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Peran Mentoring Al – Islam Dan Kemuhammadiyahan Dalam Mengatasi 

Kesulitan Mahasiswa Membaca Al – Qur’an Di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Tahun Akademik 2018/ 2019 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini memeiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1) 

Mendeskripsikan kesulitan mahasiswa dalam membaca Al – Qur’an tahun 

pelajaran 2018 / 2019. 2) Mendeskripsikan peran Mentoring Al – Islam dan 

Kemuhammadiyahan dalam mengatasi kesulitan mahasiswa membaca Al – Qur’an 

tahun pelajaran 2018 / 2019. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kemudian 

pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode wawancara, observasi, 

angket dan dokumentsi. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan metode 

deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 16,00% responden 

menyatakan mengalami kesulitan dalam membaca Al – Qur’an, 18,00% 

menyatakan sering, 22,00% menyatakan kadang – kadang, dan 44,00% tidak 

pernah merasakan kesulitan dalam membaca Al – Qur’an. 34,00% responden 

menyatakan metode yang digunakan oleh Koordinator Mentoring Pusat sudah tepat 

dan efisien dalam membantu mahasiswa yang kesulitan membaca Al – Qur’an, 

40,00% menyatakan sering, 24,00% menyatakan kadang – kadang, dan 2,00% 

menyatakan tidak pernah. Dikarenakan jumlah pertemuan kegiatan Mentoring Al 

– Islam dan Kemuhammadiyahan yang terbatas. 32,00% menyatakan mendapatkan 

bahwa setiap kegiatan Mentoring Al – Islam dan Kemuhammadiyahan adek mentor 

mendapatkan giliran membaca Al – Qur’an, 2,00% menyatakan sering dan 52,00% 

menyatakan kadang – kadang. 25,00% menyatakan bisa membaca Al – Qur’an 

setelah mengikuti Mentoring Al – Islam dan Kemuhammadiyahan, 34,00% 

menyatakan sering, 36,00% menyatakan kadang – kadang, dan 6,00% menyatakan 

tidak pernah. Kesulitan yang dialami mahasiswa dalam membaca Al – Qur’an 

disebabkan sebagai berikut : 1) membedakan huruf hijayyah karena persamaan 

bentuk huruf, 2) bentuk huruf bersambung, 3) belum hafal harakat,4)  pengucapan 

makhraj yang benar, 5) tidak ada motivasi dari dalam diri untuk bias membaca Al 

– Qur’an, 6) Tidak menyukai kegiatan belajar membaca Al – Qur’an. Mentoring 

Al – Islam dan Kemuhammadiyahan juga memiliki peran yang cukup baik dalam 

membantu mahasiswa membaca Al – Qur’an, dan salah satu program nyata dari 

Mentoring Al – Islam dan Kemuhammadiyahan adalah mengadakan sekolah tahsin 

yang bertujuan agar mahasiswa bisa memperbaiki bacaan dan belajar membaca Al 

– Qur’an. Peran Mentoring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dari awal telah 

bekerja sesuai dengan kedudukannya dalam pembinaan ke-Islaman bagi 

mahasiswa melalui halaqah BTA, Tahsin, dan Tahfidz, Mentoring Al – Islam dan 

Kemuhammadiyahan. Peran Mentoring ini berdampak sangat baik bagi mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta di mana diperoleh data 60,00% dari total 

responden mengaku mendapatkan manfaat dan mendapatkan pelajaran khususnya 

dalam belajar membaca Al – Qur’an setelah mengikuti kegiatan mentoring Al – 

Islam dan Kemuhammadiyahan. 

 

Kata kunci: Peran Mentoring Al – Islam dan Kemuhammadiyahan, Kesulitan 

Mahasiswa membaca Al – Qur’an. 
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Abstract 

 

This study aims to find out and describe: 1) Describe the difficulties of students to 

reading Al-Qur'an in 2018/2019 school year. 2) Describe the role of Mentoring Al-

Islam and Kemuhammadiyahan in overcoming the difficulties of students to 

reading Al-Qur'an in 2018/2019 school year. Type of this research is qualitative. 

