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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian dengan judul “Bacaan Al-Qur’an Mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan 

Tafsir Fakultas Ushuluddin  dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin hanya terfokus pada bacaan Al-Qur’an Mahasiswa IAT angkatan 2019, 

sampel diambil secara random 15 mahasiswa dan 15 mahasiswi. Penilaian bacaan Al-

Qur’an ini dinilai berdasarkan kelancaran dan kefasihan bacaan Al-Qur’an mahasiswa  

IAT. 

Pada penilaian ada 6 orang dengan persentase 20% yang mendapat katagori 

sangat lancar, 2 orang dengan persentase 6,6% yang lancar, 5 orang dengan persentase 

16,6%  yang cukup lancar, 6 orang dengan persentase 20% yang kurang lancar, 2 orang 

dengan persentase 6,6% yang tidak lancar, 7 orang dengan persentase 23,3% yang sangat 

tidak lancar dan 2 orang dengan persentase 6,6%  yang terbata-bata.  Dan Pada 

kesimpulannya, bacaan Al-Qur’an mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir  Untuk 

mahasiswa yang bacaannya lancar mereka memang berguru dan membaca Al-

Qur’annya pun tiap hari. Untuk yang tidak lancar itu faktor dari dalam diri mahasiswa 

itu sendiri dikarenakan salah satunya latar belakang pendidikan mereka, dan minat 

membaca Al-Qur’an serta belajar Al-Qur’an yang benar-benar ada guru itu hanya 
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sampai pendidikan sekolah dasar saja, sisanya hanya melalui youtube dan tanpa 

berguru kepada yang ahlinya, walaupun sebagian juga ada masih yang memasuki 
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asrama-asrama tahfidz yang dibimbing oleh ustadz/ah yang kompeten dalam bidang 

pelajaran tahsin, hal ini bukan artian peneliti ingin menyalahkan bacaan Al-Qur’an 

mahasiswa IAT angkatan 2019, karena peneliti dapatkan disini tidak semua mahasiswa 

IAT angkatan 2019 kurang dalam membaca Al-Qur’an, namun hanya sebagian, dan 

untuk membijaki kejadian ini, prodi sudah menyediakan matkul khusus yaitu mata 

kuliah tahsin yang bisa diambil mahasiswa IAT.  

Mengenai pengetahuan Tajwîd  Mahasiswa IAT sebagaian ada yang tidak 

mengetahui membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, saat ditanya hukum bacaan 

ayat pertama dari surah Maryam mereka banyak yang tidak mengetahuinya, dan 

beberapa dari mereka kurang bisa mengamalkan ilmu tajwid saat membaca Al-Qur’an, 

mungkin mereka sudah tau hukum, tapi agak kesulitan ketika mereka 

mengaplikasikannya saat membaca Al-Qur’an.  

Demikian hasil penelitian ini penulis paparkan, semoga hasil penelitian ini 

dapat bermanfaat dengan memberikan wawasan keilmuan baru bagi para pembaca 

tentang fenomena living Qur’an yang hadir ditengah-tengah masyarakat, hal ini 

merupakan pijakan awal untuk penelitian selanjutnya. 

B. Saran 

Bagi mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir diharapkan lebih dapat 

memperhatikan dan meningkatkan kualitas membaca Al-Qur’an sesuai dengan ilmu 
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tajwid yang benar serta dapat memperlancar bacaan Al-Qur’an setiap harinya. 

Menambah wawasan ilmu tentang pengetahuan qira’at Al-Qur’an dan Ilmu Tajwid. 

Diharapkan untuk pihak prodi agar lebih selektif lagi dalam pemilihan 

mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.  

C. Rekomendasi 

Saran bagi peneliti yang selanjutnya diharapkan agar mampu meneliti kalangan 

mahasiswa dengan pembahasan dan penelitian yang lebih luas lagi, seperti meneliti 

pengetahuan mahasiswa tentang pengetahuan Ilmu Qira’at dan Tajwid serta tentang 

Gharib Al-Qur’an. 




