
 

46 
 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA  

 

A. Profil Masjid dan Langgar di Kecamatan Pugaan  

Masjid dan langgar yang ada di Kecamatan Pugaan sebanyak 29 langgar dan 7 

masjid yang tersebar di 7 desa yang terbagi menjadi desa Halangan, Jirak, Pampanan, 

Pugaan, Sungai Rukam I, Sungai Rukam II, dan Tamunti. Berikut data masjid dan 

langar yang ada di wilayah Kecamatan Pugaan: 

Tabel 4.1 Data Masjid dan Langgar di Kecamatan Pugaan 
No. Nama Masjid/Langgar Desa 

1 Masjid Raudatussa’adah Pugaan RT 02 

2 Masjid Nurul Jannah Pugaan RT 04 

3 Masjid Nurul Yaqin Sungai Rukam I RT 04 

4 Masjid Al-Muthahhir Sungai Rukam II RT 03 

5 Masjid Ar-Rahman Jirak RT 01 

6 Masjid Nurul Huda  Pampanan RT 03 

7 Masjid Nurul Islam Pampanan RT 05 

8 Langgar Nurul Iman Pugaan 

9 Langgar Sirajul Munir Pugaan 

10 Langgar Sabilul Khair Pugaan 

11 Langgar Fathul Jannah Pugaan 

12 Langgar Darul Ihsan Pugaan  

13 Langgar Nurul Hidayah Halangan 

14 Langgar Nurul Jannah Halangan 
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15 Langgar Nurul Falah Halangan 

16 Langgar Darussa’adah Halangan 

17 Langgar Pusaka Sungai Rukam I 

18 Langgar Nurul Fatha Sungai Rukam I RT 02 

19 Langgar Al-Wustha Sungai Rukam I 

20 Langgar Darul Imtihan Sungai Rukam I  RT 03 

21 Langgar Nurul Huda Sungai Rukam II RT 01 

22 Langgar Pusaka Sungai Rukam I 

23 Langgar Nurul Fatha Tamunti 

24 Langgar Misbahul Munir Tamunti 

25 Langgar Manjilul Hikmah Tamunti 

26 Langgar Darul Aman Tamunti 

27 Langgar Darul Fallah Jirak RT 02 

28 Langgar Nurul Hidayah Jirak RT 03 

29 Langgar Miftahul Jannah Jirak 

30 Langgar Babut Taqwa Jirak 

31 Langgar Darul Aman Pampanan 

32 Langgar Hibjul Iman Pampanan 

33 Langgar Nurul Iman Pampanan RT  02 

34 Langgar Darussa’adah Pampanan 

35 Langgar Nurul Khair  Pampanan  

36 Langgar Nurul Yaqin Pampanan RT 06 
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Dari jumlah masjid dan langgar tersebut, penulis hanya menuliskan beberapa 

profil masjid dan langgar yang menjadi sampel penelitian yaitu : 

1. Masjid  Ar-Rahman  

Masjid ar-Rahman adalah masjid jami’ yang  terletak di desa Jirak RT 

01.  Masjid ini berdiri pada tahun 1958 dengan luas tanah 772 m2 dan luas 

bangunan 288 m2. Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di masjid ini 

yaitu majlis ta’lim, pembacaan ratibul haddad setiap ba’da magrib, maulid 

habsyi setiap pekan, dan beberapa kegiatan masjid lainya. Di samping masjid 

ini terdapat TPA Ar-Rahman yaitu tempat pembelajaran Al-Qur’an bagi 

anak-anak desa tersebut.  

Struktur kepanitian pengurus masjid Ar-Rahman sebagai berikut : 

Ketua   : Padlami  

Wakil Ketua : Samsir Rahman 

Sekretaris  : Yunan 

Bendahara  : Ibrahim 

2. Masjid Nurul Huda 

Masjid Nurul Huda adalah masjid  yang  terletak di Desa Pampanan 

RT 03.  Masjid ini berdiri pada tahun 1913  dengan luas tanah 824 m2 dan 

luas bangunan 168 m2. Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di masjid ini 

yaitu pembacaan ratibul haddad setiap ba’da magrib, burdah setiap malam 

jum’at, dan beberapa kegiatan masjid lainya. Di samping masjid ini terdapat 

TPA yaitu tempat pembelajaran Al-Qur’an bagi anak-anak desa tersebut. 

Struktur kepanitian pengurus langgar Nurul Huda sebagai berikut: 
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Ketua   : Yusfi  

Wakil Ketua : Suheil 

Sekretaris  : M. Ridwan 

Bendahara  : M. Ridwan 

3. Masjid Raudatussa’adah 

Masjid Raudatul Sa’adah adalah salah satu masjid yang terletak di 

Desa Pugaan RT.02.  Masjid ini berdiri pada tahun 1904, dibangun di atas 

tanah seluas kurang lebih 760 m2 yang dihibahkan/diwakafkan untuk 

pembangunan sarana ibadah dengan bangunan seluas 468 m2. Sarana dan 

prasarana yang ada di masjid Raudatul Sa’adah ini yaitu 6 buah pengeras 

suara, alat habsyi lengkap, 4 buah lemari, dan barang-barang untuk acara  

seperti piring, gelas, dan peralatan lainnya. Kegiatan-kegiatan yang sering 

dilakukan di masjid ini yaitu kegiatan majlis ta’lim, pembacaan surah yasin, 

surah waqiah, surah al-mulk dan ratibul haddad setiap ba’da magrib, maulid 

habsyi setiap pekan, peringatan hari-hari besar, qurban dan beberapa kegiatan 

lainya. Ada pembelajaran Al-Qur’an untuk anak-anak setempat. Untuk 

jadwal imam langgar tidak ada jadwal khusus. 

4. Langgar Darul Ihsan 

Langgar Darul Ihsan adalah salah satu langgar  yang  terletak di desa 

Pugaan  RT 04.  Langgar ini berdiri pada tahun 1952 dengan luas tanah  

kurang lebih 180 m2 dan luas bangunan 128 m2. Langgar yang telah di 

renovasi sebanyak 5 kali ini memiliki fasilitas seperti 1 set sound/ pengeras 

suara (1 buah mixer audio, 4 buah speaker, 4 buah corong dan 2 buah 
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mikrofon), 10 buah kipas angin, 2 buah lemari stainless, pembatas/dinding 

stainless, 15 buah karpet sajadah, 2 buah vacuum cleaner, 3 buah ginset, 

peralatan kebersihan, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang sering 

dilakukan di langgar ini yaitu kegiatan majlis ta’lim, pembacaan surah yasin, 

surah waqiah, surah al-mulk dan ratibul haddad setiap ba’da magrib, maulid 

habsyi setiap pekan, peringatan hari-hari besar, qurban dan beberapa kegiatan 

lainya. Struktur kepanitian pengurus langgar Darul Ihsan sebagai berikut : 

Ketua   : Juhansah  

Wakil Ketua : Sahibul Burhan, S.Pd.I 

Sekretaris  : Burhanudin, S.Pd.I 

Bendahara  : Jarmani 

 Adapun untuk jadwal imam di langgar Darul Ihsan ini tidak terjadwal. 

5. Langgar Al-Wustha 

 Langgar Al-Wustha adalah salah satu langgar  yang  terletak di Jalan 

Ahmad Yani desa Sungai Rukam I.  Langgar ini berdiri pada tahun 1995 

dengan luas tanah  kurang lebih 210 m2 dan luas bangunan 182 m2. Langgar 

al-Wustha ini memiliki fasilitas seperti 1 set sound/ pengeras suara, 10 kipas 

angin kecil dan 1 kipas angin besar, 3 lemari, pembatas/dinding saf, karpet 

sajadah, 1buah ginset, papan pengumuman langgar, peralatan kebersihan, dan 

sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di langgar ini yaitu 

pembacaan ratibul haddad setiap ba’da magrib, pembacaan surah yasin, surah 

waqiah dan surah al-mulk  setiap malam jum’at dan peringatan hari-hari 

besar. Untuk jadwal imam tidak terjadwal secara khusus. 
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6. Langgar Nurul Hidayah 

Langgar Nurul Hidayah adalah salah satu langgar  yang  terletak di 

desa Halangan RT 01.  Langgar ini berdiri pada tahun 1993dengan luas tanah  

kurang lebih 200 m2. Langgar Nurul Hidayah telah di renovasi sebanyak 1  

kali pada tahun 2017. Langgar ini memiliki fasilitas seperti 1 set 

sound/pengeras suara, 10 buah kipas angin, 2 buah lemari stainless, 

pembatas/dinding stainless, karpet sajadah, 2 buah ginset, peralatan 

kebersihan, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di 

langgar ini yaitu kegiatan pembacaan ratibul haddad setiap ba’da magrib, 

peringatan hari-hari besar dan beberapa kegiatan lainya. Struktur kepanitian 

pengurus langgar Nurul Hidayah sebagai berikut : 

Ketua   : Mukhtar M.A  

Sekretaris  : Bihman 

Bendahara  : Juhran 

7. Langgar Nurul Fatha 

Langgar Nurul Fatha adalah salah satu langgar  yang  terletak di Jalan 

Ahmad Yani desa Sungai Rukam I  RT 02.  Langgar ini berdiri pada tahun 

2002 dengan luas tanah  kurang lebih 210 m2 dan luas bangunan 182 m2. 

