
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1: Nama-Nama Informan Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Wawancara

No Informan Profesi Tempat Waktu Paraf

1. Badihuddin Kepala Desa Lelamo 3 April 2019

2. Adriani S.P Kepala Sekolah SMPN 1 Kulut 18 Maret 2019

2. Sitti Jamni S.Ag Guru Pendais SMPN 1 Kulut 18 Maret 2019

3. Dahiri S.Ag Guru Pendais SMPN 1 Kulut 18 Maret 2019

4. Sahrul S.pd.I Guru Mengaji Lelamo 26 Maret 2019

5. Nur Hamid Guru Mengaji Lelamo 31 Maret 2019

6. Hardian S.pd.I Guru Mengaji Lelamo 1 April 2019

7. Lismawati Orang Tua Lelamo 12 Maret 2019

8. Hatiria Orang Tua Lelamo 18 Maret 2019

9. Waode Nur Asni Orang Tua Labelete 12 Maret 2019

10. Jaorah Orang Tua Labelete 12 Maret 2019

11. Hujiria Orang Tua Labelete 12 Maret 2019

12. Malwiah Orang Tua Labelete 12 Maret 2019

13. Nela Arisca Siswi SMPN 1 Kulut 25 Maret 2019

14. Anggun Melani Siswi SMPN 1 Kulut 25 Maret 2019

15. Aci Astran Siswi SMPN 1 Kulut 25 Maret 2019

16. Kholil Gibran Siswa SMPN 1 Kulut 26 Maret 2019

17. Razak Safaat Siswa SMPN 1 Kulut 26 Maret 2019

18. Jerlin Siswa SMPN 1 Kulut 26 Maret 2019

19. Soria Zelan Siswi SMPN 1 Kulut 26 Maret 2019

20. Yuslinda Siswi SMPN 1 Kulut 27 Maret 2019

21. Doodi Siswa SMPN 1 Kulut 27 Maret 2019

22 Fitri Hanudin Siswi SMPN 1 Kulut 27 Maret 2019
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Lampiran 1.2   : Lembar Observasi

Hari/ Tanggal : ……………………

Waktu : ……………………
Ket :

