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BAB IV 

KEFASIHAN DAN KELANCARAN BACAAN AL-QUR’AN 

MAHASISWA PRODI IAT FAKULTAS USHULUDDIN DAN 

HUMANIORA ANGKATAN 2019 
 

 

Dalam menganalisis bacaan Al-Qur’an mahasiswa prodi IAT angkatan 2019 

dapat dilakukan dengan menilai muru’ah at –Tajwid, muruah kalimat, kelancaran serta 

nafasnya. 

A. Analisis Bacaan Al-Qur’an Mahasiswa Prodi IAT Fakultas Ushuluddin dan 

Humaniora Angkatan 2019 

Tabel 4.1 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

1. Achmad Yasin √ √ 

http://bit.ly/yasinsurahmarya

m 

http://bit.ly/yasinsurahatthala

q 

8 

 

Keterangan: 

Achmad Yasin mendapat nilai 8 dengan kriteria cukup lancar, dengan tempo 

bacaan yang lumayan cepat, meski cukup lancar, terdapat kekurangan pada shifatul 

huruf yaitu huruf ظ pada kata العظم di Surah Maryam, pada surah At-Thalaq juga 

http://bit.ly/yasinsurahmaryam
http://bit.ly/yasinsurahmaryam
http://bit.ly/yasinsurahatthalaq
http://bit.ly/yasinsurahatthalaq
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terdapat kesalahan dalam penyebutan huruf ط terkesan seperti huruf ت pada kata  طلقتم

 seharusnya rî ال تدري terdapat juga kesalahan pada mad pada kata ,فطلقوهن dan النساء

dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Serta pada beberapa bacaan ghunnah itu tidak 

konsisten. Tetapi selebihnya sudah cukup baik dan lancar. 

Tabel 4.2 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

2.  Ahmad Bakri √ √ 

http://bit.ly/bakrisurahmarya

m 

http://bit.ly/bakrisurahatthala

q 

9 

 

Ahmad Bakri mendapat nilai 9 dengan kriteria sangat lancar, dengan tempo 

bacaan pelan, meski bacaannya sangat lancar terdapat kekurangan shifatul huruf yaitu 

huruf ظ seharusnya tidak ada desisnya karena ini huruf Jahr, sebagaimana yang sudah 

saya bahas pada bab 2 huruf Jahr yaitu membunyikan huruf dengan tidak berdesis dan 

nafas tertahan, sehingga bunyi terdengar lebih jelas dan bersih.1  pada kata ذوي di surah 

At-Thalaq ayat 2 huruf ya sukun tidak dibaca oleh Bakri seharusnya itu dibaca dzaway 

bukan dzawa selebihnya sudah sangat baik dan lancar. 

 

                                                           
1Ahmad Fathoni, Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an (Metode Maisura), 8.  

  

http://bit.ly/bakrisurahmaryam
http://bit.ly/bakrisurahmaryam
http://bit.ly/bakrisurahatthalaq
http://bit.ly/bakrisurahatthalaq
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Tabel 4.3 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

3.  Ayu Lestari √ √ 
http://bit.ly/ayusurahmaryam 

http://bit.ly/ayusurahatthalaq 
6 

 

Ayu Lestari mendapat nilai 6 kriteria terbata-bata dengan tempo bacaan yang 

pelan dan sangat terbata-bata, ada beberapa Murutul kalimah yang Ayu salah dalam 

membaca seperti kata العظم pada surah maryam dibaca العظيم dan banyak bacaan yang 

terpotong serta banyak bacaan yang panjang pendeknya banyak sekali yang salah, ada 

juga pada surah At-Thalaq bacaan yang ada tasydidnya tidak di tasydidkan, bacaan 

ghunnah seperti nun yang bertasydid, tidak didengungkan walau begitu Ayu sudah bisa 

membaca Al-Qur’an walaupun masih terbata-bata. 

