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BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. PENYAJIAN DATA

1. Sejarah Lahirnya UKM HIQMA

Latar belakang berdirinya UKM HIQMA UIN Raden Intan Lampung

berawal dari adanya kunjungan mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

pada tahun 2000 yang sekarang sudah menjadi UIN. Di sana terjadi dialog

antara mahasiswa dari kedua perguruan tinggi tersebut. Ternyata IAIN Syarif

Hidayatullah memiliki organisasi sebagai wadah pembinaan dan

pengembangan potensi mahasiswa di bidang Seni Baca Al-Qur`an. UKM

HIQMA ini didirikan dan dibentuk atas kerja sama dan peran seseorang yang

berjasa didalamnya yaitu Dra. Hj. Robi’ah Umar sebagai pelatih yang

mengajarkan Seni Baca Qur`an dan Ustadz Mardiansyah, S.Pd.I sebagai

anggota UKM HIQMA.1

Kemudian pada tanggal 14 April tahun 2000 munculah inisiatif

mahasiswa UIN Raden Intan Lampung untuk membentuk sebuah Organisasi

sebagai wadah pembinaan dan pengembangan potensi mahasiswa di bidang

seni baca al-Qur`an, yang kemudian di beri nama Unit Kegiatan Mahasiswa

Himpunan Qori-Qori’ah Mahasiswa (UKM HIQMA) seperti halnya yang ada

di IAIN Syarif Hidayatullah.

1 Ina Lestari, Wakil Ketua Umum UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 7 Juni
2016.
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2. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya UKM HIQMA

1) Visi Misi UKM HIQMA
a. Adapun visi dan misi (UKM HIQMA) UIN Raden Intan Lampung

adalah sebagai berikut :

b. Mempersatukan Ukhuwah Islamiyah para Qori-Qori’ah yang ada di

UIN Raden Intan Lampung.

c. Menggali, membina dan mengembangkan potensi mahasiswa UIN

Raden Intan Lampung di bidang seni baca al-Qur`an.

2) Tujuan UKM HIQMA UIN Raden Intan Lampung

Tujuan didirikannya UKM HIQMA UIN Raden Intan Lampung adalah :

- Membentuk insan akademis yang beriman dan bertaqwa kepada Allah

SWT. Islam adalah agama Universal yang ajaranya meliputi aspek

kehidupan. Al-Qur`an sebagai kitab suci yang tidak hanya sarat dengan

ajaran luhur, namun bahasa yang di gunakan mempunyai niai sastra

yang sangat tinggi. Oleh karena itu dengan adanya pembelajaran Seni

Baca Qur`an, mahasiswa yang ikut dalam UKM HIQMA mampu

menjadi insan yang memiliki potensi dan bakat dalam bidang Tilawah

Al-Qur`an.2

- Memiliki Integritas, berpribadian muslim, berwawasan luas, dan cinta

al-Qur`an serta peka terhadap aspirasi tuntutan budaya masyarakat.

2 Eti Yunita, Bendahara UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 7 Juni 2016.
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- Mempersatukan para Qori’ dan Qori’ah di lingkungan UIN sebagai

wadah pembelajaran Seni Baca Al-Qur`an

- Sebagai syiar dakwah melalui Al-Qur`an

Dengan adanya UKM HIQMA di UIN Raden Intan Lampung

diharapkan mahasiswa dapat mengamalkan dan menerapkan kepada

masyarakat tentang al-Qur`an terutama dalam Seni Baca Al-Qur`an,

yang apabila seseorang mendengarkan dan menyimak mampu

menggugah hati pendengarnya untuk lebih belajar dan mencintai al-

Qur`an.

3. Ikrar UKM HIQMA3

IKRAR KADER UKM HIQMA

1. Taat kepada Allah SWT.
2. Memegang teguh al-Qur`an dan as-Sunnah.
3. Memegang teguh Anggaran Dasar / Anggaran

Rumah Tangga dan peraturan organisasi.
4. Menjaga nama baik Almamater dan Organisasi.
5. Aktif melaksanakan program yang ditetapkan organisasi.

3 Dokumentasi UKM HIQMA
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6. Ikhlas dalam beramal, bersungguh – sungguh
dalam menuntut ilmu, dan berprestasi.

آَیًة َوَلْو َعنِّى َبلُِّغوا
“Sampaikanlah olehmu sekalian dariku meski hanya satu ayat

(al Qur’an).”

4. Struktur Organisasi UIN Raden Intan Lampung4

Adapun struktur organisasi yang ada di UKM HIQMA UIN Raden

Intan Lampung terdiri dari :

Pembina UKM HIQMA : Nova Erlina, S.I.Q., M.Ed

Ketua Umum : Heri Kurniawan

Wakil Ketua Umum : Ina Lestari

Sekretaris Umum : Riyani Puji Lestari

Bendahara Umum : Santi Nurjannah

a) Ketua Bidang Pengkaderan : Khoiruddin

Sekretaris Bidang :

Anggota : Andri Wahyudi

Angga Saputra

Nur Rahmawati

4 Eti Yunita, Bendahara UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 8 Juni 2016
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Zaqiyatunnisa

Alwina Putri Dwi Gita

b) Ketua Bidang Humas5 : Dian Hermawan

Sekretaris Bidang :

Anggota : Ganda Rusman Maulana

Nurlaila Safitri

Qurota ‘Ayun

Erma Oktaria

Nata Tiara Putri

c) Ketua Bidang Infokom : Septi Nosi

Sekretaris Bidang :

Anggota : Ria Anggraaeni Syafnuri

Nur Faizah

Widitya Rahmawati

Arya

d) Ketua Bidang Kesekretariatan : Lailatul Farihah

Sekretaris Bidang :

Anggota : Ahmad al basyri

5 Eti Yunita, Bendahara UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 8 Juni 2016
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Afwan Shahab

Wiwied Anindita Devi

Dwi Erni Wulandari

Lutfi Fadilah

e) Ketua Bidang Dana Usaha6: Dewi Yulianti

Sekretaris Bidang :

Anggota : Jannah Ulfa

Maratus Sholeha

Aprintina

Ahmad Zainuri

Mukhlis

f) Bidang  Minat Bakat

1. Koordintor Bidang Tilawah : Dizka Yoga Pratama

Sekretaris Bidang :

Anggota : Dewi Wulandari

Usmaleni Tifani

2. Koordintor Bidang Kaligrafi : Kurnia Wahdah

Sekretaris Bidang :

Anggota : Sidik Ismail

Mirzan Huda

Rafranjari

6 Eti Yunita, Bendahara UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 8 Juni 2016
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3. Koordintor Bidang Hadroh/ Qasidah/ Mawalan7 : Asy’ari & Ari Riyanti

Sekretaris :

Anggota : Seftika Aryani

Asni Fayanti

Clara Fadila

Destiana Pratiwi

Hidayatus salimah

4. Koordintor Bidang Nasyid : M. Abdul Halim

Sekretaris :

Anggota :Yesi Putri L

Saddam Ar Rasyid

Rian Saputra

Artati

Wida

Fatimatus Soleha

Dwi Pertmata sari

5. Koordintor Bidang Tahfid : Amirul Akbar

Sekretaris :

Anggota : Arum Oktalina Sari

Saiful Anwar

6. Koordinator Bidang Syarhil Quran : Indah Aprilia Putri

7 Eti Yunita, Bendahara UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 9 Juni 2016
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Sekretaris :

Anggota : Aliyah

Adapun tugas dan wewenang para pengurus, itu semua telah terdapat atau di

atur pada ketetapan yang dibuat atas hasil rapat bersama, seperti perincian di bawah

ini:

1) Pembina : Dewan Pembina berkewajiban mengayomi organisasi

sesuai dengan Visi dan Misi yang di tetapkan dalam Musyawarah besar,

Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus. Memberikan pembinaan secara

terus-menerus dan memberikan arahan baik diminta maupun tidak kepada organisasi.

2) Ketua : ketua merupakan pengemban amanah organisasi yang dipilih

pada waktu musyawarah. Tugasnya adalah memberikan arahan, masukan kepada

semua anggota pengurus.

3) Wakil ketua : wakil ketua di sini mendampingi ketua, menggantikan

ketua jika ketua berhalangan hadir, memegang tanggung jawab sesuai mandat yang

diberikan, membantu kinerja ketua dalam melkasanakan program kerja.

4) Sekretaris : bertugas membantu langsung ketua umum yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kerja administrasi dan keskretariatan.

Mengarsipkan surat keluar dan masuk. Mengelola perlengkapan dan kebutuhan yang

diperlukan oleh organisasi.8

8 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 10 Juni 2016
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5) Bendahara : mengelola keuangan organisasi, menyimpan dan

mengeluarkan uang, membukukan segala uang masuk dan pengeluaran beserta

sumber, kegunaan, dan jumlah dana.

6) Koordinator Kesekretariatan : berfungsi sebagai tempat untuk

mengatur segala program yang akan dikerjakan di UKM HIQMA.

7) Koordinator Kaderisasi : bertugas pengaderan anggota, perekrutan

anggota.

8) Koordinator Dana Usaha : bertugas mengembangkan perekonomian

UKM HIQMA, seperti wirausaha, koperasi dan lain sebagainya.

9) Koordinator Infokom : bertugas mengadakan silahturahim kebirokrasi

kampus,  informasi kesemua anggota, dan informasi ke seluruh kegiatan UKM

HIQMA baik diluar maupun didalam.