     √ : Ya

        : Tidak

No Pertanyaan √ Komentar
1. Apakah siswa datang belajar mengaji 

di TPQ tepat waktu? 
Sering untuk yang aktif di 
TPQ

2. Apakah siswa berbusana muslim atau 
berkerudung pada saat belajar di tpa?


Setiap hari ketika belajar 
mengaji

3 Apakah siswa sdah mampu mengaji 
dengan baik ketika pembelajaran 
pendais dikelas?

2 sampai 3 siswa yang bisa 
setiap kelas

4. Apakah siswa aktif mengikuti kegiatan 
ekstra kurikuler tentang keagamaan?

Beberapa siswa yang sering 
mengikuti kegiatan

5. Apakah oang tua memberikan 
hukuman kepada anaknya ketika malas 
belajar?

Tidak ada hukuman fisik

6. Apakah siswa belajar mengaji ketika 
berada diluar jam sekolah?  Beberapa siswa

7. Apakah guru mengecek tingkat 
kemampuan siswa setiap masuk 
pembelajaran pendais ?


Setiap materi pendais ada 
ayat al-Qur’an yang dibaca

8. Guru memberi waktu tambahan untuk 
belajar btq?


Melalui kegiatan ekstra 
kurikuler keagamaan

9. Apakah orang tua menegur ketika tidak
belajar mengaji? 

Ditegur tapi tidak ada 
penegasan

10. Apakah orang tua menyuruh anaknya 
belajar mengaji?

 Beberapa orang tua

11. Apakah orang tua mengawasi anaknya 
dalam belajar mengaji?


Diawasi tapi tidak 
ditekankan

12. Apakah orang tua menasehati dan 
menyarankan anaknya untuk 
bersungguh-sungguh dalam belajar 
mengaji?

Lebih banyak siswa smp 
yang tidak aktif mengaji 
dari pada yang aktif

13. Apakah orang tua mendukung dan 
memberi semangat kepada anaknya 
dalam belajar mengaji?

 Beberapa orang tua



93

14. Apakah orang tua memperhatikan 
waktu belajar mengaji anaknya?

 Beberapa orang tua

15. Apakah orang tua mengingatkan, jika 
anaknya malas belajar mengaji? 

Ditegur tapi tidak 
dipaksakan

16. Apakah orang tua menyediakan 
perlengkapan mengaji anaknya 
dirumah?


Membelikan busana 
muslim, kerudung atau 
kopia

17. Apakah orang tua mengecek 
kelancaran mengaji anaknya dirumah?

Beberapa orang tua saja 
yang bisa membaca al-
Qur’an

18. Apakah orang tua menjelaskan 
pentingnya belajar mengaji?

Belum ada penekanan 
kepada anaknya agar tidak 
malas mengaji

19. Apakah orang tua menyediakan buku-
buku yang menunjang pelajaran 
mengaji anaknya dirumah?


Beberapa orang tua 
membelikan juz amma dan 
buku doa sehari-hari

20. Apakah orang tua pernah menanyakan 
keluhan-keluahan belajar anaknya?


Jarang dan beberapa orang 
tua saja

21. Apakah orang tua memberikan hadiah 
ketika anaknya rajin belajar mengaji?

Beberapa siswa saja

22. Apakah orang tua mendukung keikut 
sertaan anaknya dalam kegiatan 
keagamaan di sekolah? 

Tapi masih ada beberapa 
orang tua yang tidak 
membelikan seragam ut 
mengikuti kegiatan 
keagamaan

23. Apakah siswa malas dalam mengikuti 
kegiatan keagamaan disekolah?


Hanya beberapa siswa yang 
ikut dalam kegiatan

24. Apakah siswa mempunyai buku-buku 
yang berkaitan dengan peningkatan 
bacaan al-qur’annya ?


Juz amma tapi tidak buku 
buku tajwid

25. Apakah orang tua bekerjasama dengan 
guru mengaji dalam meningkatkan 
kualitas bacaan santri?


Beberapa orang tua tapi 
kurang komunikasi

26. Apakah orang tua bekerjasama dengan 
pihak sekolah mengenai kegiatan 
keagamaan disekolah?


Rapat orang tua siswa 
dengan guru membahas 
kegiatan ekstra kurikuler
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Lampiran 1.3 : Pedoman Wawancara untuk Orang Tua

Hari/ Tanggal : ……………………

Respondent : ……………………

NO PERTANYAAN JAWABAN

1. Bagaimana cara bpak/ibu dalam 
mengajarkan al-Quran pada anak?

2. Menurut pendapat anda Fasilitas seperti 
apa yang sebaiknya disiapkan bagi orang 
tua dalam membaca al-Qur’an anaknya

3. Apa faktor penghambat dan pendukung 
yang anda hadapi dalam mengajarkan 
membaca al- Qur’an?

4. Apakah anda memberikan hukuman 
kepada anak anda ketika mereka malas 
belajar dan memberikan hadiah ketika anak
anda rajin belajar mengaji?

Lampiran 1.4 : Pedoman Wawancara untuk Guru Mengaji
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Hari/ Tanggal : ……………………

Respondent : ……………………

NO PERTANYAAN JAWABAN

1. Berapa kali santri belajar di TPQ/Masjid 
setiap minggu?

2. Sarana apa yang di siapkan dalam 
TPQ/Masjid ini ?

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu dalam 
melihat perhatian atau antusias orang tua ?

4. Apa faktor penghambat dalam 
melaksanakan proses kegiatan belajar 
mengajar?

5. Apa faktor pendukung dalam 
melaksanakan proses kegiatan belajar 
mengajar?

Lampiran 1.5 : Pedoman Wawancara untuk Anak/Siswa

Hari/ Tanggal : ……………………
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Respondent : ……………………

NO PERTANYAAN JAWABAN

1. Bagaimana proses kegiatan  mengaji 
anda ?

2. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika anda 
tidak pergi mengaji dan bagaimana jika 
anda rajin mengaji?

