Mentoring selama 1 tahun, sehingga pengambilan 

mata kuliah Studi Kemuhammadiyahan juga tertunda selama 1 tahun. Nilai 

tersebut diperoleh dari hasil ujian Mentoring berupa tes praktek ibadah, tes 

pengetahuan keislaman, maupun tes membaca Alquran/Iqra’.  
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 Adanya kewajiban dan kepentingan bagi mahasiswa untuk mengikuti 

kegiatan Mentoring tersebut, mau tidak mau membuat mahasiwa rutin mengikuti 

kegiatan pembelajaran keislaman di Mentoring, khususnya kegiatan belajar 

membaca Alquran. Namun, perlu diketahui bahwa pembelajaran membaca yang 

termasuk dalam pembelajaran bahasa seharusnya dilakukan pada usia kanak-

kanak, yang merupakan periode kritis dalam perkembangan manusia. Periode 

kritis diyakini sebagai masa-masa emas memperoleh pengetahuan, termasuk di 

dalamnya memperoleh bahasa (Musfiroh, 2017). Menurut teori Bloom (dalam 

Priyanto, 2014), masa emas tersebut terjadi pada umur 0-8 tahun. Artinya, 

mahasiswa yang rata-rata  berusia 18-22 tahun, sudah jauh melewati masa emas 

tersebut. Selain itu, berdasarkan temuan awal peneliti,  salah satu pementor yang 

berinisial MMA menyatakan bahwa di kelompok Mentoring yang diampunya, 

dari 8 mahasiswa, hanya 2 mahasiswa yang terlihat dorongan yang kuat dari diri 

sendiri untuk benar-benar belajar membaca Alquran. Diketahui dari beberapa 

penelitian, salah satu hal yang berpengaruh pada hasil belajar adalah motivasi 

belajar (Tirtiana, 2013; Aquami, 2015; Sutrisno & Siswanto, 2016). 

Motivasi adalah bergerak untuk melakukan sesuatu (Ryan & Deci, 2000). 

Menurut Schunk, Mmeeche, & Pintrich (2012), motivasi adalah suatu proses 

diinisiasikannya dan dipertahankannya aktivitas yang diarahkan pada pencapaian 

tujuan. Sedangkan belajar merupakan proses individu untuk mencapai perubahan 

tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman melakukan 

interaksi dengan lingkungan (Mahmud, 2010). Menurut Ryan dan Deci (2000), 

motivasi terdiri dari aspek minat/kesenangan, kompetensi, usaha/kepentingan, 

tekanan, pilihan, kegunaan, dan keterhubungan. Ada  berbagai jenis dan tingkatan 

motivasi. Mulai dari tidak termotivasi, motivasi ekstrinsik, dan motivasi intrinsik. 

Semakin intrinsik motivasi pada seseorang, maka seseorang akan semakin 

menyadari pentingnya tujuan yang akan dicapai dan semakin menikmati proses 

pencapaian tersebut, sehingga akan semakin kuat dorongan dari dalam diri 

seseorang dalam mencapai tujuan. Lebih jelasnya, Ryan dan Deci (2000) 

menggambarkan motivasi dengan garis kontinum motivasi sebagai berikut:  
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Gambar 2.Garis Kontinum Motivasi Ryan & Deci 
 

 Berdasarkan teori-teori motivasi tersebut, semakin menguatkan 

pentingnya motivasi belajar dalam pencapaian tujuan program Mentoring, yaitu 

agar tidak ada lagi mahasiswa yang buta dalam membaca Alquran. Buta membaca 

Alquran menurut Srijatun (2017) dan Giftia (2014), yaitu ketidakmampuan 

seseorang untuk melafalkan kata-kata atau huruf-huruf hijaiyah sesuai makharijul 

huruf dan kaidah tajwid. Artinya, standar keberhasilan pencapaian tujuan 

Mentoring adalah kemampuan mahasiswa dalam membaca Alquran. Penelitian 

yang dilakukan Ridholloh (2016) menyatakan bahwa ada pengaruh motivasi 

belajar siswa terhadap kemampuan baca-tulis Alquran siswa. Berdasarkan 

fenomena-fenomena dan teori yang yang telah dipaparkan tersebut, maka 

penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana 

motivasi belajar Alquran mahasiswa yang buta baca Alquran di Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi.  Peneliti 

melakukan penelitian di Mentoring Fakultas Psikologi. Subjek dari peserta yang 

mengikuti proses belajar di Mentoring Fakultas Psikologi. Subjek yang diambil 

sejumlah 6 orang mahasiswa angkatan 2017 dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1.Profil Informan 

 

Mahasiswa-mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa yang memiliki jumlah 

halaman membaca Iqra’ yang tertinggi atau terendah dalam kegiatan Mentoring 

agar dapat dilihat dorongan yang menonjol. Perkembangan membaca Iqra’ 

tersebut diperoleh dari data yang dimiliki oleh Koordinator Mentoring Fakultas 

Psikologi (KMF Psikologi) dan beberapa diperoleh dari survey peneliti sendiri, 

karena terdapat kendala data yang dimiliki KMF Psikologi kurang lengkap. 

Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  

teknik analisis data  menurut pendapat Miles & Huberman yang terdiri dari empat 

tahap (Herdiansyah, 2014). Empat tahap tersebut adalah yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, diplay data, serta kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap 

pengumpulan, peneliti mengumpulkan data menggunakan wawancara. Setelah 

melakukan pengumpulan data, peneliti mendisplay data, yaitu dengan cara 

mengolah data yang diperoleh dari wawancara menjadi matriks. Matriks tersebut 

dibuat berdasarkan kategori tema tertentu. Selanjutnya, tema-tema tersebut 

dipecah menjadi subtema-subtema. Terakhir, peneliti menyimpulkan data yang 

yang telah diperoleh sehingga didapatkan hasil akhir yang menjawab pertanyaan 

penelitian.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Muncul indikasi motivasi belajar intrinsik dari semua informan, yaitu berupa 

perasaan senang mengikuti kegiatan belajar membaca Alquran, terlihat dari 

No. Partisipan Usia Jenis 

Kelamin 

Nilai Tes 

BTA 

Perkembangan 

belajar Iqra’ 

1. EC ±18 tahun Perempuan C 88 halaman 

2. NI ±19 tahun Laki-laki D 61 halaman 

3. LO ±19 tahun Perempuan D 19 halaman 

4. RY ±19 tahun Laki-laki D 17 halaman 

5. FA ±19 tahun Perempuan C 12 halaman 

6. SN ±19 tahun Perempuan C 8 halaman 



8 

 

perasaan senang mengikuti kegiatan belajar membaca Alquran melalu Mentoring. 

Misalnya seperti yang dikatakan informan SN sebagai berikut: 

“..saya cukup senang ikut mentoring soalnya bisa memperbaiki bacaan-

bacaan yang menurut saya salah.”(W.SN/35-37),“Ya karena ee kalau baca 

Alquran itu kan pahalanya besarkan mbak jadi saya pengen memperbaiki baca 

Alquran.(W.SN/47-49) 

Terlihat pula dari ketertarikan terhadap kegiatan maupun materi belajar, 

walaupun ketertarikan beberapa informan ada yang diawali karena adanya 

kewajiban Mentoring. Misalnya seperti yang dikatakan informan SN sebagai 

berikut: 

“Munculnya ketertarikan itu ya pertama, di mentoring ini terus dari masuk 

kuliah ini dah mulai kayaknya saya mulai ke BTA lagi soalnya ya itu tadi saya 

ingin pahala yang  banyak dari Alquran.”(W.SN/55-59),“Ya kan terariknya 

pertama wajib kan ya mbak tapi kok lama-lama manfaatnya banyak jadi ya 

seneng-seneng aja.”(W.SN/62-64) 

Selain itu, ditandai pula dengan adanya pemahaman manfaat maupun 

tujuan belajar membaca Alquran, adanya peningkatan keterampilan, adanya 

tujuan dan target belajar serta usaha untuk mencapai tujuan dan target  tersebut. 

Indikasi-indikasi tersebut memang menunjukkan adanya motivasi belajar 

intrinsik, namun, para informan yang masih kurang intensif dalam melakukan 

usaha untuk mencapai target mereka karena lebih memprioritaskan kegiatan lain, 

menunjukkan bahwa para informan sebenarnya kurang berminat dalam belajar 

dan kurang tekun untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya seperti yang dikatakan 

informan SN sebagai berikut: 

“..apa ya lebih mentingin dunianya ya jadinya kan karena belum biasa ya 

belum baca Alquran di keseharian jadinya ya mungkin ada lafal yang 

salah.”(W.SN/428-431), “Masih males baca di rumah.”(W.SN/436-437), 

“Mungkin karena temen temen saya yang notabene ga terlalu terjun ke agama 

Islam gitu, sekalipun dari keluarga, bapak bisa baca Alquran, tapi kayak saya 

lebih tertarik dengan hobi saya kayak lebih ke aktivitas dunianya, jadi 

dorongan baca quran kayak ditutupi dengan itu.” (W.SN/1011/1016) 
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 Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa  

motivasi intrinsik para informan ketika belajar membaca Alquran cenderung 

berupa internalisasi manfaat dan kesadaran akan pentingnya belajar membaca 

Alquran namun belum mencapai tahap benar-benar tertarik terhadap kegiatan 

belajar membaca Alquran serta belum mencapai tahap menikmati kegiatan belajar 

membaca Alquran.  