10) Koordinator Minat dan Bakat : mengadakan program kerja harian,

mingguan, bulanan kepada semua bidang yaitu tilawah, syarhil, kaligrafi, hadroh.9

Adapun daftar anggota UKM HIQMA UIN Raden Intan Lampung sebagai

berikut :

Tabel 1

Daftar anggota UKM HIQMA UIN Raden Intan Lampung tahun 2015/2016

NO NAMA ANGGOTA FAK/JUR

9 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 10 Juni 2016
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1 ADELIA RAHMAWATI US/IAT

2 ALFI NURIYANI AZIZAH TAR/PGRA

3 ALFIN KHOIRUN NIKMAH TAR/ PAI

4 AMALIA ZAHRO N. TAR/PAI

5 AMIN MARATUS SHOLIKAH TAR/BIOLOGI

6 ANDELA Syariah/ Muamalah

7 ANDINI WIDIA NINGRUM DAK/KPI

8 ANI YULIANTI TAR/MTK

9 ANITA CAROLINA Tarbiyah/ PAI

10 ASTUTI MUTOHAROH FEBI/PBS

11 ATIKA F. R. SAPUTRI DAK/KPI

12 ATIKA FITRI FEBRIANI TAR/PGRA

13 ATIKA FUTRI F. TAR/PGRA

14 ATIKA MIFTA HUSADIAH SYA/MUAMALAH

15 ATIKAH KHOIRNI TAR/PGMI

16 ATIKAH KHOIRUL UMMAH TAR/PGMI

17 AULIYA AGISTA ZULFA FEBI/PBS

18 AYU DWI LESTARI SYA/MUAMALAH

19 AYU GUSMAWATI FEBI/ AS

20 AYU IRVIANI TAR/BIOLOGI

21 AYU RETNO FITRIANI TAR/PAI

22 BETHA SAPUTRI SYA/AS

23 BINTI SAFANGAH TAR/PAI

24 CHINDY AULIA TAR/PGMI

25 CHORY SEFRIKA TAR/PBA

26 CICI FERIYANI TAR/PAI

27 CINDY FIGHTER  MAHDA TAR/ BK

28 DAHLENA WATI TAR/PGRA

29 DELLA RESMAYANI TAR/PGMI

30 DENI SETIAWATI TAR/ MTK

31 DERISTA RIZKYANI FEBI/ EI

32 DESI WULANDARI TAR/PGMI

33 DESI WULANSARI Tarbiyah/ PGMI

34 DEVI HARDIANTI TAR/BK

35 DEWI INDAH S. TAR/PBA

36 DEWI LATIFATUN N TAR/PGRA

37 DEWI LESTARI TAR/ MTK

38 DIAN ALAWIYAH TAR/PBI
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39 DIANA PANGESTUNI TAR/PGMI

40 DIANA SEPTI PURNA. S FDIK/PMI

41 DINA FATHIA TAR/ PBA

42 EFI YULIANTI SYA/MUAMALAH

43 EKA FITRI H. TAR/PGMI

44 ELDA YULIAYANTI TAR/PGRA

45 ENI NOPIA TAR/PAI

46 ERIKA INDRIAWATI TAR/PGMI

47 ERISKA ANGGRAINI PUTRI Tarbiyah/ PAI

48 ERMALISA TAR/PGMI

49 EVA ELA M. TAR/PGMI

50 EVI OKTAVIANI DAK/PMI

51 FADHILAH ZIKRIYYAH SYA/AS

52 FAUHATU DRITTE I.A. TAR/PAI

53 FITRI HANDAYANI TAR/BIOLOGI

54 FITRIANO FARISHA Tarbiyah/ P. MTK

55 GHINA SABILA H. TAR/PBA

56 HANI VIRGIANI TAR/PAI

57 HAYU P.

58 HAYYU MASHYUFAH TAR/PAI

59 HEBRIA TAR/PGMI

60 HENI LIA WIDIASTUTI Syariah/ Muamalah

61 HERTIANA TAR/PBI

62 IIN NOVIKA A. TAR/PBA

63 IIS RAHAYU FEBI/EI

64 IKA APRIWIYANTI FEBI/EI

65 IMROATUN SOLIKHAH TAR/PAI

66 INDAH HARUM REZEKI Syariah/ Muamalah

67 INDAH SAPRIYANI TAR/PGMI

68 INDAH SUSILOWATI FEBI/EI

69 INDRI ASTUTI TAR/BK

70 INDRI NURWIDYA SELI Tarbiyah/ PAI

71 INGGA FABTRIA TAR/PAI

72 INTAN PUTRI WULANDARI TAR/PGMI

73 INTAN ZOHROH TAR/PAI

74 IRA SUCITRA TAR/PBA

75 IRMA SURYANI TAR/PAI

76 ISTIQOMAH TAR/
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77 KENI DIANA TAR/PGRA

78 KESTI NADYA ANANTA TAR/PAI

79 KHOIMAH Tarbiyah/ PAI

80 KHOLIDA DZATULLUBI TAR/PB

81 KHUSNUL KHOTIMAH TAR/FISIKA

82 KIKY LESTARI Tarbiyah/

83 KUSTIA FEBRIA DAK/KPI

84 LAILA HIKMAH TAR/PAI

85 LAILATUL MUNAWAROH TAR/BK

86 LALA YONARA TAR/ PBI

87 LENI SUSIANA TAR/PBI

88 LIA KARTIKA SYA/MUAMALAH

89 LINA WIDI ASTUTI TAR/PAI

90 LISTI ANDRIANI TAR/PBA

91 LUCYTA TRICILIA D. DAK/KPI

92 LUTFHI DINIA P. TAR/MPI

93 LUTFIA NIDA A'LA DAK/PMI

94 MAESAROH TAR/BIOLOGI

95 MAHMUDAH TAR/ PBI

96 MARATUSSOLIHA DAK/KPI

97 MARIA ULFA Tarbiyah/ PGRA

98 MARTIA SARI Tarbiyah/ PAI

99 MAULINA HIDAYATI TAR/PGMI

100 MEGA ASYIFA TAR/PAI

101 MELA MAULINDA FEBI/ AS

102 MELDA TAR/PAI

103 MELI RATNA SARI TAR/MTK

104 MERI YANI TAR/MTK

105 MIATUL HASANAH TAR/PGMI

106 MITA DWI YULIA TAR/PAI

107 MUNAWAROH SYA/BK

108 MUSLIHA TAR/PGMI

109 NANI SARTIKA FDIK/ KPI

110 NENENG SAVITRI FEBI/PBS

111 NI'MAH AZZAH FAUZIAH TAR/ MTK

112 NINGSIH TAR/ MTK

113 NIZA AGUS LUTFIA Tarbiyah/ PAI

114 NOVITA DEWI Tarbiyah/ PGMI
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115 NUNING INSIYAH SYA/AS

116 NUR AFNI JULIYANTI Tarbiyah/ PAI

117 NUR ALIFAH

118 NUR ASTUTI TAR/MTK

119 NUR ISMAWATI Tarbiyah/ PAI

120 NUR LAELI W. DAK/MD

121 NURUL IMAMAH TAR/PGRA

122 NURUL LATIFAH DAK/MD

123 OCKTA KURNIAWATI DAK/PMI

124 OKTARI RAHAYU SYA/ AS

125 PANCA DWI SAVITRI TAR/PGMI

126 QUROTUL 'AINY TAR/FISIKA

127 RAFIKA MONITA DAK/KPI

128 RENI ANGGRAENI FEBI/ EI

129 RENNY YULI YANTI TAR/MTK

130 RIA ARISKA TAR/PAI

131 RIA PUTRI FEBRIYANI TAR

132 RILLA ADELIA CITA Tarbiyah/ PAI

133 RINI ANGGRAENI Tarbiyah/ PGMI

134 RINI MAYA HAYATI TAR/PBA

135 RINI NELSIANA FEBI/PBS

136 RISA ROHMATUL A. ushuluddin/ FA

137 RISKA YULI A.

138 RITA OKTAVIA DAK/PMI

139 RIZKI PUTRIYANI DAK/MD

140 ROHANNAH USHUL/PSA

141 ROHMAH KHOIRIAH TAR/BK

142 SALMA NUR TAR/PBA

143 SARI MUNAH TAR/PAI

144 SARIFAH SUHAEBAH T.L. DAK/PMI

145 SARTIKA TAR/ MTK

146 SEPTIA MUTIARA TAR/MPI

147 SEVIRA TENTY DP Tarbiyah/ PAI

148 SHINTA BELA E. TAR/PAI

149 SHOFA MARWA SYA/AS

150 SINTA MALINDA TAR/ BK

151 SISKA DARTIANA Tarbiyah/ BK

152 SITI HOPSAH TAR/PAI
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153 SITI KHOTIMAH TAR/PAI

154 SITI KHOTIMAH FEBI/EI

155 SITI MAWADAH TAR

156 SITI MUSLIMAH TAR/PAI

157 SITI NUR RODIAH FEBI/PBS

158 SITI ROFI'AH FEBI/PBS

159 SITI ROKAYAH TAR/PBA

160 SOHIFATUL MUFIDAH TAR/MPI

161 SOLEHATUL JANNAH TAR/PGRA

162 SRI DINA H. TAR/BK

163 SRI MULIYANI TAR/ PBA

164 SRI NUR ANA TAR/ MTK

165 SUCI AULIA A.Z.A SYA/MUAMALAH

166 SUDA UMAIROH TAR/ PBA

167 SUHALIYAH TAR/PAI

168 SULIATIANI TAR/ PBI

169 TENSI ULANDARI TAR/ MTK

170 TIA NUROHMAH TAR/ MTK

171 TIARA FITRIA TAR/PAI

172 TIARA SEPTA TAR

173 TINA WIDAYANTI Syariah/ Muamalah

174 TRIA MEILANA TAR/PBA

175 UMI AFIFAH TAR/ PAI

176 VERA ELAWATI TAR/ MTK

177 VINA MARENTIKA TAR/BK

178 WAHYU ANIS A. TAR/PBA

179 WAHYU NINGSIH DAK/MD

180 WIDIA RIATI N. TAR/PAI

181 WIDIYA NINGSIH TAR/PAI

182 WIDIYA RIZKITA TAR/BK

183 WIDIYANTI TAR/PAI

184 WINA PURNAMASARI DAK/KPI

185 WINDA SEPTIANA Syariah/ Muamalah

186 WINDA WULANDARI FEBI/PBS

187 WULAN CAHYA KUSUMA TAR/PBA

188 WULAN SUCI FEBI/PBS

189 WULANDARI SAFITRI Tarbiyah/ PGRA
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190 YANI MURTI N. FEBI/EI

191 YOSI MAJAYANTI Tarbiyah/ PGMI

192 YULI DAMAYANTI TAR/PGMI

193 YULYATIN Ushuluddin/ IAT

194 YUNI LESTARI Ushuluddin/ IAT

Sumber : Dokumentasi data pada tahun 2015/201610

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anggota UKM

HIQMA UIN Raden Intan Lampung adalah 194 orang. Tabel diatas

merupakan jumlah anggota baru UKM HIQMA tahun 2016, sedangkan untuk

anggota lama UKM HIQMA pada tahun 2012-2015 yang masih aktif atau

terdaftar berjumlah 59 orang. Dengan demikian jumlah anggota UKM

HIQMA sampai dengan penilitian ini berjumlah 253 orang.