3. Fasilitas seperti apa yang disediakan orang 
tua anda dirumah untuk kebutuhan belajar 
mengaji?
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Lampiran 1.6 : Deskripsi Hasil Wawancara

No Informan Pertanyaan Jawaban
1. Adriani S.P

Sitti Jamni S.Ag

Bagaimana cara bpak/ibu 
dalam mengajarkan al-
Qur’an pada anak?

1. Sekolah  ingin  yang  terbaik
untuk  siswa,  perbaikan  moral
dan  akhlak  ini  kami  lakukan
dengan  perlahan-lahan  di
sekolah,  mulai  dari
mengadakan kegiatan IMTAQ
dan  ekstra  kurikuler  dengan
tujuan  agar  mempermudah
anak  dalam  memperbaiki
bacaan  al-Qur’annya,  sebagai
tambahan  ilmu  pengetahuan
agamanya  dan  membiasakan
memakai  pakaian  yang
menutup aurat menurut islam,
tapi  kenyataannya  diluar
sekolah  masih  ada  beberapa
orang  tua  yang  tidak
mendukung  hal  ini,  ada  yang
mengatakan  bahwa  sekolah
terlalu  berlebihan  dalam
membuat  kebijakan  yang
harusnya sekolah umum tidak
harus  ikut-ikutan  dengan
sekolah  agama.  Sekolah  juga
membuat  kebijakan  bahwa
setiap  hari  jumat  siswa  harus
berpakain  putih  baik  gamis
ataupun baju koko bagi setiap
siswa tapi masih banyak siswa
yang belum memakai seragam
ini  karna  orang  tua  siswa
belum  mebelikan  pakaian  ini
alasannya  karna  faktor
ekonomi.

2. Sekolah  sudah  mengadakan
kegiatan ekstra kurikuler untuk
membantu  memperbaiki
kualitas  bacaan  siswa,  namun
yang datang dari semua siswa
hanya  10  orang  kadang  tidak
cukup  bahkan  kegiatan  ini
semakin  hari  semakin
melemah.  Sehingga  banyak
dari  siswa/siswi  yang  belum
lancar  mengaji,  bahkan  lebih
banyak yang tidak bisa, paling
banyak dalam satu kelas yaitu
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Dahiri S.Ag

Malwiah

Jaorah

2-3  orang  bahkan  ada  juga
dalam  satu  kelas  yang  tidak
bisa  sama  sekali.  Memang
dalam  penerapan  pakaian
seragam  awal-awalnya
beberapa  orang  tua  ada  yang
menerima  dan  ada  juga  yang
menolak karena belum mampu
membelikannya. Namun orang
tua  mengakali  hal  ini  dengan
setiap  lebaran  tiba  baju  baru
yang  dibelikan  orang  tuanya
diganti dengan pakian muslim
yaitu  baju  gamis  dan  baju
kokoh putih.

3. Sekolah  sudah  berusaha
membuat  anak  mereka  sadar
dengan  mengadakan  kegiatan
keagamaan  di  sekolah,  saya
pikir  tantangan  terbesar  kami
adalah  anak  itu  sendiri  tapi
ternyata  masih  banyak  orang
tua  yang  tidak  mendukung
kegiatan  IMTAQ  dan  ekstra
kurikuler yang ada di sekolah.

4. Saya  dan  bapak  tidak  terlalu
lancar  membaca  al-Qur’an,
kami  juga  jarang  berada
dirumah karna harus kekebun,
jadi  kami  menyuruh  anak
belajar  mengaji  di  TPA yang
dekat dengan rumah. 

5. Kalau  anak  saya  itu,  saya
suruh  mengaji  di  TPA,  dia
mengaji setiap sore saya tidak
mengajarinya sendiri di rumah
karena  saya  tidak  bisa
membaca  al-Qur’an”.  Biasa
juga  saya  pulang  sdah  sore
dari  kebun,  jarang  saya  di
rumah,  kalao  malam  pasti
istrahat.