Tabel 4.4 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

4.  Bahrul Elmi √ √ 
http://bit.ly/bahrulelmimarya

mdanatthalaq 
6,5 

 

Bahrul Elmi mendapat nilai 6,5 dengan kriteria sangat tidak lancar dengan 

tempo bacaan yang lumayan cepat, pada ayat pertama di surah Maryam huruf Kaf  pada 

kata كهيعص yang seharusnya dibaca panjang dibaca Bahrul dengan bacaan pendek pada 

kata  ذكر ru nya seharusnya dibaca pendek, pada kata نداء yang seharusnya dibaca 4 

http://bit.ly/ayusurahmaryam
http://bit.ly/ayusurahatthalaq
http://bit.ly/bahrulelmimaryamdanatthalaq
http://bit.ly/bahrulelmimaryamdanatthalaq
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harokat atau 6 harakat dan masih banyak bacaan mad lainnya yang kurang diperhatikan 

dan disempurnakan, pada surah At-Thalaq ada beberapa bacaan yang bertasydid tidak 

ditasydidkan membacanya seperti kata طلقتم النساء beberapa bacaan Ghunnah juga tidak 

dibaca dengung, serta ada kata yang tidak bertasydid, di tasydidkan seperti جلهنا  dibaca 

oleh Bahrul Ajallahun, meski begitu ia sudah lumayan bagus dalam membaca Al-

Qur’an. 

Tabel 4.5 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

5.  
Chintya Nur 

Azizah 
√ √ 

http://bit.ly/chintyasurahmar

yam  

http://bit.ly/chintyasurahatth

alaq 

9,5 

 

Chintya Nur Azizah mendapat nilai 9,5 dengan kriteria Sangat Lancar dengan 

tempo bacaan sedang, Chintya sudah sangat baik dalam melafalkan ayat Al-Qur’an 

meski begitu ada beberapa mad thabi’i di surah Maryam yang seharusnya hanya di baca 

2 harakat ia membacanya kepanjangan, seperti kata فهبلي , إين, pada surah At-Thalaq 

adakalanya juga huruf yang pendek dipanjangkan seperti kata أن أيتني huruf Na diakhir 

dibaca panjang olehnya, dan pada kata ذوي huruf ya sukun tidak dianggapnya saat 

membaca. 

http://bit.ly/chintyasurahmaryam
http://bit.ly/chintyasurahmaryam
http://bit.ly/chintyasurahatthalaq
http://bit.ly/chintyasurahatthalaq
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Tabel 4.6 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

6.  
Defry Purnama 

Aji 
√ √ 

http://bit.ly/defrysurahmarya

m  

http://bit.ly/defrysurahatthala

q  

7,5 

 

Defry Purnama Aji mendapat nilai 7,5 dengan tempo bacaan sedang, dengan 

kriteria kurang lancar karena ada kekurangan di surah Maryam pada shifat huruf seperti 

huruf ز pada kata زكراي ada juga kekurangan shifat huruf  pada huruf خ pada kata خفيا , 

pada saat Defry kehabisan nafas ia memotong pada kata عاقرا yang diwaqaf olehnya dan 

dibaca ‘aaqir’ yang seharusnya dibaca ‘aaqiraa’ kalau diwaqaf. Pada surah At-Thalaq 

ada lagi kekurangan shifat huruf pada huruf ط pada kata طلقتم النساء serta ada beberapa 

huruf ق yang terkesan seperti ك seperti kata وأقيموا. Meski begitu ia sudah mulai bisa 

membaca Al-Qur’an walau masih kurang lancar.  

Tabel 4.7 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

7.  
Endang 

Kurniawati 
√ √ 

http://bit.ly/endangsurahmary

am 

http://bit.ly/endangsurahatthal

aq  

9,5 

 

http://bit.ly/defrysurahmaryam
http://bit.ly/defrysurahmaryam
http://bit.ly/defrysurahatthalaq
http://bit.ly/defrysurahatthalaq
http://bit.ly/endangsurahmaryam
http://bit.ly/endangsurahmaryam
http://bit.ly/endangsurahatthalaq
http://bit.ly/endangsurahatthalaq
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Endang Kurniawati mendapat nilai 9,5 dengan tempo bacaan Hadr yaitu cepat 

dengan kriteria sangat lancar tapi walau begitu ada beberapa bacaan ghunnah yang 

tidak di ghunnahkan, seperti nun dan mim yang bertasydid, serta ada iqlab yang kurang 

didengungkan seperti kata اكن بدعاءك dan selebihnya bacaan Endang sudah sangat baik. 