5. Rancangan Program Kerja

RANCANGAN PROGRAM KERJA

Ketua Umum : Heri Kurniawan

a. Penertiban Adm. UKM HIQMA

b. Syiar

c. Pendanaan

d. Tugas dan wewenang dan fungsi ketum (sesuai dgn AD-ART)

1) Bertanggung jawab di UKM HIQMA

2) Menjaga silahturahmi anggota dan DTO

10 Dokumentasi UKM HIQMA
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3) Menambahkan inventaris untuk keperluan UKM HIQMA

e. FESI NASIONAL

f. Buku sejarah perjalanan UKM HIQMA 1 Periode ini.11

Wakil Ketua Umum : Ina Lestari

Konsep Dasar:

1) Melakukan pendampingan di setiap kegiatan UKM HIQMA UIN Raden

Intan Lampung

2) Mendukung segala aktivitas UKM HIQMA yang dapat membawa UKM

HIQMA lebih baik lagi

3) Mengkoordinasi, memantau, dan menilai pembinaan qari’ dan qari’ah

UKM HIQMA UIN Raden Intan Lampung

4) Mengkoordinasi, memantau, dan menilai pembinaan kader-kader UKM

HIQMA UIN Raden Intan Lampung bekerjasama dengan bidang

kaderisasi

5) Menjalin hubungan baik dengan pihak pihak yang dapat mengembangkan

UKM HIQMA bekerjasama dengan Bidang Humas

6) Mendukung dan mendampingi program kerja Ketua Umum

7) Menyebarluaskan segala informasi terkait peluang-peluang prestasi UKM

HIQMA bekerjasama dengan bidang Infokom

8) Mengadakan dan atau menghadiri rapat-rapat rutin dan rapat presidium

11 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni 2016
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9) Mengevaluasi kinerja tahunan

Program Kerja:

a. Hadir disetiap kegiatan latihan minat bakat UKM HIQMA

b. Mengkoordinir tutor Tilawatil Qur`an bekerjasama dengan bidang minat

bakat tilawah

c. Menjalin hubungan baik dengan Pembina, alumni UKM HIQMA dan

pihak akademik

d. Mewakili dan atau mendampingi Ketua Umum di setiap acara UKM

HIQMA UIN RIL

e. Menyebarluaskan info-info perlombaan

f. Mengadakan rapat rutin dua minggu sekali

g. Evaluasi setiap bidang minat bakat yang diadakan tiga kali satu periode.

h. Evaluasi seluruh jajaran pengurus melalui rapat presidium sebulan

sekali.12

Sekretaris Umum : Riyani Puji Lestari

Program:

a. Membuat data base UKM HIQMA

b. Mendata surat masuk-keluar

c. Penyediaan Absensi

12 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni 2016
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d. Data base keanggotaan

e. Pengadaan alat-alat sekretaris

Bendahara Umum : Santi Nurjannah

Program:

a. Denda bagi yang Telat 3000

b. Pembuatan rekening

c. Pembukuan dana UKM

d. Anggaran khusus untuk Bidang Infokom

1) Bidang Pengkaderan13

Ketua Bidang : Khoiruddin

Anggota Bidang : Alwina Putri Dwi Gita

Andri Wahyudi

Angga Saputra

Nur Rahmawati

Zaqiyatunnisa

Rencana Program Kerja :

a. Rihlah/Sakrab

b. Belajar anggota antar pengurus/alumni 1x seminggu

c. Workshop 1x setahun (per periode)

13 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni 2016



95

d. Kunjungan ke tempat besejarah

e. Olahraga 1 x 2 minggu

f. Gurah 1 x 2 bulan

g. Evaluasi kinerja pengurus

h. Pemantauan pengurus – mengirimkan agen

i. Sholat dhuha bareng 1x seminggu

j. Evaluasi (lomba) antar anggota di semua bidang

k. SERAGAM UKM HIQMA

l. Pembuatan buku panduan UKM HIQMA14

2) Bidang Humas

Ketua Bidang :Dian Hermawan

Anggota Bidang : Nata Tiara Putri

Ganda Rusman Maulana

Nurlaila Safitri

Qurota ‘Ayun

Erma Oktaria

Rencana Program Kerja :

a. Mengadakan kerjasama UKM lain 1 tahun sekali

b. Memfasilitasi media sosial

c. Mengikat silahturahmi alumni UKM (reuni)

14 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni 2016
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d. Bakti sosial

e. Kunjungan ke perusahaan/lembaga, Kerjasama

f. Promosi UKM HIQMA

g. Mengikat hubungan ke Instansi-Instansi lain

h. Alamat se-Universitas

3) Bidang Kesekretariatan15

Ketua Bidang : Lailatul Farikhah

Anggota Bidang : Lutfi Fadilah

Ahmad al basyri,

Afwan Shahab

Wiwied Anindita Devi

Dwi Erni Wulandari

Rencana Program Kerja :

a. Membuat Kartu Tanda Anggota untuk seluruh anggota dan pengurus

UKM HIQMA

b. Membuat ID Card untuk Pengurus, DTO, dan Alumni UKM HIQMA

c. Pengadaan Sekretariat beserta inventarisnya

4) Bidang Infokom16

Ketua Bidang : Septi Nosi

Anggota Bidang : Arya

15 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 101Juni 2016
16 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni 2016
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Ria Anggraaeni Syafnuri

Nur Faizah

Widitya Rahmawati

Rencana Program Kerja :

a. Membuat absen anggota (pengurus, tahun 2015, 2016, dan maba)

dengan format nama, Nomor HP, Medsos (Whatsapp dan Facebook)

b. Mengaktifkan Jaringan komunikasi lewat sms dan media sosial seperti

Facebook, Instagram, Blog UKM HIQMA, BBM.

c. Membentuk Tim Jaringan Komunikasi, minimal 1 orang memegang 5

anggota

d. Membuat layanan kritik dan saran

e. Memberi layanan informasi seputar Islam, seputar motivasi, seputar

berita serta surat cinta untuk UKM HIQMA

f. Menggalang kas Bidang Infokom (1 minggu 5 ribu/orang)

g. Membuat ID Card Bidang Infokom

h. Membuat Website UKM HIQMA UIN Lampung

5) Bidang Dana Usaha17

Ketua Bidang : Dewi Yulianti

Anggota Bidang : Mukhlis

Jannah Ulfa

17 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni 2016
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Maratus Sholeha

Aprintina

Ahmad Zainuri

Rencana Program Kerja :

a. Pencairan Dana

b. Kerjasama oleh perusahan (sponsor Ship)

c. Bazaar acara ukm atau event

d. Pemajangan penjualan enterpreuner

e. Jasa printer dan desain grafis

6) Bidang Minat Bakat18

a. Tilawah

Koordinator : Dizka Yoga Pratama

Anggota : Dewi Wulandari

Usmaleni Tifani

Rencana Program Kerja :

a) Latihan rutin sabtu

b) Tutor kelompok tilawah

c) Belajar dengan qori-qori’ah ternama Bandar lampung

d) Olahraga pagi/ latihan pernapasan

b. Khot/ kaligrafi19

18 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni 2016
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Koordinator : Kurnia Wahdah

Anggota : Rafranjari

Sidik Ismail

Mirzan Huda

Rencana Program Kerja :

a) Latihan Rutin setiap senin, rabu, dan kamis.

b) Menghafal kaidah setiap huruf disemua pertemuan.

c) Mempelajari berbagai jeni khot.

d) Diadakan uang kas kaligrafi Rp. 2000 seminggu sekali

e) Membuat struktur pengurus ulang bidang kaligrafi

f) Mengadakan seminar kaligrafi setelah berjalan satu bulan latihan

g) Evaluasi menulis sebulan sekali

h) Mengadakan perlombaan antar peserta didik kaligrafi sebulan

sekali

i) Evaluasi perkembangan kelas kaligrafi setelah latihan minimal 5-

10 menit

j) Membuat baju khot di awal pertemuan

c. Hadroh20

Koordinator : As’ari

19 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni 2016
20 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni 2016
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Anggota : Clara Fadila

Seftika Aryani

Asni Fayanti

Rencana Program :

a) Latihan rutin

b) Membuat tim inti hadroh (ikhwan/akhwat/campuran)

c) Membuat rekaman hadroh atas nama ukm hiqma

d. Nasyid

Koordinator : Abdul  Halim

Anggota : Wida

Yesi Putri L.

Saddam Ar Rasyid

Rian Saputra, Artati

Fatimatus Soleha

Dwi Pertmata sari

Rencana Program Kerja :

a) Membentuk group nasyid (P/L)

b) Latihan rutin

c) Mengundang pelatih

d) Kelengkapan sarana prasarana

e) Evaluasi nasyid got talent
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f) Dilibatkan dalam FESI

e. Qosidah21

Koordinator : Ari Riyanti

Anggota : Hidayatus salimah

Destiana Pratiwi

Rencana Program Kerja22 :

a) Daftar nama, ID, dan pembuktian qosidah

b) Membuat group qosidah, absensi dan sanksi

c) Membuat jadwal latihan

d) Mengundang pelatih senior  dan berpengalaman

e) Menyelenggarakan lomba qosidah

f) Mengikuti perlombaan

g) Tampil (sebagai bintang tamu )

h) Seragam qosidah

f. Tahfidz

Koordinator : Amirul akbar

Anggota : Saiful Anwar

Arum Oktalina Sari

Rencana Program Kerja :

a) Menghubungi anggota lama

21 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni 2016
22 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni 2016
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b) Membentuk kelompok tahfidz

c) Setoran hafalan  juz amma- juzz 1-29

d) Simak hafalan

e) Kajian Al-Qur’an (motivasi hafalan)

f) Mengundang Pemateri luar untuk membantu tahfidz

g. Syarhil23

Koordinator : Indah Aulia P.