2. Badihuddin Menurut pendapat anda 
Fasilitas seperti apa yang 
sebaiknya disiapkan bagi 
orang tua dalam membaca 
al-Qur’an anaknya ?

1. Sangat  penting  untuk
menyiapkan  fasilitas  belajar
anak  agar  mereka  memiliki
keinginan  untuk  belajar  dan
yang  paling  penting  adalah
untuk  memudahkan  mereka
belajar  membaca  al-Qur’an.
Sebagai  contoh  fasilitas  buku
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Jaorah

Waode Nur Asni

Hujiria

Iqra,  al-Qur’an  dan  busana
muslim  atau  kerudung  bagi
perempuan  serta  kopiah  bagi
laki-laki.

2. Sebagai  orang  tua,  kami
mempersiapkan apa saja yang
dibutuhkan  anak   dalam
belajar  membaca  al-Qur’an
diantaranya  yaitu
membelikannya buku iqra,  al-
Qur’an dan baju  muslim atau
kerudung.  Kami
membelikannya  dengan
harapan  anak  semakin  rajin
belajar membaca al-Qur’an.

3. Saya menyediakan buku Iqra,
al-Qur’an,  buku  tuntunan
sholat,  buku  doa  sehari-hari,
busana  muslim  dan  songkok
agar  anak  saya  dapat  belajar
dengan  baik  dan  lebih
semangat lagi untuk membaca
al-Qur’an 

4. Agar  anak  saya  rajin  belajar
mengaji dan sebagai cara kami
sebagai  orang  tua  dalam
memotivasi  anak,  kami
membelikannya  alat-alat
perlengkapan  mengaji  seperti
busana  muslim,  kerudung,  al-
Qur’an,  Iqra,  dan  buku  buku
doa  anak  anak  untuk
belajarnya  di  rumah”.  Kalau
baju gamis seragam SMP anak
saya belum punya, saya belum
membelikannya  karena  belum
punya  uang.  Saya  suruh  saja
pakai  baju  yang  ada.  Kalau
kegiatan  mengaji  disekolah
setiap  sore,  jarang  dia  pergi
karena  terlalu  jauh  dan  tidak
ada yang antar kadang juga dia
malas.

3. Sitti Jamni S.Ag Apa faktor penghambat 
yang anda hadapi dalam 
mengajarkan membaca al-
Qur’an?

1. Hal  ini  disebabakan  oleh
beberapa  hal  salah  satunya
adalah  kurangnya  kesadaran
siswa  sebab  mereka  lebih
senang  berada  dirumah
bermain gadget dan membantu
orang  tua  dari  pada  belajar
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Dahiri S.Ag

Hujiria

Hatiria

Malwiah

mengaji  kemudian  kurangnya
motivasi dan penekanan orang
tua pada anaknya.

2. Memang  tantangan  kita
sebagai guru agama ini sangat
besar  terutama  karena
perkembangan  teknologi
sekarang  dan  kurangnya
kesadaran  orang  tua  dalam
memberikan  pemahaman
keagamaan  pada  anaknya.
Orang  tua  seperti  lupa  akan
pendidikan  akhlak  kepada
anaknya  apalagi  pendidikan
membaca  al-qur’an  dan  ini
sangat  memprihatinkan  setiap
harinya.  Dari  segi  anak,
biasanya  ada  anak  yang
menurut  dan  tidak  menurut
ketika  orang  tua
memerintahkan  sesuatu  pada
anak.  Sedangkan  dari  segi
lingkungan,  anak  yang  ada
disini  sering  ikut-ikutan
dengan  teman-temannya  yang
nakal.

3. Kalau  anak  saya  itu  keras
kepala  kita  sudah suruh pergi
mengaji  kegiatan  di  sekolah
tapi  dia  tidak mau,  dia  hanya
pergi  bermain  bersama
temanya,  saya  sudah  malas
juga  suruh-suruh  kalau  dia
sudah  sadar  pasti  dia  pergi
sendiri.