Data collection in this study through interviews, observation, questionnaires and 

documentation. Whereas in analyzing data using the deductive method. Based on 

the results of the study it can be concluded that 16.00% of respondents stated 

having difficulty in reading Al-Qur'an, 18.00% stated often, 22.00% stated 

sometimes, and 44.00% had never felt difficulty in reading Al-Qur'an. 34.00% of 

respondents said the method used by the Central Mentoring Coordinator was 

appropriate and efficient in helping students who have difficulty reading Al-Qur'an, 

40.00% stated often, 24.00% stated sometimes, and 2.00% stated never. Due to the 

limited number of meetings between Mentoring Al - Islam and 

Kemuhammadiyahan. 32.00% of the mentor stated that they found every mentoring 

activity of Al-Islam and Kemuhammadiyahan had a turn to read Al-Qur'an, 2.00% 

stated often and 52.00% stated sometimes. 25.00% said they could read Al-Qur'an 

after attending Al-Islam Mentoring and Kemuhammadiyahan, 34.00% stated often, 

36.00% stated sometimes, and 6.00% said they had never. Difficulties experienced 

by students to reading Al-Qur'an are as follows : 1) differentiating hijayyah letters 

because of similarity the letter shapes, 2) Shape of the letter ended, 3) haven't 

memorized harakat, 4) correct pronunciation for makhraj, 5) nothing motivation 

from themselves to be able to read Al-Qur'an, 6) Do not like learning to read Al-

Qur'an, 7) Lack of religious education in family, 8) Association with friends who 

are not good. Al-Islam and Kemuhammadiyahan Mentoring also has a pretty good 

role to helping students read Al-Qur'an, and one of the real programs of Al-Islam 

and Kemuhammadiyahan Mentoring is to make a Tahsin School aimed at making 

students able to improve their reading and learning to read Al-Qur'an. The Role of 

Mentoring Al-Islam and Kemuhammadiyahan from the beginning has worked in 

accordance with its position in Islamic guidance for students through BTA, Tahsin, 

and Tahfidz. Mentoring Al-Islam and Kemuhammadiyahan. The role of Mentoring 

is quite good for students in Muhammadiyah University of Surakarta where 

60.00% of the total respondents obtained benefits and got lessons especially in 

learning to read Al-Qur'an after participating in Al-Islam and Kemuhammadiyahan 

mentoring activities 

 

Keywords: The Role Mentoring of Al - Islam and Kemuhammadiyahan, the 

Difficulties of Students reading Al - Qur'an. 

 

1. PENDAHULUAN 

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang 

memiliki slogan “Wacana Keilmuan dan Ke - Islaman”. Oleh karena itu, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tidak hanya dituntut untuk mengembangkan dan menyebarkan 

ilmu teknologi dan pengetahuan, namun dituntut juga untuk menyebarluaskan dan 

mengimplementasikan nilai ke - Islaman pada mahasiswa . Sebagai perguruan tinggi yang 
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mempunyai misi ke - Islaman, Universitas Muhammadiyah Surakarta harus membekali 

mahasiswa dengan pemahaman keagamaan pada mahasiswanya, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta  bertekad untuk menjadikan suasana kampus yang Islami dan 

Ilmiah. Suasana kampus yang Islami diupayakan melalui berbagai aktivitas ke-Islaman, 

salah satunya yang di selenggarakan oleh LPPIK ( Lembaga Pengembangan Pondok Al – 

Islam dan Kemuhammadiyahan ),  melalui mentoring. Mentoring AIK adalah kegiatan 

yang di kembangkan Kasi Mentoring AIK di bawah naungan Lembaga Pengembangan 

Pondok Al – Islam dan Kemuhammadiyahan  ( LPPIK ) . Mentoring AIK wajib di ikuti 

oleh mahasiswa baru mulai semester I dan semester II. 

  Agar pelaksanaan Mentoring AIK dapat berjalan secara terencana, terarah, dan tercapai 

tujuannya. Maka di perlukan sebuah perencanaan yang  matang, upaya yang sistematik 

dalam berbagai hal, baik dalam hal komponen keras maupun komponen lunak . Dengan 

kata lain di perlukan sebuah perangkat yang mampu mempola dan menata. Salah satu 

perangkat tersebut adalah kurikulum Mentoring AIK khususnya kurikulum Baca Tulis Al 

- Quran. Sebelum pelaksanaan Mentoring AIK, Lembaga Pengembangan Pondok Al – 

Islam dan Kemuhammadiyahan ( LPPIK ) mengadakan tes baca Al - Quran dan tes bacaan 

sholat. Tes tersebut sudah di laksanakan sejak tahun 2003 sampai sekarang ,  dan wajib 

diikuti bagi mahasiswa baru. Pada tahun ajaran 2018 / 2019, tercatat dari delapan ribu 

mahasiswa yang belum lulus ada tiga ribu lebih mahasiswa. Hal tersebut diakibatkan oleh 

mahasiswa yang masih merasa kesulitan dalam membaca maupun menulis Al – Qur’an. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu 

penelitian  yang  melibatkan kerja lapangan sesuai fakta yang ada di lapangan yang  

berhubungan dengan data yang sudah terkumpul. Pendekatan yang di lakukan oleh peneliti 

adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian  yang  menghasilkan  data  

deskriptif berupa lisan dari perilaku yang di amati atau kata – kata tertulis. Penelitian ini 

bermaksud melakukan studi deskriptif Peran  Mentoring AIK dalam mengatasi kesulitan 

mahasiswa membaca Al - Quran di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Mentoring AIK 

Mentoring AIK merupakan salah satu strategi pembinaan ke – Islaman bagi Mahasiswa 

yang dilakukan melalui kelompok – kelompok (halaqah – halaqah) secara terencana, 
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terarah, dan bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi dan fitrah keagamaan 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai bertanggung jawab moral 

dan komitmen untuk mewujudkan kampus yang berwacana keilmuan dan ke – Islaman. 