Tabel 4.8 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

8.  Fatmah √ √ 
http://bit.ly/fatmahsurahmary

amdanatthalaq 
9,5 

 

Fatmah mendapat nilai 9,5 dengan kriteria sangat lancar dengan tempo bacaan 

yang pelan, walau begitu masih ada bacaan Fatmah yang kurang seperti huruf pada خ 

kata  خفيا serta pada surah At-Thalaq huruf lam yang seharusnya dibaca bertasydid 

seperti kata طلقتم النساء. 

Tabel 4.9 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

9.  
Henny Mutia 

Rahmah 
√ √ 

http://bit.ly/hennysurahmarya

m  

http://bit.ly/hennysurahatthala

q 

8,5 

 

http://bit.ly/fatmahsurahmaryamdanatthalaq
http://bit.ly/fatmahsurahmaryamdanatthalaq
http://bit.ly/hennysurahmaryam
http://bit.ly/hennysurahmaryam
http://bit.ly/hennysurahatthalaq
http://bit.ly/hennysurahatthalaq
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Henny Mutia Rahmah mendapat nilai 8,5 dengan kriteria lancar, dengan tempo 

bacaan sedang, walau lancar bacaan Henny masih ada kekurangannya pada kata زكراي 

pada huruf yaa ia pendek membacanya, pada kata خفيا kurang di shifat huruf خ. Pada 

surah At-Thalaq terdapat kekurangan pada bacaan idgham bigunnah yaitu من ورآء dan 

kurang pada shifat huruf yaitu huruf ح pada kata حدود serta kurang tebal dalam 

melafadzkan lafdzul jalalah yang sebelumnya berharakat fathah atau dhommah, 

selebihnya bacaan Henny sudah sangat baik. 

Tabel 4.10 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

10.  Herlina √ √ 

http://bit.ly/herlinasurahmary

am 

http://bit.ly/herlinasurahatthal

aq 

6 

 

Herlina mendapat nilai 6 dengan kriteria terbata-bata, dengan tempo bacaan 

pelan, ada kesalahan di surah Maryam pada kata fawatihussuwar yaitu huruf  كهيعص  

yang seharusnya dibaca Kaf, iya membacanya Ka, Herlina juga  banyak kesalahan di 

panjang pendek dan huruf yang bertasydid seperti العدة ada kata yang harakatnyanya 

http://bit.ly/herlinasurahmaryam
http://bit.ly/herlinasurahmaryam
http://bit.ly/herlinasurahatthalaq
http://bit.ly/herlinasurahatthalaq
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keliru seperti   حدود ia mebacanya   حدود walau begitu ia sudah mulai bisa membaca Al-

Qur’an walau terbata-bata. 

Tabel 4.11 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

11.  Jamaliah √ √ 

http://bit.ly/jamaliahsurahmar

yam 

http://bit.ly/jamaliahsurahatth

alaq 

8 

 

Jamaliah mendapat nilai 8 dengan kriteria cukup lancar, dengan tempo bacaan 

yang lumayan cepat, meski cukup lancar, Jamaliah kekurangan sifat huruf  ظ pada kata 

 di surah Maryam, Jamaliah juga kurang konsisten terhadap panjang pendek serta العظم

bacaan-bacaan ghunnah, meski begitu Jamaliah sudah cukup lancar dalam membaca 

Al-Qur’an. 

