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Lampiran 1 : Panduan Observasi 

PROGRAM PEMBINAAN MELALUI METODE IQRO’ DALAM 
MENARIK MINAT SANTRI  MEMPELAJARI AL-QUR’AN   

 
Hari/tanggal :        Waktu :  

Tempat :       Sumber :  

No. 
Kegiatan 

Pengamatan 

Jawaban 

 Baik Cukup Kurang 

 

1 

Bagaimana program pembinaan 
Baca Tulis Al-Qur’an Dalam 
Menarik Minat Santri  Mempelajari 
Al-Qur’an  di RQFN? 
 

 

 

  

 

2. 

Bagaimana persepsi santri terhadap 
program Pembinaan Baca Tulis Al-
Qur’an Dalam Menarik Minat 
Santri  Mempelajari Al-Qur’an  ? 

 

 

 

  

 

3. 

Santri mendapat kendala dalam 
program Pembinaan Baca Tulis Al-
Qur’an Dalam Menarik Minat Santri  
Mempelajari Al-Qur’an  ? 
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Lampiran 2 : Panduan Wawancara  

PROGRAM PEMBINAAN MELALUI METODE IQRO’ DALAM 
MENARIK MINAT SANTRI  MEMPELAJARI AL-QUR’AN   

 
Hari/tanggal :        Waktu :  

Tempat :       Sumber :  

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KETUA PENGGURUS RQFN 

1. Apa tujuan program pembinaan yang ada di Rumah Qur’an Fadhilatun Nasir ? 

2. Bagaimana program Pembinaan Baca Tulis Al-Qur’an Dalam Menarik Minat 

Santri  Mempelajari Al-Qur’an  ? 

3. Adakah program unggulan RQFN ? 

4. Bagaimana menurut anda sikap santri terhadap program pembinaan?  

5. Bagaimana pendapat anda terhadap santri Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 

ketika menjalankan program pembinaan, apakah menarik minat santri? 

6. Apa ada kendala yang dihadapi santri dalam menjalani program pembinaan 

baca tulis al-Qur’an pada Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir dalam 

meningkatkan minat belajar al-Qur’an ? 

Daftar Pertanyaan  Untuk Pembina Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir   

1. Apa tujuan program pembinaan yang ada di Rumah Qur’an Fadhilatun Nasir ? 

2. Bagaimana program Pembinaan Baca Tulis Al-Qur’an Dalam Menarik Minat 

Santri  Mempelajari Al-Qur’an  ? 

3. Adakah program unggulan RQFN ? 

4. Bagaimana menurut anda sikap santri terhadap program pembinaan?  

5. Bagaimana pendapat anda terhadap santri Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 

ketika menjalankan program pebinaan, apakah menarik minat santri? 
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6. Apa ada kendala yang dihadapi santri dalam menjalani program pembinaan 

baca tulis al-Qur’an pada Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir dalam 

meningkatkan minat belajar al-Qur’an ? 

Daftar Pertanyaan  Untuk Santri Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir   

1. Apa yang membuat anda tertarik masuk di Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir? 

2. Apa yang memotivasi anda masuk di Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir? 

3. Bagaimana sikap anda terhadap program pembinaan? 

4. Apa penilaian anda terkait progam pembinaan baca tulis al-Qur’an dalam 

menarik minat mempelajari al-Qur’an 

5. Bagaimana pendapat anda tarkait program pembinaan baca tulis al-Qur’an 

dalam menarik minat? 

6. Apa saja kendala yang anda hadapi pada saat program pembinaan yang 

dilakukan di Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir? 
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Lampiran 3 : Lembar Hasil Observasi 

PROGRAM PEMBINAAN MELALUI METODE IQRO’ DALAM 
MENARIK MINAT SANTRI  MEMPELAJARI AL-QUR’AN   

 

No. 
Kegiatan 

Pengamatan 

Jawaban 

 Baik Cukup Kurang 

 

1. 

Bagaimana program pembinaan 
Baca Tulis Al-Qur’an Dalam 
Menarik Minat Santri  Mempelajari 
Al-Qur’an  di RQFN? 
 

 

√ 

  

 

2. 

Bagaimana persepsi santri terhadap 
program Pembinaan Baca Tulis Al-
Qur’an Dalam Menarik Minat 
Santri  Mempelajari Al-Qur’an  ? 

 

 

√ 

  

 

3. 

Santri mendapat kendala dalam 
program Pembinaan Baca Tulis Al-
Qur’an Dalam Menarik Minat Santri  
Mempelajari Al-Qur’an  ? 
 

   

√ 
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 Lampiran 4 : Lembar Hasil Wawancara 
 

NARASUMBER 1 
Hari/tanggal :  03 Agustus 2020   Waktu : 08:30  
Tempat : RQFN    Sumber : Zulfikar Khaidir M 
 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KETUA PENGURUS 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa tujuan program pembinaan yang 
ada di Rumah Qur’an Fadhilatun 
Nasir ? 