Anggota : Aliyah

Rencana Program Kerja :

a) Pembinaan syarhil  (3 bagian)

b) Test mental (vocal, PD)

c) Menghafal teks

d) Mengikuti perlombaan

e) Absensi

f) Evaluasi Syarhil (perlombaaan antar kelompok)

Catatan : setiap bidang harus mengadakan

a. Absensi

b. Struktural bidang

c. Mencatat agenda yang sudah terlaksana

d. Uang kas

23 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni 2016
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e. Program unggulan

f. Latihan rutin

g. Pengurus 2 dan 1 Anggota

h. Evaluasi

i. Masing-masing sekbid membuat catatan sejarah

(cerita/diary/dokumentasi)

6. Prestasi Yang Di Raih Oleh UKM HIQMA24

a) Juara 1 Syarhil Qur`an Tingkat Nasional 2015

b) Juara Harapan 1 Syarhil Qur`an Tingkat Nasional 2015

c) Juara 3 Tingkat Dewasa Putri Provinsi 2016

d) Juara 3 Syarhil Qur`an Tingkat Provinsi 2016

e) Juara 1 Tilawah Tingkat Mahasiswa Tarbiyah Pioner 2016

f) Juara 1 Remaja Putri Tingkat Provinsi 2014

g) Juara 3 Qiro’at Sab’ah Tingkat Provinsi 2014

h) Juara 2 Remaja Putri Tingkat Provinsi 2011

i) Juara 2 PPQ RRI Tingkat Provinsi 2016

24Dokumentasi berkas UKM HIQMA, 9 Oktober 2016
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A. HASIL PENELITIAN

1. Perencanaan Pembelajaran Seni Baca Al-Qur`an di UKM HIQMA

a) Program Kerja dan Kegiatan Umum UKM HIQMA 25

Tabel 2

RENCANA KEGIATAN UKM HIQMA

No Nama Kegiatan
Rencana
Pelaksanaan

Keterangan

1 Rihlah
Setelah penerimaan
anggota baru

Mengunjungi objek
wisata

2
Belajar Tilawah
antar Pengurus

1x selama dalam
seminggu selama
kepengurusan

Setiap rutinan

3 Workshop

1x dalam satu tahun
awal kepengurusan
dan akhir
kepengurusan

Pembelajaran yang
mencakup manajemen
organisasi, desain, surat
menyurat dll

4
Olahraga bersama
Pengurus

1 atau 2 minggu
sekali selama
kepengurusan

Jogging bareng ataupun
olahraga lainnya

5 Gurah
2 bulan sekali
selama
kepengurusan

Untuk kesehatan dan
kemampuan suara

6
Pengecekan anggota

aktif dan pasif

1x dalam seminggu
selama
kepengurusan

Mengecek keaktifan
semua anggota dan
pengurus dengan
bekerjasama dengan
sekretaris dilihat dari
absensi setiap
minggunya

25 Septi Nosi, Ketua Bidang Infokom UKM HIQMA, Wawancara,  Bandar Lampung, 12 Juni
2016
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7
Evaluasi kinerja

Pengurus

2 bulan sekali
selama
kepengurusan

Sebagai titik acuan guna
meningkatkan kinerja
semua pengurus

8
Memantau kinerja

semua Pengurus

1x dalam dua
minggu selama
kepengurusan

Mengirim duta
kaderisasi di setiap
pengurus dan bidang
minat bakat

9 Sholat dhuha
1x dalam seminggu
selama
kepengurusan

Sarana pendekatan
anggota dan pengurus
untuk meningkatkan
ibadah secara bersama
sama-

10

Evaluasi semua

anggota dalam

semua bidang

minat dan bakat

2 bulan sekali
selama
kepengurusan

Mengadakan lomba
ataupun penampilan
antar anggota di semua
bidang minat dan
bakat

Sumber : Dokumentasi data UKM HIQMA26

b) Program Kerja Divisi Tilawah UKM HIQMA

Rencana Program Kerja :

1) Latihan rutin sabtu

2) Tutor kelompok tilawah

3) Belajar dengan qori-qori’ah ternama Bandar lampung

4) Olahraga pagi/ latihan pernapasan

5) Evaluasi semua anggota dalam semua bidang minat dan bakat

6) Gurah

26 Dokumentasi data UKM HIQMA
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7) Belajar Tilawah antar Pengurus27

c) Tujuan

 Meningkatkan pemahaman Tilawah ke semua pengurus

 Menjalin kedekatan emosional antar pengurus

d) Latar Belakang

Pengurus adalah kunci dari pada tegak dan kokohnya organisasi. Di

perlukan pengurus-pengurus yang handal baik dalam bidang yang ia

kuasai, melainkan juga tilawatil Qur`an. Semua kegiatan yang ada di

UKM HIQMA memang tidak hanya di khususkan di bidang tilawah saja,

tetapi dari namanya UKM HIQMA sendiri adalah yang berkenaan dengan

Qori’ dan Qori’ah.

Maka dari itu, diperlukannya belajar Tilawah antar Pengurus agar

semua pengurus walaupun tidak harus handal dibidang Tilawah namun

setidaknya mengetahui atau memahami tentang Tilawah.

e) Perencanaan

Kegiatan ini akan dilakukan sebanyak sekali dalam kurun waktu satu

minggu.

Mengingatkan dan memberi masukan ke semua pengurus agar mampu

bekerja maksimal dalam mengemban tugas

27 Septi Nosi, Ketua Bidang Infokom UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 12 Juni
2016
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Dalam melaksanakan dan mendirikan sebuah UKM HIQMA terdapat

program kerja yang akan atau ingin dikerjakan, baik dalam jangka pendek,

jangka menengah ataupun jangka panjang. Adapun program kerja sebagai

berikut :

a. Program jangka pendek28

Yang dimaksud program jangka pendek di sini ialah kegiatan

mingguan, kegiatan yang dilakukan seminggu sekali. Kegiatan-kegiatan

yang dimaksud adalah latihan tilawah setiap hari Sabtu pukul 08.00-11.30

di Musolah Tarbiyah.

Kemudian Tutorial yang dilaksanakan per kelompok yang dilakukan

seminggu sekali dan bertempat sesuai hasil rapat kelompok masing-

masing.

Latihan pernafasan yang dilakukan dua minggu sekali pada hari libur

di pagi hari yang bertempat di UIN Raden Intan Lampung.

b. Program jangka menengah

Yang dimaksud program jangka menengah di sini ialah kegiatan

bulanan, kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah evaluasi, dan

perlombaan antar anggota.

c. Program jangka panjang

28 Septi Nosi, Ketua Bidang Infokom UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 12 Juni
2016
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Yang dimaksud program jangka panjang di sini ialah kegiatan

tahunan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud ialah perlombaan seperti FESI

(Festival Islami) antar provinsi, MTQ, MSyQ se-Kota Bandar Lampung.29

2. Pelaksanaan Pembelajaran Seni Baca Al-Qur`an Di UKM HIQMA

UIN Raden Intan Lampung

a. Kegiatan pembelajaran di UKM HIQMA

Tabel 3
Kegiatan Pembelajaran di UKM HIQMA

No Kegiatan Pembelajaran Materi Ket

1. - Pembukaan oleh
Pembawa Acara

- Pembacaan Kalam
Ilahi

- Sambutan Ketum
- Acara Inti diberikan

kepada
pelatih/pembina

- Pelatih memberikan
materi

- Pelatih memberikan
contoh

- Peserta
mencontohkan yang
diajarkan pelatih

- Mengulang
pembelajaran sampai
peserta paham dan
bisa

- Acara penutup
diberikan kepada
pembawa acara

- Do’a

1. Tajwid

2. Fashohah

3. Teknik

pernafasan

4. Teknik vokal

5. Maqom lagu

6. Solawat

Pelatih dan

pembina

berganti-ganti

(tidak tetap)

29Dokumentasi berkas UKM HIQMA, 9 Oktober 2016
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- Penutup
Sumber : Dokumentasi berkas UKM HIQMA

b. Materi Pembelajaran

1) Materi pada tingkat dasar dan menengah30

Materi yang diajarkan pada tingkat dasar dan menengah adalah

sebagai berikut:

- Hukum Mad

- Hukum Nun Sukun/Tanwin

- Tanda-Tanda Waqaf Dan Washal

- Ghunnah

- Hukum Mim Sukun

- Qalqalah31

2) Materi yang diajarkan pada tingkat lanjutan32

Materi seputar tajwid pada tingkat lanjutan yaitu :

a. Makharijul huruf, yakni tempat keluar masuknya huruf

b. Shifatul huruf, yakni cara melafalkan atau mengucapkan huruf

c. Ahkamul huruf, yakni hubungan antara huruf

d. Ahkamul maddi wal qasr, yakni panjang dan pendeknya dalam

melafazkan ucapan dalam tiap ayat al-Qur`an

30Dokumentasi Berkas UKM HIQMA, 15 Oktober 2016
31 Dokumentasi Berkas UKM HIQMA, 15 Oktober 2016
32Dokumentasi Berkas UKM HIQMA, 15 Oktober 2016
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e. Ahkamul waqaf wal ibtida’, yakni mengetahui huruf yang harus

mulai dibaca dan berhenti pada bacaan bila ada tanda huruf tajwid

3) Materi bagian lagu.33

Di UKM HIQMA pembelajaran lagu ditentukan oleh pelatih ang

mengajar, lagu-lagu yang diajarkan adalah, sebagai berikut:

- Lagu Bayyati (Husaini), tingkatan nada lagu bayyati yang

diajarkan adalah qoror, nawa, jawab, dan jawabul jawab.