Muncul juga indikasi motivasi belajar ekstrinsik pada diri semua informan, 

yaitu berupa adanya sumber motivasi belajar ekstrinsik yang ditunjukkan dari 

adanya penghargaan, misalnya seperti pernyataan informan EC sebagai berikut: 

“Ya paling ucapan “selamat ya..” (W.EC/783),“Ya reaksinya pasti seneng lah 

mbak, berarti yang mbaknya ajarkan nggak cuma masuk telinga kanan keluar 

telinga kiri.” (W.EC/1119-1121) 

Terlihat juga indikasi motivasi belajar ekstrinsik berupa adanya hukuman, 

seperti yang ditanyakan informan RY sebagai berikut: 

“..andaikan iqra’ tiga bacanya masih kesendat-sendat ya mengulang lagi 

minggu depannya baca itu lagi. Itu belum lanjut ke tahap 

berikutnya.”(W.RY/490-493, “Ya kalau disuruh gitu ya diulang lagi baca lagi 

di rumah.” (W.RY/503-504) 

Ditunjukkan juga dari adanya suasana kompetisi yang menekan dan  keinginan 

untuk mendapatkan sertifikat. Misalnya seperti yang dikatakan informan RY 

sebagai berikut: 

“…di sini temen-temennya baca Alqurannya sudah baik, sedangkan saya baca 

Qurannya masih jelek, jadi ada motivasi tambahan buat bisa baca Alquran 

biar sama kayak temennya.”(W.RY/410-414) 

 “…beberapa mata kuliah itu juga diwajibkan untuk mengikuti program 

mentoring dulu, mendapat sertifikat dulu. baru bisa mengikuti kuliah 

tersebut.”(W.RY/400-404) 

 Berdasarkan pemaparan tersebut memang diketahui bahwa ada dorongan-

dorongan dari luar yang muncul, namun, ternyata lingkungan Mentoring kurang 

mendukung dalam belajar. Mahasiswa sudah memiliki keinginan belajar dan 

kesadaran akan pentingnya Mentoring bagi perkuliahan ataupun diri mereka, 
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namun lingkungan pembelajaran Mentoring yang monoton dan  pementor yang 

kurang mendorong semangat belajar membuat informan kurang memiliki 

dorongan yang maksimal dari luar untuk meningkatkan kemampuan membaca 

Alquran mereka.  

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian motivasi belajar intrinsik, dapat 

disimpulkan lebih lanjut bahwa  para informan belajar membaca Alquran masih 

cenderung didasari alasan kegunaan atau karena sebuah kepentingan, yaitu 

misalnya belajar membaca Alquran berguna untuk memperbaiki bacaan Alquran, 

berguna untuk mendapatkan pahala, berguna untuk memperoleh sertifikat yang 

nantinya berguna untuk mata kuliah lain, berguna untuk memperoleh penghargaan 

atau dukungan dari orang sekitar, dan untuk menghindari hukuman.  Para 

informan belum mencapai tahap benar-benar tertarik terhadap kegiatan belajar 

membaca Alquran serta belum mencapai tahap menikmati secara internal kegiatan 

belajar membaca Alquran, ditunjukkan dari masih kurang intensifnya para 

informan untuk meningkatkan kemampuan belajarnya di luar kewajiban belajar di 

Mentoring.  Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa motivasi 

belajar informan tergolong agak internal atau disebut dengan Pengaturan 

Identifikasi pada garis kontinum motivasi belajar menurut  Ryan dan Deci (2000). 

Pengaturan Identifikasi masih masuk dalam ranah motivasi ekstrinsik. Namun, di 

dalam garis kontinum, Pengaturan Identifikasi  mendekati ranah motivasi 

intrinsik.  

Merujuk pada pengertian Pengaturan Identifikasi yang dijelaskan oleh 

Schunk, Pintrich, dan Mmeeche (2012), Pengaturan Identifikasi adalah siswa 

melakukan tugas karena tugas tersebut penting bagi dirinya dan tugas tersebut 

dilakukan lebih karena masalah kegunaan, bukan karena alasan ketertarikan. 

Diketahui pula bahwa motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa tergolong agak 

intrinsik karena motivasi belajar siswa muncul karena 2 kebutuhan saja, yaitu 

kebutuhan akan kompetensi dan kebutuhan akan relasi. Padahal, menurut  

pendapat Ryan dan Deci (2000), motivasi intrinsik akan muncul secara maksimal 

apabila ada kepuasan akan 3 kebutuhan psikologis dasar, yaitu kebutuhan akan 

otonomi, kompetensi, mapun relasi.  enderung terlihat motivasi belajar ekstrinsik 
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daripada motivasi intrinsik, akan tetapi motivasi yang tergolong ekstrinsik 

tersebut pun belum maksimal dalam memberikan dorongan kepada para informan 

untuk mencapai tujuan belajar karena lingkungan belajar yang masih perlu 

dibenahi atau belum memenuhi harapan para informan. 