Program pembinaan di RQFN pada 
umumnya memiliki tujuan yang sama 
dengan TPQ lainya yaitu sebagai 
wadah pembinaan bagi santrinya 
untuk bisa membaca, memahami dan 
mengamalkan Al-Qur'an. Namun 
ditengah perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi di era 
modern saat ini, menjadi salah satu 
tantangan bagi sebuah RQFN untuk 
bisa menarik minat dan semangat agar 
anak-anak mau mempelajari Al-Qur'an 

2. Bagaimana program Pembinaan 
Baca Tulis Al-Qur’an Dalam 
Menarik Minat Santri  Mempelajari 
Al-Qur’an  ? 

Yang pertama itu STRATEGI 
NAWAITU. Strategi dasarnya adalah 
"Nawaitu", Dimana disini RQFN tidak 
memungut biaya sepeser pun dalam 
menyelenggarakan pembinaan bagi 
siapa saja yang punya kemauan atau 
niat untuk mempelajari Al Qur'an di 
RQFN, baik itu saat pendaftaran 
maupun pembinaan. Hal ini bertujuan 
agar santri dan orangtua santri betul² 
memiliki niat dari diri sendiri selama 
masa pembinaan untuk saling 
mendukung bersama para pembina 
RQFN dalam penyelenggaraan 
program pembinaan setiap harinya. 
Sehingga terciptanya kesadaran bagi 
setiap individu yang terlibat dalam 
menjalankan peran dan tugasnya 
masing² bahwa semua ini dijalankan 
karena berawal dari adanya Niat dan 
kemauan sendiri yang tentunya harus 
dibarengi dengan tekad, semangat, 
tanggung jawab dan istiqamah dalam 
diri masing-masing. Strategi Kedua 
yaitu METODE PEMBINAAN 



 

  

69 

 

BERASAS MOTTO RQFN memiliki 
motto, "Berilmu, Berkarya dan 
Berakhlak Qur'ani ". Motto tersebut 
menjadi semangat dan tujuan yang 
menjadi bingkai dalam penerapan 
strategi dan metode pembinaan. Dari 
motto tersebut menjadi gambaran 
terapan pembinaan RQFN yang tidak 
hanya mempelajari ilmu Al Qur'an 
sebagai bahan materi pembelajaran 
tetapi juga dapat berkarya sebagai 
bentuk pengamalannya dan menjadi 
wujud nyata dalam kehidupan sehari-
hari yang tercermin dengan akhlakul 
karimah. Strategi Ketiga yaitu 
METODE PEMBINAAN SISTEM 
HALAQAH. Strategi dan metode 
pembinaan selanjutnya adalah dengan 
menerapakan pembinaan dengan 
sistem perhalaqah atau kelompok yang 
diatur dengan klasifikasi kemampuan, 
keaktifan dan interaksi santri agar 
dapat saling mendukung dan 
bertanggung jawab sesama anggota 
halaqahnya untuk tetap semangat hadir 
dan aktif dalam pembinaan. Sehingga 
semuanya dapat lebih fokus 
dilaksanakan mulai dari absensi 
kehadiran, kontrol dan pengawasan 
swrta hasil pembinaan dan 
perkembangan santri.Metode 
pembinaan per halaqah ini juga untuk 
memudahkan mengukur dan 
mengontrol perkembangan para santri 
secara individu dengan memilih ketua 
halaqah dan 1 orang pembina disetiap 
halaqahnya. Dimana halaqah santri ini 
akan dilakukan pertukaran angggota 
minimal per 5 bulannya dengan 
melihat hasil pencapaian santri per 
individu. Sehingga semua santri dapat 
saling mengenal dan mendukung satu 
sama lain. Strategi Keempat  yaitu 
METODE PEMBINAAN PROGRAM 
TERPADU. Metode pembinaan yang 
baik dapat diaplikasikan dalam bentuk 
program-program . Sehingga 



 

  

70 

 

penerapannya lebih teratur dan 
memiliki target disetiap 
pelaksanaanya. Sebagai 
perwujudannya, RQFN memiliki 
metode pembinaan khusus yang 
dikemas dalam bentuk program² 
terpadu yang disusun untuk saling 
mendukung antar programnya 
sehingga menjadi satu kesatuan yang 
saling mengikat dan terjadwal secara 
berkesinambungan dan diagendakan 
secara berkala untuk terus menarik 
minat dan semangat para santri dalam 
mempelajari Al Qur'an 