Peran Mentoring AIK adalah suatu perangkat yang sesuai dengan yang diharapkan 

Mahasiswa untuk pembinaan ke – Islaman melalui halaqah yang mengambangkan 

fitrah keagamaan dan potensi mahasiswa yang dalam penelitian ini berfokus pada 

mengatasi kesulitan mahasiswa dalam membaca Al – Qur’an. 

  Dalam temuan peneliti yang diperoleh dari wawancara serta observasi, 

pengurus Koordinator Mentoring Pusat telah berperan aktif dalam membuat program 

kerja selama satu periode yang tentunya program kerja tersebut bisa membantu 

mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam membaca Al – Qur’an. Kemudian 

Koordinator Mentoring Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta juga menyiapkan 

Grand Opening Universitas yang dilaksanakan di Masjid Sudalmiyah Rais kampus 2 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal ini menunjukkan Hal ini menunjukkan 

bahwa pengurus Koordinator Mentoring Pusat turut berperan sesuai dengan kedudukan 

dan yang diharapkan oleh pihak Universitas dalam mensosialisasikan program yang 

akan dilaksanakan selama 2 semester setiap hari sabtu. 

  Dari 50 responden diketahui bahwa 16,00% menyatakan mengalami kesulitan 

dalam membaca Al – Qur’an, 18,00% menyatakan sering, 22,00% menyatakan kadang 

– kadang, dan 44,00% tidak pernah merasakan kesulitan dalam membaca Al – Qur’an. 

 Dari 50 Responden diketahui bahwa 34,00% menyatakan metode yang 

digunakan oleh Koordinator Mentoring Pusat sudah tepat dan efisien dalam membantu 

mahasiswa yang kesulitan membaca Al – Qur’an, 40,00% menyatakan sering, 24,00% 

menyatakan kadang – kadang, dan 2,00% menyatakan tidak pernah. Dikarenakan 

jumlah pertemuan kegiatan Mentoring AIK yang terbatas. 

  Dari 50 responden diketahui bahwa 32,00% menyatakan bahwa setiap kegiatan 

Mentoring AIK adek mentor mendapatkan giliran membaca Al – Qur’an, 2,00% 

menyatakan sering dan 52,00% menyatakan kadang – kadang. 

  Dari 50 responden diketahui bahwa 25,00% menyatakan bisa membaca Al – 

Qur’an setelah mengikuti Mentoring AIK, 34,00% menyatakan sering, 36,00% 

menyatakan kadang – kadang, dan 6,00% menyatakan tidak pernah. 

 

3.2 Faktor yang mempengaruhi Mahasiswa Kesulitan dalam Membaca Al – 

Qur’an 
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Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi Mahasiswa kesulitan membaca Al-

Qur’an: 

a. Kesulitan memahami perubahan bentuk huruf yang bersambung. 

Kesulitan yang dialami mahasiswa adalah belum mampu memahami 

perubahan bentuk huruf sambung dengan huruf berikutnya. Hal ini membuat 

mahasiswa terbata - bata ketika membaca Al – Qur’an karena masih harus 

mengingat perubahan bentuk huruf. 

b. Kesulitan Membedakan huruf hijaiyyah karena bentuk dan cirinya sama. 

Kesulitan yang dialami saat membaca Al - Qur’an yaitu dalam 

menghafalkan huruf hijaiyyah yang memiliki persamaan baik bentuk maupun 

ciri huruf. Hal itu membuat mahasiswa keliru bahkan sampai salah dalam 

mengucapkan bunyi huruf ketika membaca Al – Qur’an, sehingga menjadi sulit 

untuk menghafalnya. 

c. Kesulitan pengucapan makhraj yang benar. 

Rata – rata mahasiswa merasa kesulitan dalam mengucapkan makhraj ( 

tempat keluarmya huruf ) yang benar. Untuk mahasiswa baru yang belum 

pernah terbiasa belajar membaca Al – Qur’an melalui Taman Pendidikan Al – 

Qur’an (TPA) akan kesulitan. Karena belum terbiasa dalam mengucapkan 

kalimat bahasa Arab, sehingga lidahnya belum terbiasa mengucapkan huruf 

tersebut. Hal itulah yang menghambat mahasiswa kesulitan dalam membaca Al 

– Qur’an. 

d. Belum hafal harakat 

Sebagian mahasiswa ada yang belum hafal harakat huruf hijaiyyah. 