Ditemukan juga pada penelitian ini, terdapat perbedaan perasaan ketika 

menjalani kegiatan belajar antara lak-laki dan perempuan. Perasaan perempuan 

saat menjalani kegiatan belajar cenderung didasari oleh kebutuhan berelasi sosial 

dengan orang sekitar. Sedangkan laki-laki, cenderung didasari oleh kebutuhan 

untuk menambah pengetahuan atau meningkatkan keterampilan. Misalnya seperti 

yang dikatakan informan perempuan, yaitu EC, yang menyatakan : 

 “Senang karena kan itu teman seumuran ya. Di usia sekarang kan, belajar 

bareng lebih asik. Kalau sama sesama teman nggak perlu sungkan atau 

gimana.” (W.EC/865-869)   

Sedangkan informan laki-laki, misalnya RY, menyatakan : 

“Seneng sih mba karena motivasi ilmu.” (W.RY/968)  

. Ditemukan pula perbedaan minat antara laki-laki dan perempuan 

terhadap kegiatan belajar membaca Alquran. Minat informan laki-laki terhadap 

kegiatan belajar membaca Alquran cenderung didasari oleh kebutuhan untuk 

menambah pengetahuan. Sedangkan minat informan perempuan terhadap kegiatan 

belajar membaca Alquran cenderung didasari dorongan orang sekitar. 

Hal itu ditunjukkan misalnya dari pernyataan informan laki-laki, NI, sebagai 

berikut : 

“…bisa belajar bareng, bisa saling bertukar pikiran, pokoknya yang berbau-

bau diskusi gitu hlo mbak. Itu lebih lebih bikin tertarik daripada kalau belajar 

sendiri.”(W.NI/580-584) 

Sedangkan informan perempuan misalnya informan FA, menyatakan sebagai 

berikut: 

“Ya, kadang ya tertarik sih ya tertarik kadang cerita sama ibuk “buk, kok aku 

malu ya kayak gini. Yaudah belajar lagi” kayak gitu jadi ada dorongan dari 

orang tua juga jadi tambah semangat lagi.”(W.FA/172-176) 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa motivasi belajar membaca Alquran mahasiswa yang buta baca Alquran di 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta tergolong sebagai 

Pengaturan Identifikasi menurut garis kontinum motivasi Ryan dan Deci (2000), 

atau bisa disebut motivasi yang  agak internal, ditunjukkan dari adanya beberapa 

indikasi motivasi belajar intrinsik pada diri semua informan, akan tetapi hal itu 

belum memberikan dorongan yang kuat pada diri informan untuk mencapai target 

dan tujuan belajar. Motivasi belajar para informan lebih cenderung bersifat 

ekstrinsik, karena motivasi belajar para informan cenderung didasari oleh 

kegunaan atau pentingnya belajar, namun kurang didasari oleh ketertarikan atau 

minat belajar. Para informan berminat belajar membaca Alquran cenderung 

disebabkan karena kewajiban ataupun kesadaran akan pentingnya mengikuti 

kegiatan belajar membaca Alquran di Mentoring, namun kurang berminat belajar 

membaca Alquran di luar Mentoring.  Selain itu, diketahui pula bahwa motivasi 

belajar yang dimiliki oleh para informan tergolong agak internal karena motivasi 

belajar para informan muncul disebabkan 2 kebutuhan saja, yaitu kebutuhan akan 

kompetensi dan kebutuhan akan relasi. Padahal, menurut  pendapat Ryan dan Deci 

(2000), motivasi intrinsik akan muncul secara maksimal apabila 3 kebutuhan 

psikologis dasar semuanya terpenuhi, yaitu kebutuhan akan otonomi, kompetensi, 

mapun relasi.   

Ditemukan juga dari hasil penelitian, terdapat perbedaan perasaan ketika 

menjalani kegiatan belajar pada laki-laki dan perempuan. Perasaan laki-laki 

cenderung didasari kebutuhan untuk menambah pengetahuan atau meningkatkan 

keterampilan. Sedangkan perasaan perempuan cenderung didasari oleh kebutuhan 

berelasi sosial dengan orang sekitar. Ditemukan pula perbedaan minat antara laki-

laki dan perempuan terhadap kegiatan belajar membaca Alquran. Minat informan 

laki-laki terhadap kegiatan belajar membaca Alquran cenderung didasari oleh 

kebutuhan untuk menambah pengetahuan. Sedangkan minat informan perempuan 

terhadap kegiatan belajar membaca Alquran cenderung didasari dorongan orang 

sekitar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pada 
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mahasiswa yang buta baca Alquran di Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, mahasiswa yang motivasinya cenderung ekstrinsik 

memiliki kisaran jumlah halaman membaca Iqra’ 8-88 halaman. 
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