- Lagu Shoba (Maya), tingkatan nada lagu shoba yang diajarkan

adalah maqom, nawa dan jawabul jawab

- Lagu Hijazzi (Hijaz), tingkatan nada lagu Hijazzi yang diajarkan

adalah asli, kar dan karkur

- Lagu Nahawand (Iraqi), tingkatan nada lagu nahawand yang

diajarkan adalah maqom, jawab dan jawabul jawab.

- Lagu Sika, tingkatan nada lagu sika yang diajarkan adalah maqom,

jawab dan jawabul jawab.

- Lagu Rasta alan nawa, tingkatan nada lagu rost yang diajarkan

adalah asli, jawab dan jawabul jawab

- Lagu Jiharka, tingkatan nada lagu jiharka yang diajarkan adalah

asli, jawab dan jawabul jawab.

33 Ina Lestari, Wakil Ketua UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni 2016
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c. Metode yang diterapkan

Penggunaan metode tergantung pemateri dan pelatih yang saat

itu melatih. Dan pemilihan metode pun diserahkan penuh kepada

pelatih.

1) Metode Sima’i

Metode sima’i adalah metode yang sering dipakai khususnya

pada tingkat lanjutan. Metode ini dilakukan oleh pelatih karena

memang sesuai dengan materi yang diajarkan yaitu mencontoh lagu

yang diberikan oleh pelatih kepada peserta latihan, agar para peserta

latihan dengan mudah mencontoh dan meniru apa yang diajarkan oleh

pelatih. Lagu-lagu tilawah pada umumnya bersumber dari para pelatih,

jadi variasi yang digunakan tergantung bagaimana variasi yang

digunakan oleh pelatih. Para peserta latihan, harus mengikuti lagu dan

variasi yang diajarkan dan biasanya pelatih memperbolehkan peserta

menggunakan variasinya masing-masing ketika peserta tersebut sudah

memahami tentang lagu dan variasi, asalkan masih sesuai dengan

standar lagu dan variasi pada umumnya.

Metode ini bisa juga diajarkan pada kelas menengah,

meskipun kelas menengah lebih banyak materi tajwid, tetapi para

pelatih akan menguji bacaan tajwidnya dengan menggunakan lagu dan

irama, karena cara seperti ini lebih efektif agar peserta latihan tidak
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asing lagi dengan lagu dan irama tilawah. Jika kelas dasar, metode ini

jarang dipergunakan, karena lebih kepada pengetahuan tentang tajwid

dan bacaan al-Qur`an, dan biasanya peserta kelas ini masih banyak

yang belum lancar membaca al-Qur`an, oleh karena itu para pelatih

lebih memfokuskan bagaimana caranya agar peserta latihan bisa

dengan mudah membaca al-Qur`an dengan lancar agar bisa

melanjutkan ke kelas selanjutnya khususnya belajar tilawah.

2) Metode Tausyikh (Sya’ir)

Metode tausyikh ini digunakan biasanya tergantung siapa

yang melatih atau siapa pelatihnya, karena ada beberapa pelatih yang

mengajarkan tilawah dimulai dari pelajaran yang sangat dasar,

menggunakan syair Arab kemudian mengetahui lagu-lagu dasarnya,

lalu baru diterapkan kedalam ayat al-Qur`an, sehingga jika belajar

dengan menggunakan metode ini variasi belum diajarkan, karena

fokus dengan mempelajari lagu-lagu dasar yang berasal dari Timur

Tengah.

Pada metode ini kelas lanjutan lah yang sering

menggunakannya. Karena pada kelas lannjutan kebanyakan sudah

pernah belajar tilawah semua meskipun ada yang belum mengikuti

perlombaan seperti MTQ. Dengan metode seperti ini, banyak

pengetahuan dasar yang diketahui oleh para Qori’ Qori’ah, jadi bukan
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hanya belajar tilawah biasa, tetapi mendalami pembelajaran tilawah

dari asal mula lagu sampai ke perkembangan variasi.

Pada metode ini pun diajarkan bagaimana tingkatan nada,

perbedaan dengan metode sima’i adalah jika metode sima’i hanya

belajar maqro`-maqro` tilawah dan lagu variasinya pun yang sesuai

pada saat ini saja, tetapi jika metode tausyikh ini, peserta latihan akan

mempelajari tilawah yang dari dasar dan asal mula nya. Mulai dari

nama-nama lagu, tingkatan nada, sampai kepada lagu yang dasarnya

pun dipelajari.34

d. Strategi Pembelajaran di UKM HIQMA

Strategi yang dilakukan oleh UKM HIQMA sesuai dengan

perencanaan adalah latihan pernafasan atau senam pernafasan

1) Latihan senam pernafasan

Caranya adalah pertama, kedua tangan dirapatkan ke muka

sambil mengatur nafas. Perlahan-lahan kedua tangan dilebarkan ke

samping kiri dan kanan sambil menarik nafas dalam-dalam kemudian

ditahan sejenak. Kemudian kedua tangan kembali dirapatkan pelan-

34Heri Kurniawan, Ketua Umum UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Oktober
2016
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pelan sambil menahan nafas dan jangan buru-buru dirapatkan sebelum

nafas betul-betul habis.

Setelah melakukan cara pertama dengan menahan nafas, maka

lakukanlah cara kedua dengan membunyikan huruf-huruf:

aaaa……iiiii….uuuuu dari suara rendah, kemudian menengah dan

terakhir dengan suara tinggi. Selanjutnya menarik nafas lagi, untuk

yang ketiga kalinya dengan cara membunyikan huruf huruf yang

berdesis, seperti:

ص , س س س, ح ح ح, ث ث ث

ف ف ف. ص ص
Dengan memakai suara sedang.

Cara yang kedua adalah kedua tangan dirapatkan dengan posisi

menyiku, tangan kanan mengepal dan tangan kiri terbuka, lalu

dilebarkan kesamping kiri dan kanan sambil menarik nafas dalam-

dalam dan dikeluarkan pelan-pelan diikuti merapatkan tangan sambil

membunyikan huruf-huruf sebagaimana cara pertama.

Cara yang ketiga adalah tangan diluruskan kebawah dalam

keadaan terbuka, dan dinaikkan keatas pelan-pelan sambil menarik
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nafas dan ditahan sejenak, kemudian diturunkan lagi seperti semula

dengan membunyikan huruf-huruf sebagaimana cara sebelumnya.

Cara yang keempat adalah tangan direntngkan kesamping kiri

dan kanan sambil menarik nafas dan menahannya, diikuti gerakan

pergelangan tangan dan kepala sampai nafas benar-benar habis.

Melakukan latihan pernafasan diatas masing-masing cara secara

berulang-ulang dan terus menerus. 35

Selain latihan pernafasan diatas, para anggota atau peserta

UKM HIQMA biasa melakukan latihan dengan cara berlari atau

olahraga pagi di sekitar kampus UIN Raden Intan Lampung. Cara ini

paling sering dilakukan oleh anggota UKM HIQMA.36

e. Pelaksanaan Pembelajaran Seni Baca Al-Qur`an di UKM

HIQMA

Pelaksanaan pembelajaran di UKM HIQMA yang selama ini

diterapkan  mempunyai beberapa tingkatan kelompok, seperti berikut ini:

1) Tingkat dasar

35 Heri Kurniawan, Ketua Umum UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 13 Oktober
2016

36 Heri Kurniawan, Ketua Umum UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 13 Oktober
2016
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Pada tingkat ini pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan adalah

mengetes peserta satu per satu, kemudian mengevaluasi bacaan peserta,

setelah itu hasil evaluasi diberikan kepada pelatih dan pelatih memberikan

materi sesuai kemampuan peserta. Materi yang diberikan adalah tata cara

membaca al-Qur`an mulai dari dasar (huruf hijaiyah, makhorijul huruf).

Setelah itu peserta dicoba satu per satu sesuai yang dicontohkan oleh

pelatih. Dengan demikian satu kali pertemuan peserta sudah paham satu

pokok materi yang diberikan oleh pelatih. Pelatih pada tingkat ini adalah

anggota UKM HIQMA.

Kemudian dengan jadwal turorial yang dilakukan 1 minggu sekali oleh

kelompoknya. Tutor yang mengajarkan berasal dari pengurus UKM

HIQMA kemudian dijadwalkan dan ditentukan tempat latihan  oleh

kelompok tersebut masing-masing.

2) Tingkat Menengah

Pada tingkat ini perencanaan pembelajaran yang dilakukan adalah

mengetes bacaan peserta satu per satu, kemudian mengevaluasi bacaan

nya, setelah itu hasil evaluasi diberikan kepada pelatih.Pelatih

memberikan materi sesuai dengan taraf bacaan yang telah di tes

sebelumnya, materi yang diberikan adalah memperdalam ilmu tajwid dari

awal sampai akhir, memberikan materi fashohah serta sedikit demi sedikit

diberikan materi tentang maqom lagu. Pelatih dari tingkat menengah ini
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adalah alumni UKM HIQMA, atau Qori’ Qori’ah pada keanggotaan UKM

HIQMA.

Pada tingkat ini pun terdapat pembelajaran tutorial setiap minggunya.

Dimana seorang pelatih nya adalah pengurus UKM HIQMA yang telah

menguasai materi tilawah dan tajwidnya.

3) Tingkat Lanjutan

Pada jenjang ini, perencanaan pembelajaran adalah inti dari kegiatan

UKM HIQMA, yaitu belajar tilawah atau memperdalam lagu al-Qur`an.