Langgar Nurul Fata ini memiliki fasilitas seperti 1 set sound/pengeras suara, 

8 kipas angin kecil dan 1 kipas angin besar, 3 lemari, pembatas/dinding saf, 

karpet sajadah, 2 buah ginset, peralatan kebersihan, dan sebagainya. 

Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di langgar ini yaitu pembacaan 

ratibul haddad setiap ba’da magrib,  pembacaan surah yasin, surah waqiah 
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dan surah al-mulk setiap malam jum’at, peringatan hari-hari besar, majelis 

ilmu setiap minggu di bulan Ramadhan, tadarus Al-Qur’an setiap malam di 

bulan Ramadhan, syukuran khataman 2 kali sebulan di bulan Ramadhan dan 

beberapa kegiatan lainya. Struktur kepanitian pengurus langgar Nurul Fatha 

sebagai berikut : 

Ketua   : Muzain Arif, S.S.I, S. Ap 

Bendahara : H. Asrani 

Sekretaris  : H. Abran 

Adapun untuk jadwal imam di langgar Nurul Fatha ini tidak terjadwal. 

8. Langgar Nurul Yaqin  

Langgar Nurul Yaqin adalah salah satu langgar  yang  terletak di Desa 

Pampanan  RT.06.  Langgar ini berdiri pada tahun  1975, dibangun di atas 

tanah seluas kurang lebih 318 m2 milik seorang warga yang 

dihibahkan/diwakafkan untuk pembangunan sarana ibadah. Karena letak 

langgar di  tepi sungai maka langgar ini sering kebanjiran dan melihat kondisi 

langgar yang mulai rapuh maka atas inisiatif hasil musyawarah warga, tahun 

2013 dibangunlah kembali langgar baru disamping langgar lama. Dana 

pembangunan langgar tersebut di kumpulkan dari donasi atau sumbangan 

masyarakat setempat, hasil mengedarkan amplop sumbangan dan bantuan 

dari Pemerintah Kabupaten Tabalong. Sarana dan prasarana yang ada di 

Langgar Nurul Yaqin ini yaitu 4 buah pengeras suara, alat habsyi lengkap, 3 

buah lemari, dan barang-barang untuk acara  seperti piring, gelas, dan 

peralatan lainnya. Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan majlis ta’lim 
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setiap malam senin dan kegiatan habsyi serta ada pembelajaran Al-Qur’an 

untuk anak-anak setempat. Untuk jadwal imam langgar tidak ada jadwal 

khusus. Struktur kepanitian pengurus langgar Nurul Yaqin sebagai berikut : 

Ketua   : Sopiani  

Sekretaris  : Kasran Syah 

Bendahara  : Suriani 

9. Langgar Darul Aman 

Langgar Darul Aman adalah langgar yang  terletak di desa Tamunti 

RT 03.  Langgar ini berdiri pada tahun 2009 dengan luas tanah 123,5 m2 dan 

luas bangunan 82,5 m2. Langgar Darul Aman ini memiliki fasilitas seperti  set 

sound/pengeras suara (mixer audio, speaker, dan mikrofon), 10 buah kipas 

angin, 2 buah lemari, pembatas/dinding, beberapa karpet sajadah, 1 buah 

ginset, peralatan kebersihan, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang sering 

dilakukan di langgar  ini yaitu majlis ta’lim, pembacaan surah Yasin, Waqiah 

dan Al-Mulk setiap malam jum’at, dan beberapa kegiatan masjid lainya.  

10. Langgar Pusaka 

Langgar Pusaka adalah salah satu langgar  yang  terletak di Desa Sei 

Rukam II RT.01.  Langgar ini telah berdiri sejak masa penjajahan Jepang, 

dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 420 m2. Langgar ini disebut pusaka 

karena merupakan langgar tertua yang ada di desa Sei Rukam II. Karena letak 

langgar yang strategis ditengah-tengah pemukiman warga, pada masa itu 

belum ada tempat ibadah selain langgar ini. Sarana dan prasarana yang ada di 

Langgar Pusaka ini yaitu pengeras suara, alat habsyi lengkap, 2 buah lemari, 
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dan barang-barang untuk acara  seperti piring, gelas, dan peralatan lainnya. 

Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan pembacaan ratibul haddad, majlis 

ta’lim, kegiatan habsyi, pembelajaran Al-Qur’an untuk anak-anak setempat, 

kuliah subuh pada bulan Ramadhan, dan perayaan hari besar Islam. Untuk 

jadwal imam langgar tidak ada jadwal khusus. Struktur kepanitian pengurus 

seperti ketua, sekretaris dan bandahara langgar Nurul Yaqin semua di 

percayakan kepada Ustadz H. Ahmad Yani. 

 

B. Riwayat Singkat tentang Imam Masjid dan Langgar di Kecamatan Pugaan 

M.J 40 tahun beralamat di Desa Pampanan RT. 03. Beliau merupakan kakak 

dari M.R dan beliau juga salah satu imam di Masjid Nurul Huda Pampanan. Beliau 

menjadi imam mulai tahun 2003  yaitu sekitar 19 tahun yang lalu. Surah-surah yang 

dibacakan ketika menjadi imam yaitu surah-surah pendek.  Pekerjaan beliau yaitu 

sebagai petani. Riwayat pendidikan beliau yaitu Pondok Pesantren Darussalam 

Martapura.  

W 40 tahun beralamat di Desa Pampanan RT. 02 No. 72. Beliau merupakan 

kaum sekaligus imam di Masjid Nurul Huda di Desa Pampanan, awal beliau menjadi 

imam yaitu di tahun  2015 yaitu ketika umur 34 tahun. Surah-surah yang sering 

dibacakan yaitu surah-surah pendek.  Riwayat pendidikan beliau yaitu MIN 

Pampanan, MTs Lampihong dan SMA 2 Amuntai. 

M.R 33 tahun beralamat di Desa Pampanan RT.02. Dari tahun 2007 sekitar 14 

tahun yang lalu beliau telah dipercaya menjadi imam di Masjid Nurul Huda 
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Pampanan. Surah-surah yang dibacakan ketika menjadi imam yaitu surah-surah 

pendek. Beliau tidak bersekolah.  

S  44 tahun beralamat di Desa Pampanan RT.06 No.66. Beliau merupakan 

salah satu imam di Langgar Nurul Yaqin Pampanan. Dari tahun 1994 sekitar 26  

tahun yang lalu ketika beliau berumur 17 tahun, beliau telah dipercaya menjadi imam 

di Masjid Nurul Huda Pampanan. Pekerjaan sehari-hari beliau yaitu petani karet. 

Riwayat pendidikan beliau yaitu MI Pampanan, Pesanten Ibnul Amin Pamangkih 

selama 3 tahun dan lanjut MTs Tamunti Swasta.  

So, S.Pd.I 53 tahun beralamat di Desa Pampanan RT.06. Beliau merupakan 

ketua dan salah satu imam  di Langgar Nurul Yaqin Pampanan. Kurang lebih 20 

tahun beliau menjadi imam di Langgar tersebut yaitu ketika beliau umur 29, pada 

tahun 1997. Surah-surah yang dibacakan ketika menjadi imam yaitu surah-surah 

pendek. Pekerjaan beliau yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil. Riwayat pendidikan 

beliau yaitu MI Pampanan tahun 1981, MTsN Amuntai tahun 1985, PGAN Amuntai 

tahun 1989, D2 tahun 2002, dan S1 PAI tahun 2010.  

Z.M 20 tahun beralamat di Desa Pampanan RT.06. Z.M merupakan anak 

kandung dari Bapak So, S.Pd.I. Dari tahun 2017 sekitar 4  tahun yang lalu ketika Z.M 

berumur 18 tahun, Z.M telah dipercaya menjadi imam di Langgar Nurul Yaqin 

Pampanan. Jumlah hafalan Z.M yaitu 2 juz. Riwayat pendidikan Z.M SD, Pesantren 

6 tahun, mengambil paket B dan C. Z.M sekarang sedang kuliah di Sekolah Tinggi 

Ilmu Al-Qur’an Rasyidin Khalidiyah Amuntai menempuh perkuliahan semester 6. 