Tabel 4.12 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

12.  
Khairil Gufran 

Mursyid 
√ √ 

http://bit.ly/khairilsurahmarya

m 

http://bit.ly/khairilsurahatthal

aq 

7,5  

 

http://bit.ly/jamaliahsurahmaryam
http://bit.ly/jamaliahsurahmaryam
http://bit.ly/jamaliahsurahatthalaq
http://bit.ly/jamaliahsurahatthalaq
http://bit.ly/khairilsurahmaryam
http://bit.ly/khairilsurahmaryam
http://bit.ly/khairilsurahatthalaq
http://bit.ly/khairilsurahatthalaq
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Khairil Gufran Mursyid mendapat nilai 7,5 dengan kriteria kurang lancar, 

dengan tempo bacaan lambat, perlu penulis akui suara Khairil lumayan bagus, tetapi 

terdapat banyak sekali bacaan yang panjang dipendekkan, dan yang pendek 

dipanjangkan, seperti kata   النب yang seharusnya yu nya dibaca pendek ia panjangkan 

atau huruf ال yang seharusnya panjang ia pendekkan, ada lagi pada surah maryam pada 

kalimat نِداءً خ فيَّا yang seharusnya dibaca idzhar Khairil membacanya dengan ikhfa. Ada 

juga bacaan yang tidak ada saktah dibaca saktah seperti kalimat أكن بدعاء walau kurang 

lancar makharijul hurufnya sudah lumayan baik dan sudah bagus. 

Tabel 4.13 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

13.  Lela Anggraini √ √ 
http://bit.ly/lelasurahmaryam 

http://bit.ly/lelasurahatthalaq 
7 

 

Lela Anggraini mendapat nilai 7 dengan kriteria tidak lancar, dengan tempo 

bacaan lambat, Lela mengaji terputus-putus nafasnya, ada kesalahan sifat huruf yang 

seharusnya dibaca ه ia membacanya dengan ح seperti kata وهن dan ada beberapa 

bacaan pendek dipanjangkan, dan bacaan panjang dipendekkan. Ada juga bacaan 

idgham bighunnah seperti من وراء  tidak didengungkan. Ada kata yang barisnya 

http://bit.ly/lelasurahmaryam
http://bit.ly/lelasurahatthalaq


109 
 

 

 

seharusnya dhommah dibaca fathah oleh Lela seperti kata    حدود bacaan bertasydid 

seperti فطلقوهن dan ada kata yang hurufnya tertinggal seperti kata يتوكل ia membacanya 

yatakal. Meski begitu alhamdulillah Lela masih mau belajar mengaji lebih baik lagi. 

Tabel 4.14 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

14.  
Maulana Arifin 

Nur 
√ √ 

http://bit.ly/maulanasurahmar

yam 

http://bit.ly/maulanasurahatth

alaq 

6,5 

 

Maulana Arifin Nur mendapat nilai 7 dengan kriteria tidak lancar, dengan 

tempo bacaan lambat, karena ada beberapa bacaan yang panjang dipendekkan dan 

bacaan pendek dipanjangkan, seperti kata  ِ ر ب ia membaca bi nya panjang, Ada juga 

bacaan Qolqolah yang tidak dipantulkan dalam membaca seperti طلقتم النساء, ada lagi 

pada kata ذوي Maulana hanya membaca Dzawa, seharusnya Dzaway, ada bacaan yang 

seharusnya hanya dibaca idzhar dibaca olenya dengan ikhfa seperti kata من حيث. Walau 

begitu maulana masih tetap semangat dalam belajar membaca Al-Qur’an. 

 

 

http://bit.ly/maulanasurahmaryam
http://bit.ly/maulanasurahmaryam
http://bit.ly/maulanasurahatthalaq
http://bit.ly/maulanasurahatthalaq
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Tabel 4.15 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

15.  Muhaimin √ √ 

http://bit.ly/muhaiminsurahm

aryam 

http://bit.ly/muhaiminsurahat-

thalaq 

6,5 

 

Muhaimin mendapat nilai 6,5 dengan kriteria sangat tidak lancar, dengan tempo 

bacaan sedang, ada beberapa sifat huruf yang kurang dalam pelafalannya sifat huruf  

 ف ط لِ ق ْوه نَّ  dan masih banyak lagi, ada juga bacaan yang salah baris seperti العظم pada kataظ

Muhaimin membacanya fatillikuhunna, ada lagi bacaan huruf hamzah dibaca seperti 

huruf ain, seperti kata أن أيْتني  walau begitu panjang pendek bacaannya sudah lumayan 

baik. 