Pada tingkat ini peserta di tes bacaan terlebih dahulu langsung oleh

pelatih, setelah terlihat bakat dan kemampuan peserta, pelatih memberikan

materi awal pengenalan tilawah dan tidak membahas tajwid lagi, karena

dianggap sudah menguasai materi tajwid. Materi yang diberikan adalah :

teknik pernafasan, teknik vokal, maqom lagu, variasi lagu dan lain

sebagainya. Pelatih pada tingkat ini adalah pembina UKM HIQMA dan

dewan Hakim MTQ Kabupaten dan Provinsi.37

UKM HIQMA mempunyai jadwal tetap latihan yaitu setiap hari Sabtu

pukul 08.00 pukul 11.30. UKM HIQMA juga mempunyai jadwal tidak

tetap, yang dimaksud jadwal tidak tetap adalah kegiatan latihan yang

dilakukan diluar agenda UKM HIQMA. Contohnya seperti latihan di

37 Heri Kurniawan, Ketua Umum UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni
2016
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masjid, musholla dan rumah pelatih maupun pembina. Jadwal tetap yang

dilaksanakan pada hari Sabtu, dilaksanakan secara rutin dan pembina yang

berganti-ganti.

Pembelajaran pada hari Sabtu semua digabung menjadi satu tempat,

dan pelatih nya pun hanya satu. Materi yang diajarkan yaitu materi secara

umum, belajar tilawah. Jadi kelas dasar, menengah ataupun lanjutan

semua belajar tilawah, hanya saja pembelajaran pun materinya mencakup

semuanya, seperti pembahasan ilmu tajwid, nama-nama lagu, sampai

dengan tingkatan nada. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan secara rutin

ini membahas semua tingkatan kelas, bukan hanya satu kelas, tetapi semua

menjadi satu. Pelatih berganti setiap minggunya, sesuai jadwal yang

ditentukan.

Metode pembelajaran tilawah di UKM HIQMA menggunakan

berbagai metode seperti yang diatas, sima’i dan tausyekh. Pelatih juga

biasa mengguanakan metode drill, ceramah, demonstrasi dan penugasan.

Penggunaan metode tergantung pemateri dan pelatih yang saat itu melatih.

Dan pemilihan metode pun diserahkan penuh kepada pelatih.38

Materi yang diberikan disesuaikan oleh tingkatan nya, dan diberikan

penuh oleh pelatih, hanya sub tema yang diberikan sebelum pembelajaran

dimulai oleh anggota atau panitia.

38 Heri Kurniawan, Ketua Umum UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Juni
2016
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Pembelajaran di UKM HIQMA sesuai dengan tingkatan yang ada

terdapat dua jadwal, yaitu latihan tetap setiap hari sabtu dan latihan bebas

yang hari nya ditentukan oleh pelatih masing-masing kelompok tingkatan.

Pelatih kelas dasar dan menengah dibagi berdasarkan hasil rapat

koordinasi seluruh anggota UKM HIQMA dan merupakan hasil tes dari

Qori’ Qori’ah UKM HIQMA. Kemudian dibagi lagi menjadi kelompok-

kelompok sehingga peserta pun dibagi menjadi kelompok-kelompok. Satu

kelompok terdiri dari 10 orang yang di tangani oleh satu pelatih, kemudian

kelompok itu mempunyai ketua kelompok yang berfungsi sebagai jaringan

informasi dan komunikasi kepada peserta lain maupun kepada pelatih.

Dengan demikian jadwal yang ditetapkan untuk latihan bebas harinya

berubah-ubah sesuai dengan jadwal peserta dan pelatih. Sedangkan pelatih

kelas lanjutan adalah pembina UKM HIQMA dan Dewan Hakim MTQ

Kabupaten dan Provinsi yang dipilih oleh seluruh anggota UKM HIQMA

dan dijadwalkan sesuai dengan waktunya.39

Latihan secara tutorial, materi yang diajarkan sesuai dengan tingkatan

kelas masing-masing. Mulai dari tingkat dasar, menengah sampai lanjutan.

Seluruh tutor memegang kurikulum yang akan diajarkan kepada peserta

latihan. Hanya saja pada kelas lanjutan, pelatih tidak memegang

39Riyani Puji Lestari, Sekretaris Umum UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 11
Oktober 2016
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kurikulum, tetapi pembelajaran tilawah secara berkelanjutan, mempelajari

lagu sesuai dengan urutan lagu dan sebaginya.

f. Evaluasi Pembelajaran Seni Baca Al-Qur`an di UKM HIQMA

Evaluasi pembelajaran tilawah di UKM HIQMA dilakukan secara

bertahap:

Yang pertama, evaluasi dilakukan pada saat sedang berjalan

pembelajaran dengan cara di tes satu per satu, evaluasi ini dilakukan secara

tidak langsung karena menilai peserta saat sedang latihan. Dan penilaian nya

pun tidak tertulis dan hasil tidak dibagikan, hanya sebatas penilaian dan

catatan bagi pelatih. Materi evaluasi pun mencakup segala standar mutu

diatas, tergantung bagaimana tingkatan kelas nya.

Kedua, evaluasi dilakukan per semester dengan cara musabaqoh

tingkat peserta UKM HIQMA, evaluasi ini seperti perlombaan dan peserta

semua tampil sesuai dengan tingkatan nya, penilai nya adalah para para

pelatih. Peserta yang mendapatkan nilai tertinggi mendapatkan hadiah atau

tropi, 3 peserta perempuan dan 3 peserta laki-laki.

Ketiga, evaluasi dilakukan sama seperti yang kedua, hanya saja

bedanya, cakupan peserta nya lebih luas, se kota Bandar Lampung, bahkan se

Lampung. Jadi peserta UKM HIQMA melakukan evaluasi diri dengan

mengikuti musabaqoh tersebut. Penilaian ini juga termasuk penilaian tidak
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langsung, karena tidak tercatat oleh arsip UKM HIQMA, hanya tercatat oleh

beberapa pelatih yang menjadi dewan juri.

Keempat, evaluasi yang dilakukan cakupan nya adalah MTQ yang

dilakukan oleh pemerintah diluar UKM HIQMA, yaitu tingkat kecamatan,

kabupaten, provinsi bahkan sampai nasional. Evaluasi ini pun tidak langsung,

hanya peserta biasanya mengikuti MTQ ini untuk ajang evaluasi diri.40

Kemudian setiap tahun UKM HIQMA mempunyai jadwal tetap dari

Institut, yaitu dengan mengikutsertakan anggotanya untuk mengikuti

perlombaan antar mahasiswa se-Universitas Islam di Indonesia, yaitu

PIONER. Cabang yang diikutsertakan adalah syarhil Qur`an dan Musabaqoh

Tilawatil Qur`an Putra Putri. Jadi dengan ajang seperti ini akan menjadikan

evaluasi bagi seluruh anggota UKM HIQMA, karena sebelum diberangkatkan

ke nasional, Institut mengadakan seleksi seperti Musabaqoh pada umumnya

untuk setiap UKM yang mengikuti perlombaan sesuai dengan cabang nya

masing-masing. Dari situlah terpilih para peserta perlombaan yang akan

dikirim ke nasional. Dengan demikian selalu ada generasi penerus seorang

Qori’ atau Qori’ah di setiap tahunnya dari UKM HIQMA khususnya dari UIN

Raden Intan Lampung.41

B. ANALISIS DATA

40 Arya, Anggota UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 19 Oktober 2016
41 Santi Nurjannah, Bendahara Umum UKM HIQMA, Wawancara, Bandar Lampung, 5

Desember 2016
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Analisis termasuk mengolah data yang telah dikumpulkan untuk menentukan

kesimpulan yang didukung data. Setelah data yang dimaksud terkumpul, langkah

selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data-data tersebut. Data penelitian ini

diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumen mengenai pembelajaran seni

baca al-Qur`an di UKM HIQMA UIN Raden Intan Lampung.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu

mendeskripsikan bagaimana dan apa saja pembelajaran seni baca al-Qur`an di UKM

HIQMA.

1. Analisis Program Kerja dan Kegiatan Umum UKM HIQMA

Program kerja yang direncanakan di UKM HIQMA

1) Latihan rutin sabtu

2) Tutor kelompok tilawah

3) Belajar dengan qori’-qori’ah ternama Bandar lampung

4) Olahraga pagi/ latihan pernapasan

5) Evaluasi semua anggota dalam semua bidang minat dan bakat

6) Gurah

7) Belajar Tilawah antar Pengurus

Berdasarkan program kerja yang direncanakan oleh UKM HIQMA, semua

program kerja tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal yang

ditentukan.
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2. Analisis Materi Pembelajaran di UKM HIQMA

a. Materi pada tingkat dasar dan menengah

Materi yang diajarkan pada tingkat dasar dan menengah adalah

sebagai berikut:

- Hukum Mad

- Hukum Nun Sukun/Tanwin

- Tanda-Tanda Waqaf Dan Washal

- Ghunnah

- Hukum Mim Sukun

- Qalqalah

Berdasarkan data diatas bahwa materi yang diajarkan sudah mencakup

pembelajaran ilmu tajwid, hanya saja pada pelaksanaannya, masih ada materi

yang tidak dijelaskan secara detail, karena pembahasan materi dibahas

langsung kepada praktek membaca al-Qur`an, dengan demikian meskipun

materi yang diberikan sedikit dan kurang mendetail, tetapi pada prakteknya

mereka bisa menjelaskan, langsung kepada penerapannya didalam al-Qur`an.

Hal ini jauh lebih baik dibandingkan hanya belajar dengan teori saja.