Sehingga menghambat mahasiswa dalam membaca Al – Qur’an karena harus 

mengingat harakat huruf hijaiyyah tersebut. 

 

3.3 Faktor Penyebab Kesulitan Membaca Al – Qur’an 

Berikut beberapa faktor penyebab kesulitan membaca Al – Qur’an: 

3.3.1 Faktor Intern 

a. Tidak mempunyai motivasi atau semangat dalam diri sendiri untuk bisa 

membaca Al – Qur’an. 

Tidak adanya motivasi atau semangat untuk bisa membaca Al – 

Qur’an juga mempengaruhi keberhasilan mahasiswa untuk bisa 
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membaca Al – Qur’an. Mahasiswa yang seperti ini cenderung bermalas 

– malasan. 

b. Tidak menyukai kegiatan belajar membaca Al – Qur’an 

Mahasiswa yang tidak menyukai kegiatan tersebut selalu berusaha 

untuk mencari alas an untuk menghindari kegiatan tersebu. Salah satu 

caranya adalah dengan membolos pada saat pelaksanaan Mentoring Al – 

Islam dan Kemuhammadiyahan. 

3.3.2 Faktor Ekstern 

a. Pendidikan dalam keluarga 

Rata – rata mahasiswa berasal dari lingkungan masyarakat abangan. 

Ada sebagian orangtua yang melarang anaknya ikut TPA dan sebagian ada 

yeng mengajari anaknya untuk membaca Al – Qur’an. 

b. Pergaulan dengan teman yang kurang baik 

Mahasiswa yang bergaul dengan teman – temannya yang kurang 

baik, mereka cenderung akan mengajaknya untuk bermain, membolos 

daripada harus mengikuti kegiatan Mentoring AIK. 

 

4. PENUTUP 

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini, penulis mengemukakan kesimpulan berdasarkan 

pembahasan sebelumnya mengenai peran Mentoring AIK dalam Mengatasi Kesulitan 

Mahasiswa Membaca Al – Qur’an yaitu: 

 

a. Peran Mentoring AIK dari awal telah bekerja sesuai dengan kedudukannya dalam 

pembinaan ke - Islaman bagi mahasiswa melalui halaqah BTA, Tahsin, dan 

Tahfidz, Mentoring AIK juga telah menyusun program kerja dan mensosialisasikan 

kegiatan kepada mahasiswa baru pada Grand Opening Mentoring Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Salah satu program kerjanya ada sekolah tahsin yang 

mana program ini cukup membantu Mahasiswa baik dalam membedakan bentuk 

huruf, memperbaiki pengucapan makhraj huruf, bahkan bisa memotivasi 

mahasiswa untuk belajar membaca Al – Qur’an. peran Mentoring ini berdampak 

cukup baik bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dimana 

diperoleh data 60,00% dari total responden mengaku mendapatkan manfaat dan 

mendapatkan pelajaran khususnya dalam belajar membaca Al – Qur’an setelah 

mengikuti kegiatan Mentoring. 
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan mahasiswa dalam membaca Al - 

Qur’an adalah : 

a. Kesulitan memahami perubahan bentuk huruf yang bersambung. 

b. Kesulitan Membedakan huruf hijaiyyah karena persamaan bentuk dan 

ciri. 

c. Kesulitan pengucapan makhraj yang benar 

d. Belum hafal harakat 

e. Tidak ada motivasi atau semangat dalam diri untuk bisa membaca Al – 

Qur’an 

f. Pendidikan dalam keluarga 

g. Tidak menyukai kegiatan belajar membaca Al – Qur’an 

h. Pergaulan dengan teman yang kurang baik. 

 

Di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna, bersih, suci dari kesalahan. 

Semua mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Demikianlah hukum sunatullah yang 

telah di sampaikan oleh Rasullah Saw. Begitu pula dengan Kurikulum Mentoring AIK. 

Menurut hemat penulis salah satu langkah konkrit menapaki jalan perbaikan itu ialah 

dengan memperbaharui kurikulum Mentoring AIK sesuai dengan perkembangan 

zaman.  

Teruntuk bagi para dosen dan Mahasiswa yang bersangkutan khususnya dalam 

Mentoring AIK hasil dari penelitian ini semoga bisa menjadi acuan untuk memperbaiki 

system kurikulum, maupun program kerja yang lebih bermanfaat bagi Mahasiswa 

khususnya yang belum bisa membaca Al – Qur’an dan umumnya bagi Mahasiswa yang 

ingin belajar agar lebih lancar lagi dalam membaca Al – Qur’an. 
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