4. Mengaji  di  tempat  dekat  saja
dia  tidak  mau  apalagi  kita
suruh  mengaji  disekolah,  dia
malas  kalau  kita  suruh  dia
hanya jalan bermain, kalau dia
pulang  paling  dia  main  HP,
biar  kita  paksa dia  tidak  mau
pergi.  Anak  saya  itu  susah
sekali  disuruh  pergi  mengaji,
dia  keluyuran  saja  dengan
temannya. Untuk program dari
desa  yang  berkaitan  dengan
mengaji  selama ini yang saya
tau belum ada

5. Saya heran dengan anak saya,
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Nur Hamid

Sahrul S.pd.I

dulu  dia  rajin  mengaji,
sekarang  sudah  tidak  pernah
karna  sering  keluyuran
bersama  teman  temannya”.
Dulu dia sering ikut sepupunya
belajar  mengaji  semenjak  dia
berteman ini  dia  sudah malas
sekali”.

6. Terdapat beberapa faktor yang
dapat  menjadi  penghambat
perhatian  orang  tua  dalam
mengajarkan   al-Qur’an  pada
anak  yaitu  orang  tua,
lingkungan,  pemerintah,
pengaruh gadget  dan anak itu
sendiri.  Kelima  faktor  ini
sangat  berpengaruh  dalam
keberhasilan  mengajarkan  al-
Qur’an pada anak. 

7. Orang  tuanya  disini  kurang
komunikasinya  dengan  kami.
Penaggung  jawab  dari
pemerintah  itu  sendiri  kurang
memperhatikan  juga,  selama
saya disini tidak pernah datang
memantau  keberlangsungan
program.

4. Jaorah

Hatiria

Lismawati

Apakah  anda  memberikan
hukuman kepada anak anda
ketika mereka malas belajar
dan  memberikan  hadiah
ketika  anak  anda  rajin
belajar mengaji?

1. Kalau  anak saya  itu  dia  rajin
mengaji  kita  tidak  perlu  lagi
suruh-suruh mengaji dia pergi
sendiri. Karena banyak teman-
temannya  yang  dekat  rumah
kalau  mau  pergi  mengaji  dia
selalu  dipanggil,  jadi  saya
tidak  pernah  memarahinyya.
memang  saya  rasa  mengatur
anak  perempuan  itu  tidak
terlalu  sulit  dibanding  laki-
laki.

2. Saya  sudah  suruh  juga  anak
saya mengaji tapi dia itu malas
sekali,  biar  kita  marahi  dia
tidak  mau  pergi,  sudah
capekmi juga  kita  tegur, baru
bapaknya juga dia malas tegur-
tegur

3. Kalau anak saya itu tidak pergi
belajar  mengaji  saya  akan
menegurnya  tapi  kalau  dia
tidak mau mendengarkan, saya
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Malwiah

akan  memarahinya  tapi  tidak
sampai memukulnya.

4. Anak  saya  itu  setiap  hari
dimarahi sama bapaknya kalau
tidak  pergi  mengaji,  pernah
juga  mau  dipukul  hanya
memang  anak  saya  ini  tidak
mau mendengar semakin besar
semakin susah untuk diatur”.

5. Sahrul S.pd.I

Hardian

Nur Hamid

Hardian

Berapa kali santri belajar di 
TPQ/Masjid setiap minggu?

1. Jadwal  kegiatan  pelaksanaan
pengajaran  al-Qur’an  di
Rumah  Qur’an  Hasanah
dilaksanakan 5  kali  seminggu
yaitu  pada  waktu  sore  dan
malam   yaitu,   senin,  selasa,
rabu,  kamis,  doan  jum’at,
dilaksanakan  setelah  shalat
Ashar, magrib dan isya.
Remaja santri  yang belajar  di
Rumah  Qur’an  semuanya
adalah  siswa  SMP  Negeri  1
Kulisusu  Utara,  karna  disini
hanya  ada  satu  sekolah
menengah pertama. Semuanya
yang  masih  aktif  sekitar  10
orang  saja.  Biasanya  mereka
datang  mengaji,  mereka  tidak
datang  kecuali  ada   tugas
sekolah.