Kekurangannya hanya sedikit lama untuk menyelesaikan semua materi tajwid

dikarenakan waktu yang begitu singkat dan jumlah peserta yang begitu banyak.
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Pada kelas tutorial pun waktu sangat terbatas apabila untuk membahas materi

yang begitu banyak dan padat.

b. Materi yang diajarkan pada tingkat lanjutan

Materi seputar tajwid pada tingkat lanjutan yaitu :

- Makharijul huruf, yakni tempat keluar masuknya huruf

- Shifatul huruf, yakni cara melafalkan atau mengucapkan huruf

- Ahkamul huruf, yakni hubungan antara huruf

- Ahkamul maddi wal qasr, yakni panjang dan pendeknya dalam

melafazkan ucapan dalam tiap ayat al-Qur`an

- Ahkamul waqaf wal ibtida’, yakni mengetahui huruf yang

harus mulai dibaca dan berhenti pada bacaan bila ada tanda huruf

tajwid

Berdasarkan data diatas, materi yang diberikan pada tingkat lanjutan

ini sudah mencakup semuanya, meskipun tidak banyak materi yang diberikan,

tetapi pada tingkatan ini, peserta yang masuk adalah peserta yang harus sudah

paham tajwid, sehingga tidak harus banyak materi yang diberikan, hanya saja

harus lebih banyak praktek dan materi tentang tilawah, seperti teknik

pengambilan nafas dan suara.
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Seharusnya materi seperti makharijul huruf pun sudah dipelajari pada

tingkat dasar, karena materi ini adalah ujung tombak cara membaca al-Qur`an

dengan baik dan benar. Apabila hurufnya benar, maka mudah untuk

mempelajari materi selanjutnya, dan juga sebaliknya. Materi yang diberikan

pada tingkat lanjutan sangatlah bagus, karena materi tajwid dan fasohah nya

sudah fokus kepada tilawah, yang mengajarkan bagaimana waqof wal ibtida’

yang baik ketika melagukan al-Qur`an, dan sifat-sifat huruf yang lebih khusus

diajarkan agar para Qori’ dan Qori’ah tidak salah lagi dalam mengucapkan

huruf. Pembelajaran yang sangat khusus dan mendetail.

b) Materi Bagian Lagu

Di UKM HIQMA pembelajaran lagu ditentukan oleh pelatih yang

mengajar, lagu-lagu yang diajarkan adalah, sebagai berikut:

- Lagu Bayyati (Husaini), tingkatan nada lagu bayyati yang

diajarkan adalah qoror, nawa, jawab, dan jawabul jawab.

- Lagu Shoba (Maya), tingkatan nada lagu shoba yang diajarkan

adalah maqom, nawa dan jawabul jawab

- Lagu Hijazzi (Hijaz), tingkatan nada lagu Hijazzi yang diajarkan

adalah asli, kar dan karkur

- Lagu Nahawand (Iraqi), tingkatan nada lagu nahawand yang

diajarkan adalah maqom, jawab dan jawabul jawab.
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- Lagu Sika, tingkatan nada lagu sika yang diajarkan adalah maqom,

jawab dan jawabul jawab.

- Lagu Rasta alan nawa, tingkatan nada lagu rost yang diajarkan

adalah asli, jawab dan jawabul jawab

- Lagu Jiharka, tingkatan nada lagu jiharka yang diajarkan adalah

asli, jawab dan jawabul jawab.

Berdasarkan data diatas, materi lagu yang digunakan hanya lagu

pokok saja dengan meninggalkan lagu banjaka, menurut interview yang

penulis lakukan bahwa lagu banjaka itu jarang digunakan oleh qori’ qori’ah

tanah air, kemudian lagu cabang juga tidak pernah dilantunkan dalam ajang

MTQ, jadi jarang sekali diajarkan ataupun dibawakan oleh para qori’ qori’ah.

3. Analisis pelaksanaan pembelajaran di UKM HIQMA

a. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran di UKM HIQMA yaitu bisa disebut

kurikulum yang akan diajarkan pada peserta latihan di UKM HIQMA.

Perencanaan nya adalah sebagai berikut : tajwid, fashohah, teknik

pernafasan, teknik vokal, maqom lagu dan solawat Nabi. Sedangkan

penjabarannya lebih jelas di paparkan pada materi pembelajaran.

Setelah penulis analisis, kegiatan pembelajaran yang ada di UKM

HIQMA semua mencakup sesuai dengan perencanaan yang telah

ditentukan oleh UKM HIQMA. Hanya saja penerapannya tidak sekaligus,

karena waktu yang ditentukan hanya satu kali latihan bersama dan satu
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kali lagi latihan bersama kelompok. Kemudian materi nya pun

disesuaikan dengan tingkatan kelas, yaitu kelas tingkat dasar kegiatannya

mengenai tajwid dan fashohah, kemudian tingkat menengah tajwid,

fasohah, dan teknik pernafasan dan vokal, lalu tingkat lanjutan mencakup

semua materi yang direncanakan.

Kemudian materi pernafasan nya pun sangat bagus, hanya saja

pada penerapan nya tidak dipelajari secara teori, tetapi langsung kepada

praktek yang mereka jadwalkan secra rutin. Materi pernafasan ini memang

lebih bagus dipelajari langsung dengan praktek, jika tidak maka sia-sia

materi yang diberikan, karena pada dasarnya teknik pernafasan hanya akan

berhasil jika langsung dipraktekkan.

Materi lagu begitu padat dan sangat banyak, pada pelaksanaannya

materi lagu tidak dipaparkan satu persatu, tetapi dijelaskan langsung ketika

pelatih mencontohkan lagu dan variasi yang diajarkan. Dan dalam

seminggu tidak semua lagu dipelajari, terkadang dalam satu bulan saja

hanya dua atau tiga lagu saja yang dipelajari.

4. Analisis Metode pembelajaran

a) Metode Sima’i

Metode sima’i adalah metode yang sering dipakai khususnya

pada tingkat lanjutan. Metode ini dilakukan oleh pelatih karena



128

memang sesuai dengan materi yang diajarkan yaitu mencontoh lagu

yang diberikan oleh pelatih kepada peserta latihan, agar para peserta

latihan dengan mudah mencontoh dan meniru apa yang diajarkan oleh

pelatih. Lagu-lagu tilawah pada umumnya bersumber dari para pelatih,

jadi variasi yang digunakan tergantung bagaimana variasi yang

digunakan oleh pelatih. Para peserta latihan, harus mengikuti lagu dan

variasi yang diajarkan dan biasanya pelatih memperbolehkan peserta

menggunakan variasinya masing-masing ketika peserta tersebut sudah

memahami tentang lagu dan variasi, asalkan masih sesuai dengan

standar lagu dan variasi pada umumnya.

Metode ini bisa juga diajarkan pada kelas menengah,

meskipun kelas menengah lebih banyak materi tajwid, tetapi para

pelatih akan menguji bacaan tajwidnya dengan menggunakan lagu dan

irama, karena cara seperti ini lebih efektif agar peserta latihan tidak

asing lagi dengan lagu dan irama tilawah. Jika kelas dasar, metode ini

jarang dipergunakan, karena lebih kepada pengetahuan tentang tajwid

dan bacaan al-Qur`an, dan biasanya peserta kelas ini masih banyak

yang belum lancar membaca al-Qur`an, oleh karena itu para pelatih

lebih memfokuskan bagaimana caranya agar peserta latihan bisa

dengan mudah membaca al-Qur`an dengan lancar agar bisa

melanjutkan ke kelas selanjutnya khususnya belajar tilawah.
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b) Metode Tausyikh (Sya’ir)

Metode tausyikh ini digunakan biasanya tergantung siapa

yang melatih atau siapa pelatihnya, karena ada beberapa pelatih yang

mengajarkan tilawah dimulai dari pelajaran yang sangat dasar,

menggunakan syair Arab kemudian mengetahui lagu-lagu dasarnya,

lalu baru diterapkan kedalam ayat al-Qur`an, sehingga jika belajar

dengan menggunakan metode ini variasi belum diajarkan, karena

fokus dengan mempelajari lagu-lagu dasar yang berasal dari Timur

Tengah.

Pada metode ini kelas lanjutan lah yang sering

menggunakannya. Karena pada kelas lannjutan kebanyakan sudah

pernah belajar tilawah semua meskipun ada yang belum mengikuti

perlombaan seperti MTQ. Dengan metode seperti ini, banyak

pengetahuan dasar yang diketahui oleh para Qori’ Qori’ah, jadi bukan

hanya belajar tilawah biasa, tetapi mendalami pembelajaran tilawah

dari asal mula lagu sampai ke perkembangan variasi.

Pada metode ini pun diajarkan bagaimana tingkatan nada,

perbedaan dengan metode sima’i adalah jika metode sima’i hanya

belajar maqro-maqro tilawah dan lagu variasinya pun yang sesuai pada

saat ini saja, tetapi jika metode tausyikh ini, peserta latihan akan

mempelajari tilawah yang dari dasar dan asal mula nya. Mulai dari
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nama-nama lagu, tingkatan nada, sampai kepada lagu yang dasarnya

pun dipelajari

5. Analisis Strategi Pembelajaran

Strategi yang dilakukan di UKM HIQMA adalah dengan secara rutin

melakukan latihan pernafasan atau senam pernafasan, berdasarkan data yang

telah penulis ketahui, UKM HIQMA sangatlah konsisten dalam melakukan

pelatihan ini, karena sangat berpengaruh pada kemahiran dalam seni baca al-

Qur`an. Inilah yang menjadi salah satu faktor keberhasilan para anggota yang

berprestasi. Selain melatih diri dengan latihan rutin, mereka juga melatih

pernafasan yang berpengaruh pada kemampuan suara.

6. Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Seni Baca Al-Qur`an di UKM

HIQMA

Pelaksanaan pembelajaran di UKM HIQMA yang selama ini

diterapkan  mempunyai beberapa tingkatan kelompok, seperti berikut ini:

1) Tingkat dasar

Pada tingkat ini pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan adalah mengetes

peserta satu per satu, kemudian mengevaluasi bacaan peserta, setelah itu hasil

evaluasi diberikan kepada pelatih dan pelatih memberikan materi sesuai kemampuan

peserta. Materi yang diberikan adalah tata cara membaca al-Qur`an kemudian hukum

tajwid. Setelah itu peserta dicoba satu per satu sesuai yang dicontohkan oleh pelatih.
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Dengan demikian satu kali pertemuan peserta sudah paham satu pokok materi yang

diberikan oleh pelatih.Pelatih pada tingkat ini adalah anggota UKM HIQMA.

Berdasarkan data dilapangan, pelaksanaan pembelajaran pada tingkat ini

tergolong mudah diterapkan, dan memberikan hasil yang baik, meskipun tidak

banyak semua peserta memahami apa yang diberikan oleh pelatih. Tetapi dengan

metode demonstari ini, peserta akan lebih banyak melatih kemampuan nya. Hanya

saja terkendala oleh banyak nya peserta yang hadir, sehingga menjadi kurang tertib

dan nyaman, seharusnya kelas dasar ini dibagi lagi menjadi dua bagian, pelatihnya

pun menjadi dua, agar lebih fokus lagi dan penerapannya menjadi lebih bagus lagi

hasilnya pun lebih baik lagi.