Tabel 4.16 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

16.  
Muhammad 

Fajar 
√ √ 

http://bit.ly/fajarsurahmaryam 

http://bit.ly/fajarsurahatthalaq 
7 

 

Muhammad Fajar mendapat nilai 7 dengan kriteria tidak lancar, dengan tempo 

bacaan sedang, di huruf fawatihus suwar terkesan perhurufnya dibaca dengan saktah, 

setiap bacaan ghunnah kurang didengungkan, ada beberapa juga sifat huruf yang 

http://bit.ly/muhaiminsurahmaryam
http://bit.ly/muhaiminsurahmaryam
http://bit.ly/muhaiminsurahat-thalaq
http://bit.ly/muhaiminsurahat-thalaq
http://bit.ly/fajarsurahmaryam
http://bit.ly/fajarsurahatthalaq
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kurang seperti huruf ع ,ظ panjang pendek juga kurang konsisten, nafas juga terputus-

putus. Selebihnya sudah lumayan baik. 

Tabel 4.17 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

17.  

Muhammad 

Fauzan 

Ajimma 
√ √ 

http://bit.ly/fauzansurahmarya

m 

http://bit.ly/fauzanatthalaq 

7,5 

 

Muhammad Fauzan Ajimma mendapat nilai 7,5 dengan kriteria kurang lancar, 

dengan tempo bacaan sedang, ada beberapa huruf, yang kurang sifat hurufnya seperti 

huruf ع    pada kata عبده adalagi kurang sifat huruf ف pada kata نفسة ada pula bacaan 

yang kalimatnya yang seharusnya dibaca قدرا ia membacanya dengan qadiir. Walau 

begitu panjang pendek bacannya sudah lumayan baik. 

Tabel 4.18 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

18.  
Muhammad 

Febri Mawardi 
√ √ 

http://bit.ly/febrisurahmaryam 

http://bit.ly/febrisurahatthalaq 
7,5 

 

Muhammad Febri Mawardi mendapat nilai 7,5 dengan kriteria kurang lancar, 

dengan tempo bacaan lambat ada kekurangan pada huruf ش pada kata شيبا, ada juga 

http://bit.ly/fauzansurahmaryam
http://bit.ly/fauzansurahmaryam
http://bit.ly/fauzanatthalaq
http://bit.ly/febrisurahmaryam
http://bit.ly/febrisurahatthalaq
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bacaan yang seharusnya di qolqolahkan, tidak diqolqolahkan, seperti طلقتم النساء , ada 

beberapa bacaan pendek dipanjangkan, dan bacaan panjang dipendekkan, seperti kata 

 Febri hanya ذوي Febri membaca huruf na-nya kepanjangan, ada lagi pada kata اجلهن

membaca Dzawa, yang seharusnya Dzaway. 

Tabel 4.19 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

19.  
Muhammad 

Ransyah 
√ √ 

http://bit.ly/ransyahsurahmary

amdanatthalaq 
9 

 

Muhammad Ransyah mendapat nilai 9 dengan kriteria sangat lancar, dengan 

tempo bacaan lambat, bacaan Ransyah sudah sangat luar biasa tetapi terdapat kata yang 

ditambahkan pada surah Maryam, seperti kata رب  ia menambahnya dengan Robbika, 

ada juga lafadzul jalalah yang harokatnya salah seperi kata   ل ع لَّ  للا iya membaca huruf  

  .dengan harokat fathah ه

Tabel 4.20 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

20.  Ninda Safitri √ √ 

http://bit.ly/nindasurahmarya

m 

http://bit.ly/nindasurahatthala

q 

7,5 

http://bit.ly/ransyahsurahmaryamdanatthalaq
http://bit.ly/ransyahsurahmaryamdanatthalaq
http://bit.ly/nindasurahmaryam
http://bit.ly/nindasurahmaryam
http://bit.ly/nindasurahatthalaq
http://bit.ly/nindasurahatthalaq
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Ninda Safitri mendapat nilai 7,5 dengan kriteria kurang lancar, dengan tempo 

bacaan lambat, perlu penulis akui suara Ninda lembut tetapi ada banyak terdapat 

kesalahan, seperti ada beberapa bacaan yang panjang dipendekkan dan bacaan yang 

pendek dipanjangkan seperti kata وإين yang seharusnya dibaca panjang, malah dibaca 

pendek, ada juga kata yang tidak perlu didengungkan malah didengungkan, seperti kata 