2. Anak remaja SMPN1 Kulisusu
Utara  yang  belajar  disini
sebenarnya  dulu  hampir  50
orang  hanya  akhir-akhir  ini
sudah  jarang  yang  datang,
paling  10  orang  kadang  juga
tidak cukup

3. Santri  yang  belajar  dimasjid
ini  berjumlah  25  orang  dari
kalangan  anak  anak  dan  30
orang  dari  kalangan  remaja.
Ramajanya  semua  bersekolah
di  SMP  Negeri  1  Kulisusu
Utara.  Walaupun  tidak  setiap
malam mereka datang mengaji
tapi  sedikit-sedikit  pasti  ada
walau  hanya  3  sampai  10
orang dari remaja.

4. Anak SMPN 1 Kulisusu yang
mengaji  di  sini  sekitaran  13
orang  yang  masih  aktif,  3
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orang dari siswa dan 10 orang
siswi.  mengajinya  ada  yang
masih iqra dan ada juga yang
juz  tapi  juznya  belum  lancar
sebagian.  Kalau  proses
pembinaannya  seperti  biasa
yaitu  belajar  mengaji  sambil
belajar  tajwid,  maksudnya
mereka  mengaji  kalau  ada
yang  mereka  tidak  tahu
mereka  tanyakan  kemudian
saya menjelaskan apa hukum-
hukum  bacaannya.  Kemudian
pembinaan  lainnya  yaitu
tarbiyah  setelah  selesai
mengaji  mereka  bertanya
tentang  islam  kemudian  saya
menjelaskan.  Jadi  seperti
spontan saja kegiatannya tanpa
perencanaan.

6. Sahrul S.pd.I Sarana apa yang di siapkan 
dalam TPQ?

1. Dalam Rumah Quran ini kami
menyiapkan  beberapa  al-
Qur’an,  Juz amma dan papan
tulis untuk belajar santri.

7. Nur Hamid

Badihuddin

Bagaimana pandangan 
bapak/ibu dalam melihat 
perhatian atau antusias 
orang tua ?

1. Mengenai  pendidikan  agama
remaja  siswa  SMP  Negeri  1
Kulisusu  Utara  khususnya
pendidikan  membaca  al-
Qur’an,  motivasi  anak  dalam
belajar  mengaji  semakin  hari
semakin  menurun,
kurangngnya  kepedulian  dan
pengontrolan  dari  orang  tua
membuat  anak  malas  dalam
belajar. Anak sekarang kurang
menghargai  guru  dan  orang
tuanya,  kurang  dorongan  dan
penegasan  dari  orang  tuanya
akan  membuat  anaknya
semakin  tidak  memperdulikan
lagi  betapa  pentingnya
pembelajaran  membaca  al-
Qur’an ini.

2. Orang  tua  harus  lebih
mengoptimalkan  perannya
dalam mendidik dan mengajari
anaknya anaknya karena orang
tua  merupakan  pendidik
pertama  bagi  seorang  anak.
Waktu anak juga lebih banyak
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Dahiri S.Ag

bersama dengan orang tuanya,
sehingga  orang  tua  memiliki
kesempatan  yang  banyak
untuk  memperhatikan
anaknya.

3. Sebagai  seorang  guru  agama
saya  merasa  prihatin  dengan
persoalan  yang  terjadi  pada
siswa-siswi  disekolah  ini
terutama  pembentukan  moral
anak  dirumah  seperti  salah
satunya  membaca  al-Qur’an.
Kurangnya  kesadaran  orang
tua  membuat  anak  semakin
jauh dari namanya pendidikan
agama,  anak  sering
dimanjakan  dengan  gadget
sementara perhatian orang tua
terhadap  anaknya  khususunya
pendidikan  keagamaannya
semakin  hari  semakin
terlupakan.  Seharusnya  orang
tua  harus  lebih
mengoptimalkan  perannya
dalam mendidik dan mengajari
anaknya anaknya karena orang
tua  merupakan  pendidik
pertama  bagi  seorang  anak.
Waktu anak juga lebih banyak
bersama dengan orang tuanya,
sehingga  orang  tua  memiliki
kesempatan  yang  banyak
untuk  memperhatikan
anaknya”.  