S.R 47 tahun beralamat di Desa Jirak RT.01 No.17. Beliau dipercaya menjadi 

imam di Masjid Ar-Rahman  sejak tahun 2000. Pekerjaan beliau yaitu sebagai petani. 
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Beliau pernah belajar informal dengan Mualim Saberan di Amuntai. Riwayat 

pendidikan beliau yaitu MI Tamunti kemudian MTsN Ampukung. 

Sa 66 tahun beralamat di Desa Tamunti RT. 03 No. 155. Beliau bekerja 

sebagai Petani. Beliau merupakan imam di Langgar Darul Aman  yang letaknya 

disamping rumahnya. Pada usia 50 tahun beliau mulai menjadi imam.  Riwayat 

pendidikan beliau yaitu SDN Sei Rukam. 

M.A.H 25 tahun beralamat di Desa Tamunti RT 02. Suara yang merdu dan 

bacaan Al-Qur’an yang bagus membuat beliau sering mengikuti musabaqah tilawatul 

Qur’an, beliau pernah mengikuti MTQ pada usia 10 tahun dan 13 tahun.   Pada usia 

14 tahun beliau telah dipercaya menjadi imam, yaitu setelah beliau selesai 

mengkhatamkan Al-Qur’an 30 juz.  Selain menjadi imam di langgar tempat tinggal 

beliau juga sering menjadi imam tarawih di beberapa langgar dan masjid pada bulan 

Ramadhan. Beliau pernah menjadi imam dibeberapa langgar dan masjid yang ada di 

Kecamatan Pugaan, yaitu Langgar Sabilul Khair, Langgar Al-Misbahul Munir, 

Langgar Manziluni’mah, Langgar Darul Aman, Langgar Darul Falah, Langgar Nurul 

Falah, Masjid Ar-Rahman Jirak serta setiap Jum’at menjadi bilal di Masjid Raudatul 

Sa’adah. Beliau sekarang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an  Rasyidin 

Khalidiyah Amuntai semester 8 dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah, menjadi guru honorer di MTsN 8 Tabalong (MTsN Pugaan) dan juga 

mengajar Al-Qur’an di Desa Tamunti. Riwayat Pendidikan beliau yaitu TK 

Norjannah Tamunti, MI 7 Tabalong Halangan, Pondok Tahfidz Al Ihsan 

Banjarmasin kemudian mengambil paket B, MAN 2 Tabalong, dan sekarang kuliah 

di STIQ Amuntai. 
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M 25 tahun beralamat Jalan Ahmad Yani Desa Pugaan RT.02. Awal menjadi 

imam yaitu di tahun 2020. Beliau menjadi imam masjid Darussa’adah. Sekarang 

beliau bekerja sebagai guru paket. Hafalan Al-Qur’annya sebanyak 5 juz yaitu juz 

29, 30, 1, 2, 3. Riwayat Pendidikan beliau SDN Pugaan, MTsN Pugaan, MAN 

Pugaan, dan STIQ Amuntai dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) yang 

lulus pada tahun 2019. Beliau mulai belajar tahsin dan menghafal Al-Qur’an yaitu 

ketika kuliah. 

H. N, M.Apd 61 tahun beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Pugaan  RT.04. 

Awal beliau menjadi imam yaitu di tahun 2011 tepatnya pada usia 50 tahun. Beliau 

imam di Langgar Darul Ihsan Desa Pugaan. Surah-surah yang sering dibacakan 

ketika menjadi imam yaitu surah-surah pendek. Sekarang beliau pensiun dari 

mengajar.  Riwayat pendidikan beliau yaitu SDN Sei Rukam I, SMP Kelua, SPG 

Amuntai, dan D2 UniversitasTerbuka Banjarmasin. 

S.B, S.Pd.I 36 tahun beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Pugaan RT.04. 

Beliau merupakan salah satu imam di Langgar Darul Ihsan. Awal beliau menjadi 

imam yaitu di tahun 2005 ketika umur beliau 21 tahun. Pekerjaan beliau yaitu swasta. 

Jumlah hafalan beliau sebanyak 30 juz. Riwayat pendidikan beliau yaitu SDN 

Pugaan tahun 1997, MTsN Pugaan tahun 2000, MA Rakha Amuntai tahun 2003, D2 

MI Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an  Rasyidin Khalidiyah Amuntai tahun 2005, dan 

terakhir S1 PBA Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an  Rasyidin Khalidiyah Amuntai 

tahun 2009. 

A.T.H 22 tahun beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Halangan RT.04. Beliau 

merupakan salah satu imam di Langgar Darul Ihsan. Beliau juga pernah jadi imam 
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tarawih di Masjid Annor Paliat. Awal beliau menjadi imam yaitu di tahun 2015 ketika 

umur beliau 16 tahun. Pekerjaan beliau yaitu sebagai guru tahfidz di Pondok 

Pesantren Tahfidz Nushratullah Putra di Pudak Setegal. A.T.H merupakan hafidz Al-

Qur’an 30 juz. Riwayat pendidikan beliau yaitu  TK Halangan, MIN Halangan, 

MTsN Pugaan, dan Pondok Pesantren Al-Fattah Temboro. 

Mu, M.A 67 tahun beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Halangan RT.01 

No.05. Beliau sering dipanggil dengan sebutan Guru Utar. Awal beliau menjadi 

imam yaitu di tahun 1969 tepatnya di Desa Ampukung, kemudian pindah tempat 

tinggal ke Desa Halangan. Kemudian beliau dipercaya menjadi imam sekaligus ketua 

di Langgar Nurul Hidayah Desa Halangan. Surah-surah yang sering dibacakan ketika 

menjadi imam yaitu surah-surah pendek dan surah as-Sajadah pada subuh jum’at. 

Sebagai pensiunan kegiatan sampingan beliau sekarang yaitu ke sawah setiap hari 

senin ba’da asar. Waktu mudanya beliau sering membimbing dan membawa peserta 

Musabaqah Tilawatul Qur’an (MTQ) kafilah Kecamatan Pugaan. Riwayat 

pendidikan beliau yaitu SDN Sei Rukam I pada tahun 1969, PGA Kelua selama 4 

tahun, lanjut PGA 2 tahun lulusan 1975, kemudian D2 dengan jurusan Pendidikan 

Agama Islam. 

Ha 34 tahun beralamat di Desa Halangan RT.02 No.36. Ha merupakan kaum 

sekaligus salah satu imam di Langgar Nurul Hidayah sejak setahun yang lalu. Surah-

surah yang sering dibacakan yaitu surah-surah pendek. Imam ini memiliki pekerjaan 

sebagai pedagang alat rumah tangga. Riwayat pendidikan beliau terakhir yaitu SD 

tepatnya di SDN Halangan.  
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U.A 78 tahun beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Sei Rukam 1 RT. 02 No. 

05. Beliau merupakan seorang pensiunan yang menjadi imam di Langgar Nurul Fatha 

Desa Sei Rukam I. Beliau sudah 40 tahun menjadi imam tetap di Langgar Nurul  

Fatha. Jumlah hafalan  beliau sekitar 2 juz. Riwayat pendidikan beliau MI Telaga 

Itar, SLN Pulau 2 selama 6 tahun, PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri)  6 tahun 

di Telaga Itar,  kemudian sempat menempuh kuliah 2 tahun di IAIN Antasari 

Banjarmasin 

H.F, S.Pd 45 tahun beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Sei Rukam 1 RT.02 

No. 10. Beliau merupakan seorang pegawai negeri yang mengajar mata pelajaran 

IPA dan bekerja di bagian tata usaha di Sekolah MTsN 3 Tabalong. Beliau menjadi 

imam di Langgar Nurul Fatha Desa Sei Rukam I. Beliau menjadi imam tetap di 

Langgar Nurul Fatha sejak usia 35 tahun.  Surah-surah yang sering dibacakan ketika 

menjadi imam salat yaitu surah-surah pendek dan surah sajadah ketika subuh jum’at. 

Riwayat pendidikan beliau TK Murung Bali, SDN 1 Sei Rukam 1,  MTsN 

Ampukung, MAN Kelua, S1 UNLAM jurusan Fisika dan S1 Administrasi Publik. 

A.F 22 tahun beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Sei Rukam 1 RT. 02. Awal 

A.F bisa menjadi imam yaitu sekitar satu tahun lalu, yaitu di Langgar al-Wustha. 

Surah-surah yang sering dibacakan yaitu surah-surah pendek juz 30. Pada masa 

pendemi ini A.F membuka pembelajaran Al-Qur'an untuk anak-anak usia SD 

dirumahnya. Riwayat pendidikan A.F yaitu SDN 2 Sei Rukam I,  MTsN Ampukung, 

dan MAN Pugaan. Sekarang A.F merupakan mahasiswa STIQ Amuntai dengan 

jurusan PGMI yang sedang menempuh perkuliahan semester 8. 
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J, S.Pd.I 44 tahun beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Sei Rukam 1 Rt.02. 