 قدرا juga ada kata yang seharusnya dibaca ي dia terlalu lama mendengungkan huruf زكراي

ia membacanya قدير serta mad dan ghunnah tidak konsisten.  

Tabel 4.21 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

21.  Nor Khatimah √ √ 

http://bit.ly/norkhatimahsurah

maryam 

http://bit.ly/norkhatimahsurah

atthalaq 

6,5 

 

Nor Khatimah mendapat nilai 6,5 dengan kriteria tidak lancar, dengan tempo 

bacaan lambat, seperti bacaan fawatihussuwar pada huruf ص huruf dal-nya tidak 

dipantul seharusnya dipantul,  ada banyak bacaan yang panjang dipendekkan dan 

bacaan pendek dipanjangkan yang seharusnya dibaca عاقرا ia membacanya dengan عقريا 

ada banyak lagi bacaan yang salah seperti bacaan idgham bighunnah yang tidak 

http://bit.ly/norkhatimahsurahmaryam
http://bit.ly/norkhatimahsurahmaryam
http://bit.ly/norkhatimahsurahatthalaq
http://bit.ly/norkhatimahsurahatthalaq
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didengungkan seperti kalimat   مبينة بفاحشة  ada juga bacaan yang seharusnya idzhar malah 

ia dengungkan seperti kata من حيث walau begitu bacaan makharijul huruf sebenarnya 

lumayan sudah baik, hanya beberapa huruf mungkin yang kurang seperti huruf ه ia 

kurang berat dalam melafalkannya. 

Tabel 4.22 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

22.  Nurliana √ √ 

http://bit.ly/nurlianasurahmar

yam  

http://bit.ly/nurlianasurahatth

alaq 

8 

 

Nurliana mendapat nilai 8 dengan kriteria cukup lancar, dengan tempo bacaan 

lambat, ada bacaan yang panjang dibaca Liana pendek seperti kata ورآءي من  seharusnya 

huruf hamzahnya dibaca panjang î karena ada huruf ya sukun setelahnya, ada lagi pada 

kata طلقتم النساء yang seharusnya huruf ل dibaca bertasydid, Liana tidak membacanya 

dengan tasydid, dia juga bernafas ditengah ayat, selebihnya, makhraj hurufnya sudah 

lumayan baik. 

Tabel 4.23 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

http://bit.ly/nurlianasurahmaryam
http://bit.ly/nurlianasurahmaryam
http://bit.ly/nurlianasurahatthalaq
http://bit.ly/nurlianasurahatthalaq
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23.  Rahmad √ √ 

http://bit.ly/rahmadsurahmary

am 

http://bit.ly/rahmadsurahattha

laq 

9,5 

 

Rahmad mendapat nilai 9,5 dengan kriteria sangat lancar, dengan tempo bacaan 

lambat meski begitu ada bacaan qolqolah yang tidak dipantulkan seperti kata و يرزقه 

huruf qaf tidak dipantul selebihnya bacaan Rahmad sudah sangat baik. 

Tabel 4.24 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

24.  
Rahmat 

Munajat 
√ √ 

http://bit.ly/rahmatmunajatsur

ahmaryam 

http://bit.ly/rahmatmunajatsur

ahatthalaq 

6,5 

 

Rahmat Munajat mendapat nilai 6,5 dengan kriteria tidak lancar, dengan tempo 

bacaan sedang, ada kekurangan pada shifat huruf seperti huruf ع pada kata  عبده ada 

beberapa bacaan yang panjang dipendekan, seperti kata إذ اندى huruf nun dan dal dibaca 