Untuk kelas turorial cukup baik, karena peserta per kelompok itu sudah

dibatasi jumlahnya, sehingga tidak terlalu banyak dan lebih fokus, hanya saja ada

beberapa peserta yang tidak hadir kendala jadwal yang bersamaan dengan waktu

kuliah, inilah yang sulit, karena jadwal kuliah pun terkadang berubah-ubah.

2) Tingkat Menengah

Pada tingkat ini perencanaan pembelajaran yang dilakukan adalah mengetes

bacaan peserta satu per satu, kemudian mengevaluasi bacaan nya, setelah itu hasil

evaluasi diberikan kepada pelatih. Pelatih memberikan materi sesuai dengan taraf

bacaan yang telah di tes sebelumnya, materi yang diberikan adalah memperdalam

ilmu tajwid dari awal sampai akhir, memberikan materi fashohah serta sedikit demi
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sedikit diberikan materi tentang maqom lagu. Pelatih dari tingkat menengah ini

adalah alumni UKM HIQMA, atau Qori’ Qori’ah pada keanggotaan UKM HIQMA.

Berdasarkan data diatas, dengan diadakannya evaluasi diawal akan

memudahkan pelatih dalam memberikan materi pembelajaran, cara seperti ini sangat

bagus karena peserta benar-benar yang terpilih bacaannya, dan pelatih sudah

mengetahui kemampuan nya meskipun sedikit. Proses pembelajaran pun sesuai

dengan kurikulum hukum tajwid yang ada pada UKM HIQMA.

Sama dengan kelas dasar yang terkendala oleh banyak nya peserta yang hadir,

sehingga menjadi kurang tertib dan nyaman, seharusnya kelas dasar ini dibagi lagi

menjadi dua bagian, pelatihnya pun menjadi dua, agar lebih fokus lagi dan

penerapannya menjadi lebih bagus lagi hasilnya pun lebih baik lagi. Apalagi kelas

menengah ini sudah ada materi tentang nada, lagu dan irama, dan materi ini harus

berulang-ulang dijarkan oleh pelatih agar peserta dengan mudah memahami materi

ini.

3) Tingkat Lanjutan

Pada jenjang ini, perencanaan pembelajaran adalah inti dari kegiatan UKM

HIQMA, yaitu belajar tilawah atau memperdalam lagu al-Qur`an. Pada tingkat ini

peserta di tes bacaan terlebih dahulu langsung oleh pelatih, setelah terlihat bakat dan

kemampuan peserta, pelatih memberikan materi awal pengenalan tilawah dan tidak

membahas tajwid lagi, karena dianggap sudah menguasai materi tajwid. Materi yang
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diberikan adalah : teknik pernafasan, teknik vokal, maqom lagu, variasi lagu dan lain

sebagainya. Pelatih pada tingkat ini adalah pembina UKM HIQMA dan dewan

Hakim MTQ Kabupaten dan Provinsi.

Berdasarkan data dilapangan, proses pembelajaran pada tingkat ini,

seharusnya di awal pembelajaran, materi dasar haruslah diberikan, meskipun peserta

sudah memahami hukum tajwid. Pemilihan peserta pada kelas ini, sudah baik karena

langsung dipilih oleh pelatih yang sudah menguasai tilawah itu sendiri. Pembelajaran

yang diawali dengan diawali teknik pernafasan dan lain sebagainya sangat efektiv

dilakukan untuk menyatukan persepsi tentang tilawah pada peserta UKM HIQMA,

hanya saja kekurangannya materi tajwid tidak diberikan diawal.

UKM HIQMA mempunyai jadwal tetap latihan yaitu setiap hari Sabtu pukul

08.00 pukul 11.30. UKM HIQMA juga mempunyai jadwal tidak tetap, yang

dimaksud jadwal tidak tetap adalah kegiatan latihan yang dilakukan diluar agenda

UKM HIQMA. Contohnya seperti latihan di masjid, musholla dan rumah pelatih

maupun pembina. Jadwal tetap yang dilaksanakan pada hari Sabtu, dilaksanakan

secara rutin dan pembina yang berganti-ganti.

Pembelajaran pada hari Sabtu semua digabung menjadi satu tempat, dan

pelatih nya pun hanya satu. Materi yang diajarkan yaitu materi secara umum, belajar

tilawah. Jadi kelas dasar, menengah ataupun lanjutan semua belajar tilawah, hanya

saja pembelajaran pun materinya mencakup semuanya, seperti pembahasan ilmu
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tajwid, nama-nama lagu, sampai dengan tingkatan nada. Jadi pembelajaran yang

dilaksanakan secara rutin ini membahas semua tingkatan kelas, bukan hanya satu

kelas, tetapi semua menjadi satu. Pelatih berganti setiap minggunya, sesuai jadwal

yang ditentukan.

Berdasarkan data dilapangan, waktu latihan yang ditetapkan menurut penulis

kurang cukup karena melihat peserta begitu banyak, tetapi dengan adanya jadwal

diluar hari Sabtu sudah melengkapi pembelajaran yang diperlukan. Dengan melihat

kondisi diatas, waktu yang digunakan sudah baik, hanya perlu bagaimana

pelaksanaan dilapangan untuk selanjutnya.

Pelatih kelas dasar dan menengah dibagi berdasarkan hasil rapat koordinasi

seluruh anggota UKM HIQMA dan merupakan hasil tes dari Qori’ Qori’ah UKM

HIQMA. Kemudian dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok sehingga peserta pun

dibagi menjadi kelompok-kelompok. Satu kelompok terdiri dari 10 orang yang di

tangani oleh satu pelatih, kemudian kelompok itu mempunyai ketua kelompok yang

berfungsi sebagai jaringan informasi dan komunikasi kepada peserta lain maupun

kepada pelatih. Dengan demikian jadwal yang ditetapkan untuk latihan bebas harinya

berubah-ubah sesuai dengan jadwal peserta dan pelatih. Sedangkan pelatih kelas

lanjutan adalah pembina UKM HIQMA dan Dewan Hakim MTQ Kabupaten dan

Provinsi yang dipilih oleh seluruh anggota UKM HIQMA dan dijadwalkan sesuai

dengan waktunya.
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Latihan secara tutorial, materi yang diajarkan sesuai dengan tingkatan kelas

masing-masing. Mulai dari tingkat dasar, menengah sampai lanjutan. Seluruh tutor

memegang kurikulum yang akan diajarkan kepada peserta latihan. Hanya saja pada

kelas lanjutan, pelatih tidak memegang kurikulum, tetapi pembelajaran tilawah secara

berkelanjutan, mempelajari lagu sesuai dengan urutan lagu dan sebaginya.

Berdasarkan data diatas, pemilihan yang dilakukan adalah hasil yang terbaik,

karena pemilihan pelatih dipilih dengan cara demokrasi dan menurut hasil tes para

pembina, dengan begitu kemampuan untuk melatih pun sudah tergolong sesuai

karena melalui beberapa tahap. Pelatih untuk kelas lanjutan sangat bagus, akan lebih

baiknya jika pelatih setiap minggu tidak berganti-ganti sehingga kurikulum yang

diberikan oleh UKM HIQMA berjalan sesuai aturan yang ada, dan tidak berubah-

ubah. Waktu bisa dikatakan kurang terorganisir dan kurang disiplin, disini peran

Ketua UKM HIQMA harus lebih aktif dalam hal pembagian waktu dna kurikulum.

7. Analisis Evaluasi Pembelajaran di UKM HIQMA

Evaluasi merupakan alat atau sarana untuk mengetahui sejauhmana

keberhasilan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tilawah al-Qur`an di UKM

HIQMA terdapat 4 tahap yaitu:

Yang pertama, evaluasi dilakukan pada saat sedang berjalan pembelajaran

dengan cara di tes satu per satu, evaluasi ini dilakukan secara tidak langsung karena

menilai peserta saat sedang latihan. Dan penilaian nya pun tidak tertulis dan hasil
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tidak dibagikan, hanya sebatas penilaian dan catatan bagi pelatih. Materi evaluasi pun

mencakup segala standar mutu diatas, tergantung bagaimana tingkatan kelas nya.

Kedua, evaluasi dilakukan per semester dengan cara musabaqoh tingkat

peserta UKM HIQMA, evaluasi ini seperti perlombaan dan peserta semua tampil

sesuai dengan tingkatan nya, penilainya adalah para para pelatih. Peserta yang

mendapatkan nilai tertinggi mendapatkan hadiah atau tropi, 3 peserta perempuan dan

3 peserta laki-laki.

Ketiga, evaluasi dilakukan sama seperti yang kedua, hanya saja bedanya,

cakupan peserta nya lebih luas, se kota Bandar Lampung, bahkan se Lampung. Jadi

peserta UKM HIQMA melakukan evaluasi diri dengan mengikuti musabaqoh

tersebut.Penilaian ini juga termasuk penilaian tidak langsung, karena tidak tercatat

oleh arsip UKM HIQMA, hanya tercatat oleh beberapa pelatih yang menjadi dewan

juri.

Keempat, evaluasi yang dilakukan cakupan nya adalah MTQ yang dilakukan

oleh pemerintah diluar UKM HIQMA, yaitu tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi

bahkan sampai nasional. Evaluasi ini pun tidak langsung, hanya peserta biasanya

mengikuti MTQ ini untuk ajang evaluasi diri.

Evaluasi tersebut sudah sanagt baik, karena peserta bisa termotivasi untuk

meningkatkan kemampuan nya dalam bidang seni, namun ada kekurangannya yaitu

ada beberapa peserta yang tidak ingin mengikuti evaluasi karena proses pembelajaran
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yang tidak teratur dan kurang terorganisir menjadikan peserta tersebut kurang percaya

diri dalam melakukan evaluasi. Dengan demikian pengukuran yang diharapkan

seringkali tidak sesuai dengan kenyataan.