Beliau merupakan salah satu imam di Langgar Al-Wustha dan juga pernah menjadi 

imam di berbagai langgar dan masjid yang ada di Kecamatan Pugaan, yaitu Masjid 

Nurul Yaqin dan Masjid Al-Muthahhir. Awal beliau menjadi imam yaitu di tahun 

2012 ketika umur beliau  35 tahun.  Ketika masih muda beliau pernah mengikuti 

MTQ dan sekarang menjadi pembimbing dan mengajar tilawah di Masjid Nurul 

Yaqin, namun berhenti semantara karena pendemi covid-19. Pekerjaan beliau yaitu 

guru di SDN 1 Hapalah. Riwayat pendidikan beliau yaitu MI Tamunti Nurul 

Hidayah, MTsN Ampukung, MAN Kelua, dan S1 UNLAM.  

Ham 42 tahun beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Sei Rukam 1 RT.02. 

Beliau merupakan salah satu imam di Langgar Al-Wustha dan juga pernah menjadi 

imam di berbagai langgar dan masjid yang ada di Kecamatan Pugaan. Awal beliau 

menjadi imam yaitu di tahun 2002 ketika umur beliau  18 tahun, ketika beliau masih 

sekolah kelas 2 MA di Rakha Amuntai. Pekerjaan beliau yaitu penceramah dan beliau 

juga membuka pembelajaran Al-Qur’an khususnya pembelajaran surah Al-Fatihah 

dirumah setiap malam rabu. Riwayat pendidikan beliau yaitu MI Palembangan Gusti 

(6 tahun) sambil juga belajar di Pesantren Aksa’ariyah (4 tahun), kemudian di Rakha 

Amuntai 6 tahun, dan Pondok Pesantren Darussalam 6 tahun.  

H. A.Y 55 tahun beralamat di Desa Sei Rukam 2 RT.02. Beliau merupakan 

salah satu imam di Langgar Pusaka dan juga imam Masjid Muthahhir. Awal beliau 

menjadi imam yaitu di tahun 1985 ketika umur beliau  19 tahun, ketika beliau masih 

sekolah di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Beliau merupakan seorang 

pendakwah yang masyhur di Kecamatan Pugaan. Riwayat pendidikan beliau yaitu 
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SD Tamunti kemudian MTsN Ampukung, dan Pondok Pesantren Ibnul Amin 

Pamangkih. 

M.Ri 27 tahun beralamat di Desa Sei Rukam 2 RT.02. Beliau merupakan anak 

kandung dari Bapak H. A.Y. Beliau dipercaya menjadi imam dan kaum di Langgar 

Pusaka Sei Rukam 2 sejak tahun 2020. Riwayat pendidikan beliau SDN Sei Rukam 

2, Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih kemudian mengambil paket B, lanjut 

SMA Muara Harus. 

 

C. Pembahasan 

Dalam membahas tentang bacaan Al-Qur’an imam masjid dan langgar  di 

Kecamatan Pugaan penulis melakukan penilaian terhadap kelancaran dan kefasihan 

membaca Al-Qur’an pada Q.S An-Najm/53:1-15 dengan kriteria penilaian pada 

makhārij al-hurūf, shifat al-hurūf, hukum bacaan nūn sukun atau tanwīn, mīm sukun 

dan hukum mad. Agar penilaian dapat bersifat objektif maka dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini :  

1. Kriteria Penilaian Bacaan Al-Qur’an 

Tabel 4.2 Kriteria Penilaian Kelancaran Bacaan Al-Qur'an Imam 

Kriteria 

Kelancaran 
Huruf Keterangan 

Sangat Lancar A+ 

1. Bacaan sangat lancar 

2. Tidak terbata-bata 

3. Tidak ada kesalahan 

4. Memperhatikan hukum-hukum 

setiap bacaan 

Lancar A 

1. Bacaan sangat lancar 

2. Tidak terbata-bata 

3. Terdapat 1-2 kesalahan, mampu 

memperbaiki 

Sedang B+ 1. Bacaan lancar 
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2. Terbata-bata 

3. Terdapat lebih dari 3 kali 

kesalahan dan mampu 

memperbaiki 

Cukup Lancar B 

1. 1. Bacaan lancar 

2. Terbata-bata 

3. Terdapat lebih dari 5 kali 

kesalahan dan mampu 

memperbaiki 

Tidak Lancar C 

1. Bacaan tidak lancar 

2. Terbata-bata 

3. Terdapat lebih banyak kesalahan 

dan dibantu 

 

Tabel 4.3 Kriteria Penilaian Kefasihan Bacaan Al-Qur'an Imam 
Kriteria 

Kefasihan 
Huruf Keterangan 

Sangat Fasih A+ 

Tidak terdapat kesalahan pada penerapan : 

1. Makhārij al-hurūf,  

2. Shifat al-hurūf, 

3. Hukum bacaan nūn sukun atau tanwīn, 

4. Hukum bacaan mīm sukun, 

5. Hukum mad. 

Fasih A 

Terdapat 1-2 kesalahan pada penerapan : 

1. Makhārij al-hurūf,  

2. Shifat al-hurūf, 

3. Hukum bacaan nūn sukun atau tanwīn, 

4. Hukum bacaan mīm sukun, 

5. Hukum mad. 

Sedang B+ 

Terdapat maksimal 5 kali kesalahan pada 

penerapan : 

1. Makhārij al-hurūf,  

2. Shifat al-hurūf, 

3. Hukum bacaan nun sukun atau tanwīn, 

4. Hukum bacaan mīm sukun, 

5. Hukum mad. 

Cukup Fasih B 

Terdapat maksimal 7 kali kesalahan pada 

penerapan : 

1. Makhārij al-hurūf,  

2. Shifat al-hurūf, 

3. Hukum bacaan nūn sukun atau tanwīn, 

4. Hukum bacaan mīm sukun, 

5. Hukum mad. 
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Tidak Fasih C 

Terdapat banyak kesalahan pada 

penerapan : 

1. Makhārij al-hurūf,  

2. Shifat al-hurūf, 

3. Hukum bacaan nūn sukun atau tanwīn, 

4. Hukum bacaan mīm sukun, 

5. Hukum mad. 

 

 

2. Data Rekaman Bacaan Al-Qur’an Imam  

 Imam masjid dan langgar yang menjadi sampel penelitian ini beragam dari 

kalangan pemuda usia 20 sampai yang telah lanjut usia yaitu 78 tahun, untuk hafalan 

Al-Qur’an mereka juga beragam ada yang hafal 30 juz, 5 juz, 4 juz, 2 juz, 1 juz, serta 

yang hanya hafal surah-surah pilihan dan surah-surah pendek pada juz ‘amma. 

Pengambilan sampel ditentukan secara acak sehingga pengambilan sampel di setiap 

desa juga berbeda banyaknya, ada yang 1 sampel, 3 sampel dan 6 sampel untuk 1 

desa, namun tetap setiap sampel telah mewakili setiap desa dalam penelitian ini.  

Tabel 4.4 Data dan Rekaman Bacaan Al-Qur'an Imam 

No Nama 
Umu

r 

Link Suara 

Q.S An-Najm/53: 

1-15 

Imam di Desa 

1 M.J 40 th https://s.id/CJF0a  
Masjid Nurul 

Huda 

Pampanan 

Rt.02 

2 Wa 40 th https://s.id/CJFcz  
Masjid Nurul 

Huda 

Pampanan 

Rt.02 

3 M.R 33 th https://s.id/CJFki  
Masjid Nurul 

Huda 

Pampanan 

Rt.02 

4 S 44 th https://s.id/CJFsZ  
Langgar Nurul 

Yaqin 

Pampanan 

Rt.03 

5 So 53 th https://s.id/CJFyf  
Langgar Nurul 

Yaqin 

Pampanan 

Rt.03 

https://s.id/CJF0a
https://s.id/CJFcz
https://s.id/CJFki
https://s.id/CJFsZ
https://s.id/CJFyf
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6 Z.M 20 th https://s.id/CJFAx  
Langgar Nurul 