8. Nur Hamid Apa faktor pendukung 
dalam melaksanakan proses 
kegiatan belajar mengajar?

1. Salah  satu  faktor  pendukung
dari  keberhasilan  kegiatan  ini
adalah  masyarakat,  jika
masyarakat  peduli  dengan
pentingnya  pengajaran
membaca  al-Qur’an  ini
hasilnya  akan  bagus,  anak-
anaknya  akan  lebih
bersemangat  dan tekun dalam
belajar.  Intinya  dari
masyarakat itu sendiri.

9. Kholil Gibran Bagaimana proses kegiatan  
mengaji anda ?

1. Saya sudah tidak mengaji lagi,
saya  mengaji  di  masjid  Babu
Taqwa, waktu itu saya berhenti
sudah di al-Qur’an besar saya
mengaji,  saya berhenti  karena
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Fitri Hanudin

Aci Astran

malas mengaji.
2. Dulu saya sering pergi mengaji

di  Rumah  Qur’an  Hasanah
sekarang  saya  jarangmi  pergi
karna  saya  malu-malu  pergi,
saya  malu  karna  saya  rasa
sudah  besarmi  begini  baru
saya belajar mengaji trus saya
malu  juga  karena  masih  di
iqra.

3. Saya belajar mengaji di masjid
Nur  al-Amin  Hasanah  setiap
malam, saya sudah mengaji di
al-Qur’an besar, saya mengaji
disitu disuruh orang tua karena
dekat dengan rumah”.

10 Yuslinda

Razak Safaat

Apa yang bapak/ibu lakukan
ketika anda tidak pergi 
mengaji dan bagaimana jika
anda rajin mengaji?

1. Kalau saya pergi terus mengaji
di TPA, jadi orang tua saya dia
senang,  kemarin  saya
dibelikan  al-Qur’an  sebagai
hadiah kalau saya rajin belajar
mengaji,  orang  tua  saya  juga
bilang  kalau  saya  hatam  al-
Qur’an  saya  mau  dibelikan
HP”. 

2. Saya sudah tidak mengaji lagi,
sudah lama. Sebenarnya kalau
saya  tidak  mengaji  saya
dimarahi juga tapi tidak pernah
dipukul  hanya  ditegur-tegur
saja”.

11 Anggun Melani

Yuslinda

Fasilitas seperti apa yang 
disediakan orang tua anda 
dirumah untuk kebutuhan 
belajar mengaji?

1. Orang  tua  saya  membelikan
buku  iqro,  al-Qur’an,  busana
muslim  dan  kerudung  untuk
pergi  mengaji  saya di  masjid.
Saya  sangat  senang  dan
membuat saya semangat pergi
mengaji  karena  tidak
meminjam al-Qur’an lagi sama
teman saya dan tidak malu lagi
karna  punya  kerudung  dan
busana muslim.

2. Kalau  baju  gamis  seragam
putih  saya  punya  hanya  saja
saya  malas  pakai  takut  kotor
dan  sebenarnya  teman-teman
yang  lain  juga  punya  hanya
mereka  malas  juga  pakai  apa
lagi  siswa yang nakal  mereka
hanya pakai baju kotak-kotak.
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Kalau  kegiatan  ekstra
kurikuler  mengaji  sekarang
sudah  jarangmi  aktif  karena
banyak  yang  tidaaak  hadir
sebab capek jalan kaki dan ada
juga yang malas.
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Lampiran 1.7 : Foto-Foto Wawancara

Wawancara dengan Guru PENDAIS SMP Negeri 1 Kulisusu Utara

Wawancara dengan Kepala Desa Lelamo
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Wawancara dengan Ketua Rumah Qur’an dan Guru Mengaji
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Wawancara dengan Orang Tua Siswa

Wawancara dengan Siswa SMP Negeri 1 Kulisusu
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