Rahmat pendek, dan masih banyak panjang pendeknya yang masih salah, ada lagi 

bacaan yang seharusnya dibaca idzhar (jelas) malah ia dengungkan seperti kata  ًنداء 

 ر بَّك مْ  Pada surah At-Thalaq, ada bacaan yang harokatnya salah seharusnya dibaca .خفيَّا

Rahmat membacanya dengan Rabbakum.  

http://bit.ly/rahmadsurahmaryam
http://bit.ly/rahmadsurahmaryam
http://bit.ly/rahmadsurahatthalaq
http://bit.ly/rahmadsurahatthalaq
http://bit.ly/rahmatmunajatsurahmaryam
http://bit.ly/rahmatmunajatsurahmaryam
http://bit.ly/rahmatmunajatsurahatthalaq
http://bit.ly/rahmatmunajatsurahatthalaq
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Tabel 4.25 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

25.  Rahmini √ √ 

http://bit.ly/rahminisurahmary

am 

http://bit.ly/riosurahmaryam 

6,5 

 

Rahmini mendapat nilai 6,5 dengan kriteria sangat tidak lancar, dengan tempo 

bacaan sedang pada bacaan fawatihussuwar huruf ك (Kaf) dibaca dengan Kap, ada 

kalimat juga yang ditambah hurufnya oleh Rahmini, seperti kata  ربه اندىإذ  dibaca 

dengan ه  إذ اندى  iya menambahkan huruf ه disitu, bacaan panjang pendeknya pun masih 

keliru, seperti kata  يتأ  وكانت امر  seharusnya huruf alif itu dibaca pendek saja, bukan 

panjang, shifatul huruf juga kurang seperti huruf  ظ pada surah At-Thalaq bacaan yang 

bertasydid juga tidak ditasydidkan, seperti kata طلَّقتم النساء ada kata juga yang dikurangi 

hurufnya seperti kata و أقيموا الشهادة dibaca dengan wa aqiimusysyahatillah huruf dal 

tidak dibaca olehnya. Serta ada beberapa bacaaan yang keliru harakatnya. 

Tabel 4.26 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

26.  
Rio Andre 

Saputra 
√ √ 

http://bit.ly/riosurahmaryam  

http://bit.ly/3bVmnTO 
8 

http://bit.ly/rahminisurahmaryam
http://bit.ly/rahminisurahmaryam
http://bit.ly/riosurahmaryam
http://bit.ly/riosurahmaryam
http://bit.ly/3bVmnTO
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Rio Andre Saputra mendapat nilai 8 dengan kriteria cukup lancar, dengan 

tempo bacaan lambat dia menambil nafas ditengah-tengah ayat, ada juga bacaan yang 

harokatnya keliru, seperti kata  ْ ث  دِ ي  iya membacanya dengan Yahditsu selebihnya 

bacaannya sudah cukup lancar. 

Tabel 4.27 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

27.  Rusmadi √ √ 
http://bit.ly/rusmadisurahmar

yamdanatthalaq  
7,5 

 

Rusmadi mendapat nilai 7,5 dengan kriteria kurang lancar, dengan tempo 

bacaan tadwîr sedang karena ada makharijul huruf ه dibaca dengan ح ada lagi bacaan 

panjang pendek yang masih keliru seperti kata إذ اندى seharusnya huruf Da dibaca 

panjang 1 alif, pada surah at thalaq ada bacaan yang bertasydid tidak ditasydidkan, dan 

masih banyak bacaan mad dan ghunnah yang tidak konsisten, shifatul hurufnya pun 

masih banyak yang salah sepeti kata خمرًجا huruf ج ia menyebutnya dengan Jo. 