Yaqin 

Pampanan 

Rt.03 

7 S.R 47 th https://s.id/CJFIW  
Masjid     Ar-

Rahman 
Jirak 

8 Sa 66 th https://s.id/CJFKE  
Langgar Darul 

Aman 
Tamunti 

9 M.A.H 25 th 
https://s.id/CJFM

P  

Langgar Darul 

Aman 
Tamunti 

10 M 25 th https://s.id/CL0Bx  
Masjid 

Raudatussa’adah 
Pugaan 

11 N 61 th https://s.id/CJFQf  
Langgar Darul 

Ihsan 
Pugaan 

12 S.B 36 th https://s.id/CJFYr  
Langgar Darul 

Ihsan 
Pugaan 

13 A.T.H 22 th https://s.id/CJG1y  
Langgar Darul 

Ihsan 
Pugaan 

14 Mu 67 th https://s.id/CJG5E  
Langgar Nurul 

Hidayah 
Halangan 

15 Ha 34 th https://s.id/CJG7H  
Langgar Nurul 

Hidayah 
Halangan 

16 U.A 78 th 
https://s.id/CJGb

X  

Langgar Nurul 

Fatha 
Sei Rukam 1  

17 H.F 45 th https://s.id/CJGdV  
Langgar Nurul 

Fatha 
Sei Rukam 1 

18 A.F 22 th https://s.id/CJGjF  
Langgar Al-

Wustha 
Sei Rukam 1 

19 J 44 th https://s.id/CJGvH  
Langgar Al-

Wustha 
Sei Rukam 1 

20 Ham 42 th https://s.id/CJGzm  
Langgar Al-

Wustha 
Sei Rukam 1 

 21 A.Y 52 th https://s.id/CJGHZ  Langgar Pusaka Sei Rukam 2   

 22 M.Ri 27 th 
https://s.id/CJGX

o  
Langgar Pusaka Sei Rukam 2  

 

3. Analisis Kelancaran dan Kefasihan Bacaan Al-Qur’an 

Tabel 4.5 Nilai Bacaan Al-Quran Imam Masjid dan Langgar  

No Nama 

Link Suara 

Q.S An-Najm/53: 

1-15 

Penilaian 

Kelancaran Kefasihan 

1 M.J https://s.id/CJF0a  
A+ 

(sangat lancar) 

B+ 

https://s.id/CJFAx
https://s.id/CJFIW
https://s.id/CJFKE
https://s.id/CJFMP
https://s.id/CJFMP
https://s.id/CL0Bx
https://s.id/CJFQf
https://s.id/CJFYr
https://s.id/CJG1y
https://s.id/CJG5E
https://s.id/CJG7H
https://s.id/CJGbX
https://s.id/CJGbX
https://s.id/CJGdV
https://s.id/CJGjF
https://s.id/CJGvH
https://s.id/CJGzm
https://s.id/CJGHZ
https://s.id/CJGXo
https://s.id/CJGXo
https://s.id/CJF0a
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(sedang) 

2 Wa https://s.id/CJFcz  

A 

(lancar) 

 

B 

(cukup fasih) 

3 M.R https://s.id/CJFki  
A+ 

(sangat lancar) 

B+ 

(sedang) 

4 S https://s.id/CJFsZ  
A 

(lancar) 

A+ 

(sangat fasih) 

5 So https://s.id/CJFyf  
A+ 

(sangat lancar) 

B+ 

(sedang) 

6 Z.M https://s.id/CJFAx  
A 

(lancar) 

A 

(fasih) 

7 S.R https://s.id/CJFIW  
A+ 

(sangat lancar) 

B 

(cukup) 

8 Sa https://s.id/CJFKE  
B 

(cukup lancar) 

C 

(tidak fasih) 

9 M.A.H https://s.id/CJFMP  
A+ 

(sangat lancar) 

A 

(fasih) 

10 M https://s.id/CL0Bx  

A+ 

(sangat lancar) 

A  

(fasih) 

 

11 N https://s.id/CJFQf  
B+ 

(sedang) 

B+ 

(sedang) 

12 S.B https://s.id/CJFYr  
A+ 

(sangat lancar) 

A+ 

(sangat fasih) 

13 A.T.H https://s.id/CJG1y  
A+ 

(sangat lancar) 

A+ 

(sangat fasih) 

  14 Mu https://s.id/CJG5E  
A+ 

(sangat lancar) 

B+ 

(sedang) 

15 Ha https://s.id/CJG7H  
A+ 

(sangat lancar) 

B 

(cukup) 

16 U.A https://s.id/CJGbX  
A+ 

(sangat lancar) 

A 

(fasih) 

 17 H.F https://s.id/CJGdV  
A 

(lancar) 

A 

https://s.id/CJFcz
https://s.id/CJFki
https://s.id/CJFsZ
https://s.id/CJFyf
https://s.id/CJFAx
https://s.id/CJFIW
https://s.id/CJFKE
https://s.id/CJFMP
https://s.id/CL0Bx
https://s.id/CJFQf
https://s.id/CJFYr
https://s.id/CJG1y
https://s.id/CJG5E
https://s.id/CJG7H
https://s.id/CJGbX
https://s.id/CJGdV
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(fasih) 

18 A.F https://s.id/CJGjF  

A 

(lancar) 

A 

(fasih) 

 

19 J https://s.id/CJGvH  
A 

(lancar) 

A+ 

(sangat fasih) 

20 Ham https://s.id/CJGzm  
A+ 

(sangat lancar) 

A 

(fasih) 

 21 A.Y https://s.id/CJGHZ  
B+ 

(sedang) 

A 

(fasih) 

 22 M.Ri https://s.id/CJGXo  
B+ 

(sedang) 

B+ 

(sedang) 

 

Berdasarkan hasil penilaian dapat diketahui bahwa dari semua imam dengan 

predikat kelancaran bacaan Al-Qur’an sangat lancarlah  yang terbanyak yang 

berjumlah 12 orang namun tidak semuanya mendapatkan nilai kefasihan bacaan Al-

Qur’an dengan predikat sangat fasih, dari 12 imam yang berpredikat sangat lancar 

hanya terdapat 2 orang dengan predikat sangat fasih, 4 orang dengan predikat fasih, 

4 orang dengan predikat kefasihan yang sedang,  dan 2 orang dengan predikat 

kefasihan yang cukup. Meskipun demikian dari seluruh imam masjid dan langgar 

yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu bacaan Al-Qur’an berpredikat 

fasihlah yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan predikat kefasihan 

bacaan Al-Qur’an lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s.id/CJGjF
https://s.id/CJGvH
https://s.id/CJGzm
https://s.id/CJGHZ
https://s.id/CJGXo
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Keterangan : 

No Nama Umur 

Link Suara 

Q.S An-

Najm/53:                  

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran Kefasihan 

1 M.J 40 th 
https://s.id/CJ

F0a 

Surah-surah pendek 

(Ad-Dhuha sampai An-

Nass), surah-surah 

pilihan seperti Al- A’la, 

Al-Ghasyiyah, Asy-

Syams, As-Sajadah 

A+ 

(sangat 

lancar) 

B+ 

(sedang) 

 

Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an Bapak M.J yaitu A+ dengan bacaan 

sangat lancar dengan tempo bacaan yang sedang, tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu 

cepat dan tidak terbata-bata walaupun masih ada terdapat kesalahan, namun 

kesalahan disini masuk pada penilaian kategori kefasihan. Meski lancar bacaan Al-

Qur’annya masih perlu perbaikan. 

 Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’an beliau yaitu B+. Hal ini di ukur melalui 

bacaan Al-Qur’an beliau yang terdapat kesalahan yaitu contohnya pada pengucapan 

huruf  َذ yang terdengar menjadi huruf  َج, huruf ق terdengar seperti huruf ك, huruf ح 

dan ه terdengar sama, sedikit terdengar lebih panjang dari mad thabī’i pada ayat 

 .َرَءاهُ  dan lebih panjang dari mad shilah qoshiroh pada ayat ,َماَكذَبَ 

 

No Nama Umur 

Link Suara 

Q.S An-

Najm/53:               

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 
 

Kefasihan 

2 Wa 40 th 
https://s.id/CJFc

z 

Surah-surah pendek 

 (Ad-Dhuha sampai An-

Nass), surah-surah 

pilihan seperti Al- A’la, 

A 

(lancar) 

B 

(cukup 

fasih) 

https://s.id/CJF0a
https://s.id/CJF0a
https://s.id/CJFcz
https://s.id/CJFcz
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Al-Ghasyiyah, Asy-

Syams, As-Sajadah 

 

Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an Bapak Wa yaitu A+ dengan kriteria 

sangat lancar dan tidak terbata-bata dengan tempo bacaan yang cepat yaitu dengan 

menggunakan tempo bacaan hadr, seperti pengertian hadr yaitu tempo bacaan secara 

cepat. Namun, bacaan Al-Qur’annya masih perlu perbaikan  

 Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’an beliau yaitu B. Hal ini di ukur melalui 

bacaan Al-Qur’an beliau yang terdapat kesalahan terkhusus panjang pendek pada 

hukum mad seperti kata ُق ة   kata ,اْلقُوْ وَ  terdengar القَُوى kata ,َيْنطِّ قُوا terdengar َيْنطِّ رَّ  ذُو  مِّ

terdengar lebih panjang dari mad thabī’i, ayat 10 pada kata yang bergaris bawah 

هِّ  مآأَ وْ َحى  hukum mad jā’iz munfashil yang seharusnya 4 atau 5 harakat فَأَْوَحى   إِّلَى َعْبدِّ

terdengar kurang hukum mad-nya, pada kata َرَءاه juga terdengar melebihi mad shilah 

qoshiroh, pada penerapan makhārij al-hurūf terdapat kesalahan pada huruf  َذ yang 

terdengar menjadi huruf  َج, pada penerapan hukum ghunnah cukup baik. 

 

No Nama Umur 

Link 

Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran Kefasihan 

3 M.R 33 th 
https://s.i

d/CJFki 

Surah-surah pendek 

 (Ad-Dhuha sampai An-

Nass), surah-surah 

pilihan seperti Al- A’la, 

dan Asy-Syams 

A+ 

(sangat 

lancar) 

B+ 

(sedang) 

 

https://s.id/CJFki
https://s.id/CJFki
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Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an Bapak M.R yaitu A+ dengan kriteria 

sangat lancar dan tidak terbata-bata dengan tempo bacaan yang cepat yaitu dengan 

menggunakan tempo bacaan hadr. 

 Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’an beliau yaitu B+ dengan kriteria sedang, 

bacaan Al-Qur’annya masih perlu perbaikan contohnya pengucapan huruf  َذ yang 

terdengar menjadi huruf   َج, huruf   َأ dan َع terdengar sama, karena mengunakan tempo 

bacaan hadr maka untuk mad wājib muttashil dan mad jā’iz munfashil terdengar 

kurang panjang, ada beberapa mad thabī’i yang terdengar sedikit lebih panjang pada 

yang seharusnya, terdengar hukum qalqalah pada ayat  ًنَزْ لَة.  

 

No Nama Umur 

Link Suara 

Q.S An-

Najm/53:                  

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran Kefasihan 

4 S 44 th 
https://s.id/C

JFsZ 

2 Juz (Juz 29 dan 30) 

dan surah pilihan 

seperti As-Sajadah 

A 

(lancar) 

A+ 

(sangat 

fasih) 

 

Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an Bapak S mendapatkan nilai A dengan 

bacaan lancar dengan tempo bacaan yang sedang, tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu 

cepat serta menggunakan tadwīr. Meski lancar bacaan Al-Qur’annya ada kesalahan 

pada ayat 13 namun mampu memperbaiki.  

Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’an beliau yaitu A+. Untuk penerapan hukum 

mad, makhārij al-hurūf, shifat al-hurūf, hukum bacaan nun sukun dan mim sukun 

sudah  baik. 

 

https://s.id/CJFsZ
https://s.id/CJFsZ
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No Nama Umur 

Link Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

5 So, S.Pd.I 53 th 
https://s.id/

CJFyf 

Surah-surah pendek 

 (Ad-Dhuha sampai An-

Nass), surah-surah 

pilihan seperti Al- A’la, 

Al-Ghasyiyah, Asy-

Syams, As-Sajadah 

A+ 

(sangat 

lancar) 

B+ 

(sedang) 

 

Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an Bapak So mendapatkan nilai A+ dengan 

bacaan lancar tidak terbata-bata dengan tempo bacaan yang sedang, tidak terlalu 

cepat dan tidak tergesa-gesa.  

Untuk kefasihan beliau mendapat nilai B+ dengan kriteria sedang. Bacaan Al-

Qur’an beliau ada kesalahan pada hukum nun mati yaitu pada ayat 4 kata  َإِّنْ  هُ و 

seharusnya dibaca dengan hukum izhar yang dibaca jelas namun terdengar 

mendengung. Pada kata  َّعَ لَّ َمه,ضَ ل dan  َِّسْين terdengar mendengung. Pada ayat 10 yang 

bergaris bawah هِّ  مآأَْوَحى  terdengar kurang panjang hukum mad jā’iz   فَأَْوَحى   إِّلَى َعْبدِّ

munfashil yang seharusnya 4 atau 5 harakat.  

No Nama Umur 

Link Suara 

Q.S An-

Najm/53:                        

1-15 

Hafalan                     

Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran Kefasihan 

6 Z.M  20 th 
https://s.id/CJF

Ax 

2 Juz (Juz 29 

dan 30) dan 

surah-surah 

pilihan 

A 

(lancar) 

A 

(fasih) 

 

Untuk penilaian kelancaran bacaan Al-Qur’an Z.M mendapatkan nilai B+ 

dengan kriteria sedang, tidak tergesa-gesa dengan tempo bacaan yang sedang, dan 

tidak terlalu cepat serta menggunakan tadwīr dengan tartīl yaitu membaca Al-Qur’an 

https://s.id/CJFyf
https://s.id/CJFyf
https://s.id/CJFAx
https://s.id/CJFAx
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dengan pelan dan tenang. Ada terdapat 2 kali kesalahan dan terbata-bata namun 

mampu memperbaiki yaitu ayat 11 dan 13.  

Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’annya mendapatkan nilai A. Untuk penerapan 

hukum mad, nun sukun dan mim sukun sudah cukup baik namun untuk makhārij al-

hurūf  س yang berharakat kasrah pada ayat 14 terdengar seperti huruf ص. 

No Nama Umur 

Link Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

7 S.R  47 th 
https://s.id/

CJFIW 

Surah-surah pendek 

 (Ad-Dhuha sampai An-

Nass), surah-surah 

pilihan seperti Al-A’la, 

Al-Ghasyiyah, Asy-

Syams, As-Sajadah 

A+ 

(sangat 

lancar) 

B 

(cukup) 

 

Untuk kriteria kelancaran Bapak S.R mendapatkan nilai A+ dengan bacaan 

sangat lancar tidak terbata-bata dengan tempo bacaan yang sedang, tidak tergesa-

gesa dan tidak terlalu cepat. Meski lancar bacaan Al-Qur’annya masih perlu  

perbaikan terkhusus pada makhārij al-hurūf, shifat al-hurūf, dan panjang pendek 

pada hukum mad. 

Untuk kriteria kefasihannya mendapatkan nilai B. Bacaan Al-Qur’annya 

masih perlu perbaikan contohnya pada pengucapan huruf  َذ yang terdengar menjadi 

huruf ج huruf  ق  dan  ك  terdengar sama, masih kurang pada pengucapan huruf ض, 

 untuk mad wājib muttashil dan mad jā’iz munfashil yang terdapat pada ش ,ر ,ط ,غ ,ص

ayat 10 terdengar kurang panjang, terdengar qalqalah pada ayat  ًنَْزلَة dan kurang 

mendengung pada hukum nun sukun pada ayat  َْند  .عِّ

 

https://s.id/CJFIW
https://s.id/CJFIW
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No Nama Umur 

Link 

Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

8 Sa  66 th 
https://s.id

/CJFKE 

Surah-surah pendek 

 (Ad-Dhuha sampai An-

Nass) 

B 

(cukup 

lancar) 

C 

(tidak 

fasih) 

 

Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an Bapak Sa mendapatkan nilai B yang 

termasuk kriteria lancar namun terbata-bata yaitu pada ayat 1, 6, 8, 9 dan 11. Tempo 

bacaannya sedang yaitu dengan menggunakan tempo bacaan tadwīr, seperti 

pengertian tadwīr yaitu bacaan yang sedang tidak terlalu cepat atau tidak terlalu 

lambat. Namun, bacaan Al-Qur’an beliau masih perlu  perbaikan.   

Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’annya yaitu C. Kesalahan yang terjadi yaitu 

pada penerapan makhārij al-hurūf dan shifat al-hurūf,  pengucapan huruf  َذ yang 

terdengar menjadi huruf  َج huruf   َأ dan  َع terdengar sama, huruf  ق  dan  ك  terdengar 

sama, masih kurang pada pengucapan huruf ر ,ط ,غ ,ص ,ض, untuk mad wājib 

muttashil dan mad jā’iz munfashil yang terdapat pada ayat 10 terdengar kurang 

panjang, ada beberapa ayat yang salah penyebutannya yaitu ayat 1   َِّوالنَّْجم  kemudian 

mampu memperbaiki, ayat  ة   فَاْستََو رَّ اَجة   فَاْستََوى terdengar ذُو مِّ رَّ  terbata-bata pada ,ُجو مِّ

ayat  اْْلَْعلَى, دَلَّىفَتَ   tidak terbaca َماَرأَى pada ayat  أَ  ,namun mampu memperbaiki فََكانَ  قَابَ  ,

sehingga terdengar َماَرى, terdengar hukum qalqalah pada نَزْ لَة 

 

 

 

https://s.id/CJFKE
https://s.id/CJFKE
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No Nama Umur 

Link 

Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

9 M.A.H 25 th 
https://s.i

d/CJFMP 30 Juz 

A+ 

(sangat 

lancar) 

A 

(fasih) 

 

Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an M.A.H mendapatkan nilai A+ yang 

termasuk kriteria sangat lancar dan tidak terbata-bata dengan tempo bacaan yang 

sedang, tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu cepat serta menggunakan tempo tadwīr  

dan tartīl yang bagus, seperti pengertian  tartīl yaitu membaca Al-Qur’an dengan 

pelan dan tenang, tidak tergesa-gesa sehingga dapat melafalkan setiap huruf dengan 

benar dan jelas.  