Tabel 4.28  

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

http://bit.ly/rusmadisurahmaryamdanatthalaq
http://bit.ly/rusmadisurahmaryamdanatthalaq
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28.  Sitti Fatimah √ √ 

http://bit.ly/fatimahsurahmary

am 

http://bit.ly/fatimahsurahattha

laq 

6,5 

 

Sitti Fatimah mendapat nilai 6,5 dengan kriteria sangat tidak lancar, dengan 

tempo bacaan cepat, pada bacaan fawatihussuwar Mad-nya dibaca pendek, adalagi 

bacaan yang seharusnya dibaca   ر بِ ك ia membacanya dengan  ِر بِ ك pada bacaan izhar ia 

juga mendengungkannya seperti kata  ًخفيَّا نداء  seharusnya dibaca jelas saja, ada kata 

yang hurufnya tertinggal seperti kata   م و اِل ia membacanya dengan   م و اِئل pada surah At-

Thalaq ada bacaan yang seharusnya ditasydidkan, tetapi tidak ditasydidkan oleh 

Fatimah seperti kata طلَّقتم النساء ada kesalahan harokat juga seperti pada kalimat  و من

 serta pada bacaan panjang pendeknya حدود  للا ia membacanya dengan يتعد حدود  للا

banyak yang masih harus diperbaiki. 

Tabel 4.29 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

29.  Soraya Devy √ √ 
https://bit.ly/2M5J6Sc 

http://bit.ly/3sAehpL 
8 

 

http://bit.ly/fatimahsurahmaryam
http://bit.ly/fatimahsurahmaryam
http://bit.ly/fatimahsurahatthalaq
http://bit.ly/fatimahsurahatthalaq
https://bit.ly/2M5J6Sc
http://bit.ly/3sAehpL
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Soraya Devy mendapat nilai 8 dengan kriteria cukup lancar, dengan tempo 

bacaan sedang masya allah bacaan di surah Maryam mulus tanpa kesalahan tetapi pada 

surah At-Thalaq, ia kurang lancar melafalkannya kadang ia memotong nafas ditengah 

ayat, ada bacaan panjang pendek juga yang keliru, بفاحشة ia kepanjangan saat 

melafalkan Fa-nya, dia jua mendambahkan huruf pada kata وي عدلو أشهدوا ذ  Ia malah 

membacanya dengan wa asyhidu wa dzaway ia menambahkan huruf Waw disitu. 

Tabel 4.30 

No Nama 
Surah 

Maryam 

Surah 

At-Thalaq 
Link Suara Nilai 

30.  Yabin √ √ 
http://bit.ly/39PD1S3 

http://bit.ly/2LFst09 
8,5 

 

Yabin mendapat nilai 8,5 dengan kriteria lancar, dengan tempo bacaan lambat, 

pada bacaan mad dan ghunnah ia kurang konsisten dalam melafalkannya, pada kata رب 

ia membacanya dengan panjang Robbiii dan pada kata   و يرزقه ia juga membaca hu 

dengan panjang, padahal seharusnya pendek saja.    

B. Faktor Yang Mempengaruhi Bacaan Mahasiswa IAT Angkatan 2019 

1. Faktor Internal adalah faktor yang ada dalam diri mahasiswa 

Kurangnya kemauan untuk membaca Al-Qur’an setiap hari, belajar 

membaca Al-Qur’an pun sebagian sampai tingkat SD saja, setelah itu mengaji 

http://bit.ly/39PD1S3
http://bit.ly/2LFst09
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sendiri tanpa seorang guru, ada juga yang belajar dengan orangtuanya saja 

dirumah, dan sekarang sebagian mereka hanya mendengar bacaan Al-Qur’an 

melalui youtube saja.  

2. Faktor Ekternal  

Kebanyakan dari mahasiswa IAT mendaftar melalui Jalur SPAN 

sedangkan Jalur SPAN ini mereka yang berprestasi saja, tanpa seleksi bacaan 

Al-Qur’annya. Latar belakang pendidikan mereka yang sebagian ada yang dari 

SMA/SMK yang pada umumnya tidak terlalu dipelajari masalah tahsin Al-

Qur’an, kurangnya metode dalam membaca Al-Qur’an yang mudah dipelajari. 

Sebagian dari mereka kurang mengetahui tentang Qira’at yang dipakai di 

Indonesia saat ini, di kampus pun tidak terlalu mendalam belajar tahsin, karena 

di kampus hanya mempelajari materi bukan Qira’at dalam bacaan atau praktek. 