Untuk penerapan hukum mad, makhārij al-hurūf, shifat al-hurūf , hukum nun 

sukun dan mim sukun sangat baik, namun ada kesalahan hukum izhar pada ayat أُ ْخَرى 

 yang terbacanya dengan hukum ikhfa, bacaan Al-Qur’annya ada satu kesalahan نَْزلَةً 

maka untuk penilaian kefasihan bacaannya mendapat nilai A. 

 

No Nama Umur 

Link Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

10 M 
 

25 th 
https://s.id/

CL0Bx Juz 29, 30, 1, 2, 3. 

A+ 

(sangat 

lancar) 

A 

(fasih) 

 

 

https://s.id/CJFMP
https://s.id/CJFMP
https://s.id/CL0Bx
https://s.id/CL0Bx
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Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an M mendapatkan nilai A+ yang termasuk 

kriteria sangat lancar dan tidak terbata-bata dengan tempo bacaan yang sedang, tidak 

tergesa-gesa dan tidak terlalu cepat. 

Untuk penerapan makhārij al-hurūf, shifat al-hurūf sudah bagus, namun 

untuk penerapan hukum nun sukun dan mim sukun khususnya pada hukum ikhfa 

masih kurang dalam penerapannya, penerapan hukum mad masih ada beberapa yang 

belum konsisten kadar panjangnya, maka untuk penilaian kefasihan bacaannya 

mendapat nilai A. 

No Nama Umur 

Link Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

11 N 61 th 
https://s.id/

CJFQf 

Surah-surah pendek 

(Ad-Dhuha sampai An-

Nass), surah-surah 

pilihan seperti Al- A’la, 

Al-Ghasyiyah, Asy-

Syams, As-Sajadah 

B+ 

(sedang) 

 

B+ 

(sedang) 

 

 

Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an Bapak N mendapatkan nilai B+ yang 

termasuk kriteria lancar namun ada ayat yang terbata-bata yaitu ayat ke 5, 7 dan 11. 

Tempo bacaannya sedang yaitu dengan menggunakan tempo bacaan tadwīr, seperti 

pengertian tadwīr yaitu bacaan yang sedang tidak terlalu cepat atau tidak terlalu 

lambat. Namun, bacaan Al-Qur’annya masih perlu  perbaikan terkhusus panjang 

pendek pada hukum mad. 

Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’an beliau yaitu B+ dengan kategori sedang 

Untuk penerapan makhārij al-hurūf dan shifat al-hurūf  sudah lumayan baik namun 

https://s.id/CJFQf
https://s.id/CJFQf
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ada kesalahan pada kata  َالفَؤاد terdengar الفُعَاد, tidak konsistem hukum mad pada ayat 

ىمآأَْوحَ  dan ayat فَتَدَل ى  هِّ    terdengar hukum قَْوَسْينِّ  أَوْ  أَدْنَى kesalahan pada ayat ,فَأَْوَحى   إِّلَى َعْبدِّ

qalqalah pada kata  نَْزلَة  

 

No Nama Umur 

Link 

Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

12 S.B 36 th 
https://s.id

/CJFYr 30 Juz 

A+ 

(sangat 

lancar) 

A+ 

(sangat 

fasih) 

 

Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an Bapak S.B mendapatkan nilai A+  yang 

termasuk kriteria lancar dan tidak terbata-bata dengan tempo bacaan yang sedang, 

tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu cepat serta menggunakan tempo tadwīr dan tartīl 

yang bagus, seperti pengertian  tartīl yaitu membaca Al-Qur’an dengan pelan dan 

tenang, tidak tergesa-gesa sehingga dapat melafalkan setiap huruf dengan benar dan 

jelas serta memperhatikan hukum-hukum setiap bacaan. 

Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’annya adalah A+ dengan kategori sangat 

fasih. Untuk penerapan makhārij al-hurūf, shifat al-hurūf, hukum bacaan nun sukun 

dan mim sukun sudah  baik. 

 

No Nama Umur 

Link 

Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

https://s.id/CJFYr
https://s.id/CJFYr


76 
 

 
 

13 A.T.H 22 th 
https://s.id

/CJG1y 30 Juz 

A+ 

(sangat 

lancar) 

A+ 

(sangat 

fasih) 

 

A.T.H mendapatkan nilai A+ yang termasuk kriteria sangat lancar, tidak 

tergesa-gesa dan tidak terlalu cepat serta menggunakan tartīl yang bagus dengan 

tempo tadwīr, bacaan yang sedang sehingga dapat melafalkan setiap huruf dengan 

benar dan jelas serta memperhatikan hukum-hukum setiap bacaan.  

Untuk penerapan makhārij al-hurūf, shifat al-hurūf, hukum mad, hukum 

bacaan nun sukun dan mim sukun sudah baik maka untuk penilaian kefasihan 

bacaannya mendapat nilai A+. 

No Nama Umur 

Link Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

14 Mu  67 th 
https://s.id/

CJG5E 

Surah-surah pendek 

 (Ad-Dhuha sampai An-

Nass), surah-surah 

pilihan seperti Al- A’la, 

Al-Ghasyiyah, Asy-

Syams, As-Sajadah 

A+ 

(sangat 

lancar) 

B+ 

(sedang) 

 

Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an Bapak Mu mendapatkan nilai A+ dengan 

bacaan lancar tidak terbata-bata dengan tempo bacaan yang sedang dan tidak tergesa-

gesa dengan tempo tadwīr. Meski sangat lancar bacaan Al-Qur’annya masih perlu  

perbaikan terkhusus pada panjang pendek  hukum mad.  

 Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’an beliau yaitu B+ dengan kriteria sedang. 

Untuk makhārij al-hurūf, shifat al-hurūf sudah lumayan bagus namun masih ada 

kesalahan dalam penyebutan huruf ذ pada ذو مرة terdengar seperti huruf ز, kesalahan 

https://s.id/CJG1y
https://s.id/CJG1y
https://s.id/CJG5E
https://s.id/CJG5E
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pada ayat  َقَْوَسْين   أَوْ  أَْدن, tidak konsisten panjangnya hukum mad pada ayat هِّ  مآأَْوَحى  َعْبدِّ

 فَأَْوَحى   إِّلَى

 

 

No Nama Umur 

Link Suara 

Q.S An-

Najm/53: 1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

15 Ha 34 th 
https://s.id/CJG7

H 

Surah-surah pendek 

 (Ad-Dhuha sampai An-

Nass) 

A+ 

(sangat 

lancar) 

B 

(cukup 

fasih) 

 

 

 Nilai kelancaran Bapak Ha mendapatkan nilai A+ dengan bacaan sangat 

lancar dengan tempo tadwīr, bacaan yang sedang, tidak terbata-bata, tidak terdapat 

pengulangan, tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu cepat. Meski sangat lancar bacaan 

Al-Qur’annya masih perlu perbaikan.  

Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’annya mendapatkan nilai B yaitu cukup fasih. 

Kesalahannya pada pengucapan huruf  َذ yang terdengar menjadi huruf  َز, pengucapan 

huruf  َط yang terdengar menjadi huruf  َت, pengucapan huruf  َش  yang terdengar 

menjadi huruf  َس, pada ayat رَّ ة  فَ ْستََوى  terdengar menggunakan hukum ghunnah pada ,مِّ

ayat ى  نَْزلَةً  أُ ْخر  dan  َجنَّة الْ َمأَوى dan beberapa mad thabī’i yang terdengar sedikit lebih 

panjang pada yang seharusnya.  

 

No Nama Umur 
Link 

Suara 
Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran Kefasihan 

https://s.id/CJG7H
https://s.id/CJG7H
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Q.S An-

Najm/5

3: 1-15 

 

16 U.A  78 th 

https://s

.id/CJG

bX 

2 Juz (juz 29 dan 30) 

dan surah- surah pilihan 

A+ 

(sangat 

lancar) 

A 

(fasih) 

 

 Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an Bapak U.A mendapatkan nilai A+ dengan 

bacaan lancar tidak terbata-bata dengan tempo tadwīr, bacaan yang sedang, tidak 

tergesa-gesa dan tidak terlalu cepat serta menggunakan tartīl.  

Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’annya adalah A dengan kategori fasih. Untuk 

penerapan makhārij al-hurūf, shifat al-hurūf, hukum nun sukun atau tanwin dan 

hukum mim sukun sudah bagus, namun pada penerapan hukum mad ada kesalahan 

pada ayat ke 12 yaitu  ُأَفَتَُمُرْونَه dan ayat ke 13 yaitu  َُرَءاه. 

 

No Nama Umur 

Link 

Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

17 H.F 45 th 
https://s.id

/CJGdV 

Surah-surah pendek 

 (Ad-Dhuha sampai An-

Nass), surah-surah 

pilihan seperti Al-Lail, 

Al- A’la, Al-Ghasyiyah, 

Asy-Syams, As-Sajadah 

A 

(lancar) 

A 

(fasih) 

 

 Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an bapak H.F yaitu A dengan bacaan lancar 

tidak terbata-bata dengan tempo tadwīr, bacaan yang sedang, tidak tergesa-gesa dan 

tidak terlalu cepat.  

https://s.id/CJGbX
https://s.id/CJGbX
https://s.id/CJGbX
https://s.id/CJGdV
https://s.id/CJGdV
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 Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’an beliau yaitu A. Untuk penerapan makhārij 

al-hurūf, shifat al-hurūf, hukum nun sukun atau tanwin dan hukum mim sukun sudah 

bagus, namun pada penerapan hukum mad ada terdapat dua kesalahan yaitu tidak 

konsisten madnya pada ayat 10 dan kata  َُجنَّة terbaca  َُجنّٰة. 

 

No Nama Umur 

Link 

Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

18 A.F  22 th 
https://s.id

/CJGjF 

Surah-surah pendek 

 (Ad-Dhuha sampai An-

Nass), surah-surah 

pilihan seperti Al-Lail, 

Al- A’la, Al-Ghasyiyah, 

Asy-Syams, As-Sajadah 

A 

(lancar) 

A 

(fasih) 

 

 Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an A.F yaitu A dengan bacaan sangat lancar 

tidak terbata-bata dengan tempo tadwīr, bacaan yang sedang, namun ada terdapat dua 

kali kesalahan dan pengulangan namun mampu memperbaiki yaitu pada ayat 11 dan 

12.  

 Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’annya yaitu A. Untuk penerapan makhārij al-

hurūf, shifat al-hurūf, hukum nun sukun atau tanwin dan hukum mim sukun sudah 

bagus, namun pada penerapan hukum mad ada terdapat dua kesalahan.  

No Nama Umur 

Link 

Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

19 J 44 th 
https://s.id

/CJGjF 

Surah-surah pendek 

 (Ad-Dhuha sampai An-

Nass), surah-surah 

pilihan seperti Al-Lail, 

A 

(lancar) 

A+ 

(sangat 

fasih) 

https://s.id/CJGjF
https://s.id/CJGjF
https://s.id/CJGjF
https://s.id/CJGjF
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Al- A’la, Al-Ghasyiyah, 

Asy-Syams, As-Sajadah 

 

Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an Bapak J yaitu A dengan dengan bacaan 

sangat lancar tidak terbata-bata dengan tempo tadwīr, bacaan yang sedang, tidak 

tergesa-gesa dan tidak terlalu cepat serta menggunakan tartīl, tetapi terdapat satu kali 

kesalahan dan pengulangan namun mampu memperbaiki yaitu pada awal ayat ke 2  

Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’an beliau yaitu A+. Untuk penerapan makhārij 

al-hurūf, shifat al-hurūf, hukum mad, hukum nun sukun atau tanwin dan hukum mim 

sukun sudah  bagus.  

No Nama Umur 

Link 

Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

20 Ham  42 th 
https://s.id

/CJGzm 
4 juz (juz 1,2,29,30) 

dan surah As-Sajadah 

A+ 

(sangat 

lancar) 

A 

(fasih) 

 

 Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an Bapak Ham yaitu A+ dengan dengan 

bacaan sangat lancar tidak terbata-bata dengan tempo tadwīr, bacaan yang sedang, 

tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu cepat serta menggunakan tartīl.  

 Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’an beliau yaitu A. Untuk penerapan makhārij 

al-hurūf dan shifat al-hurūf sudah bagus. Namun ada kesalahan sedikit, kurang 

dengung dalam hukum ghunnah dan kurang pada hukum mad pada ayat 10. 

No Nama Umur 

Link Suara 

Q.S An-

Najm/53: 

1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

https://s.id/CJGzm
https://s.id/CJGzm
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21 A.Y 52 th 
https://s.id/

CJGHZ 
4 juz (juz 1,2, 29,30) 

dan surah As-Sajadah 

B+ 

(sedang) 

A 

(fasih) 

 

 Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an Bapak A.Y yaitu B+ dengan bacaan 

lancar dengan tempo tadwīr, bacaan yang sedang, sedikit terbata-bata yaitu pada ayat 

3, 11,12, tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu cepat.  

 Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’an beliau yaitu A. Untuk penerapan makhārij 

al-hurūf dan shifat al-hurūf sudah bagus. Namun ada kesalahan sedikit, yang kurang 

dalam penerapan hukum mad yaitu pada ayat 6   ة رَّ هِّ  مآأَْوَحى   dan ayat 10 ذُوْ مِّ  فَأَْوَحى   إِّلَى َعْبدِّ

 

No Nama Umur 

Link 

Suara 

Q.S An-

Najm/5

3: 1-15 

Hafalan Al-Qur’an 

Penilaian 

Kelancaran 

 

Kefasihan 

22 M.Ri 27 th 

https://s

.id/CJG

Xo 

Juz 30 (An-Naba 

sampai An-Nass) dan 

surah pilihan seperti As-

Sajadah 

B+ 

(sedang) 

B + 

(sedang) 

 

 Nilai kelancaran bacaan Al-Qur’an M.Ri yaitu B+ dengan bacaan lancar 

dengan tempo bacaan yang sedang, tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu cepat namun 

sedikit terbata-bata dan terdapat kesalahan. 

 Nilai kefasihan bacaan Al-Qur’an beliau yaitu B+. Untuk penerapan makhārij 

al-hurūf dan shifat al-hurūf sudah  bagus. Namun ada kesalahan sedikit, yang kurang 

dalam penerapan hukum mad yaitu pada ayat  َّا َضل قُ  ,م   مآأَْوَحى ayat 10 ,وَ  ُهوَ  بِّا ْلُفُقِّ  ,َوَما يَْنطِّ

هِّ   serta إِّنْ  ُهوَ  dan kesalahan pada hukum bacaan nun sukun pada kata َرَءاهُ  ,فَأَْوَحى   إِّلَى َعْبدِّ

terdengar mendengung pada ayat  َُعلََّمه. 

https://s.id/CJGHZ
https://s.id/CJGHZ
https://s.id/CJGXo
https://s.id/CJGXo
https://s.id/CJGXo
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 Penyajian data dari 22 sampel imam masjid dan langgar di kecamatan Pugaan 

terdapat sebanyak 12 orang (55 %) yang memperoleh nilai dengan predikat 

kelancaran bacaan Al-Qur`an sangat lancar, 6 orang (27%) dengan predikat 

kelancaran bacaan Al- Qur`an lancar, 3 orang (14%) dengan predikat kelancaran 

bacaan Al- Qur`an sedang, dan 1 orang (4%) dengan predikat kelancaran bacaan Al- 

Qur`an cukup. Berdasarkan persentase penilaian diatas maka penilaian kelancaran 

tertinggi pada bacaan Al-Qur’an imam masjid dan langgar di kecamatan Pugaan 

yaitu predikat kelancaran bacaan Al-Qur’an yang sangat lancar. 

Penilaian kefasihan dari 22 sampel  diperoleh 4 orang (18 %) dengan predikat 

kefasihan bacaan Al- Qur`an sangat fasih, 8 orang (37 %) dengan predikat kefasihan 

bacaan Al-Qur`an fasih, 6 orang (27 %) dengan predikat kefasihan bacaan Al-

Qur`an sedang, 3 orang (14 %) dengan predikat kefasihan bacaan Al-Qur`an cukup, 

dan 1 orang (4 %) dengan predikat kefasihan bacaan Al-Qur`an tidak fasih. 

Berdasarkan persentase penilaian diatas maka penilaian kefasihan tertinggi pada 

bacaan Al-Qur’an imam masjid dan langgar di kecamatan Pugaan yaitu predikat 

kelancaran bacaan Al-Qur’an yang fasih. 

 

  

  

 