3. Adakah program unggulan RQFN ? Yang pertama ada PANJI AR 
RAYAH  Sebuah program yang 
dikemas dalam bentuk sebuah 
kegiatan atau acara utnuk memberikan 
penghargaan khusus kepada santri² 
terbaik yang dinilai memiliki 
perkembangan yang semakin baik dari 
segi kehadiran/keaktifan, akhlak/sikap 
dan kemajuan selama pembinaan Al 
Qur'an. Program ini merupakan salah 
satu metode untuk meningkatkan 
minat dan motivasi belajar santri serta 
semangat untuk selalu hadir dan aktif 
dalam pembinaan. Dimana santri² 
terbaik hasil musyawarah para 
pembina berhak mendapatkan 
penghargaan Panji Ar Rayah dalam 
bentuk hadiah yang menarik. Program 
ini diagendakan setiap 2 bulan sekali 5 
kali dalam setahun. Kedua SANTRI 
NIGHT, Program Kegiatan Malam 
Keakraban antar Santri dan Pembina 
dengan tujuan untuk menumbuhkan 
dan meningkatkan rasa kebersamaan 
dan persaudaraan antar sesama. 
Kegiatan ini dikemas dalam bentuk 
malam silaturahim yang diawali 
dengan pengajian dan shalawatan 
bersama kemudian dilanjutkan dengan 
makan-makan bersama yang biasanya 
juga diisi dengan game-game dengan 
hadiah-hadiah yabg menarik. Program 
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yang diagendakan setiap 3 bulan sekali 
atau 3 kali dalam setahun ini adalah 
salah satu metode pembinaan dalam 
bentuk pendekatan agar dpata lebih 
mengenal karakter santri dan 
meningkatkan semangat ukhuwah 
islamiyah sebagai penunjang dalam 
proses pembinaan. Ketiga MUSA 
(MUSABAQAH SANTRI) Program 
Unggulan RQFN yang dilaksanakan 
setahun sekali setiap akhir tahun 
sekaligus dalam rangka memperingati 
Milad Berdirinya RQFN pada tanggal 
23 Desember.  Program ini adalah 
kegiatan dalam bentuk perlombaan 
antar santri yang mengundang dan 
menghadirkan peserta santri 
perwakilan dari beberapa pondok-
pondok pesantren dan rumah Qur'an 
lainnya untuk berkompetisi dalam 
berbagai cabang perlombaan atau 
musabaqah baik musabaqah kategori 
individu maupun kelompok seperti 
musabaqah tahfidz, muadzin, 
muballigh, kaligrafi, cerdas cermat, 
santri kreatof dan lainnya.  Puncaknya 
adalah penutupan acara dan 
pengumuman para juara yang 
rangkaikan dengan peringatan Milad 
RQFN setiap tanggal 23 Desember 
dengan mengundang para tamu dan 
orangtua santri serta masyarakat 
sekitar. Dimana para Juara tentunya 
diberikan hadiah seperti uang 
pembinaan/tabungan, medali dan 
piagam. MUSA telah dilaksanakan 
sebanyak 6 kali sejak tahun 2014-
2019. Program ini sebagai ajang 
silaturahim akbar sekaligus untuk 
menunjukkan hasil dari pembinaan 
para santei selama setahun.  MUSA 
juga dilaksanakan sebagai metode 
pembinaan untuk menggali potensi 
dan bakat para santri, bukan hanya 
mempelajari alquran tapi juga 
berprestasi dan berkarya dengan tetap 
mempertahankan nafas-nafas Qur'ani. 
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MUSA juga sebagai metode 
pembinaan untuk menumbuhkan 
semangat dan melatih untuk mampu 
berkompetisi diajang yang lebih besar 
seperti MTQ dan lainnya. 

4. Bagaimana menurut anda sikap 
santri terhadap program pembinaan?  

Sikap para santri sudah sangat baik 
pada saat menjalankan program 
pembinaan di RQFN 

5. Bagaimana pendapat anda terhadap 
santri Rumah Qur’an Fadhilatun 
Nashir ketika menjalankan program 
pebinaan, apakah menarik minat 
santri? 

Menurut pengamatan saya selama ini 
tentu menarik minat para santri, dilihat 
dari semangat para santri ketika proses 
pembinaan 

6. Apa ada kendala yang dihadapi 
santri dalam menjalani program 
pembinaan baca tulis al-Qur’an pada 
Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 
dalam meningkatkan minat belajar 
al-Qur’an ? 

Untuk kendala yang dihadapi santri 
sendiri disini yaitu karena terdapat 
beberapa anak yang masih dalam 
tahapan ingin bermain jadi terkadang 
anak-anak ini pada saat proses 
pembinaan masih ada dari mereka 
yang sering bermain dan mengganggu 
temannya. 
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NARASUMBER 2 
Hari/tanggal :  03 Agustus 2020   Waktu : 10:00 
Tempat : RQFN    Sumber : Gilang Tapak M 
 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMBINA 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa tujuan program pembinaan yang 
ada di Rumah Qur’an Fadhilatun 
Nasir ? 

 Tujuannya agar para santri bisa 
mempelajari al-qur’an baik dalam hal 
memperbaiki bacaan maupun hafalan 
dan mengamalkan apa yang telah 
mereka pelajari. 

2. Bagaimana program Pembinaan 
Baca Tulis Al-Qur’an Dalam 
Menarik Minat Santri  Mempelajari 
Al-Qur’an  ? 

Untuk program pembinaan sebenarnya 
ada 3 disini yaitu Strategi pertama 
yaitu Stretegi Nawaitu, kedua Metode 
Pembinaan Berasas Motto Rumah 
Qur'an Fadhilatun Nashir, ketiga 
Metode Pembinaan Sistem Halaqah 
dan terakhir yaitu Metode Pembinaan 
Program Terpadu 

3. Adakah program unggulan RQFN ? Menurut saya seperti biasa yang kita 
jalankan  seperti mengajarkan baca'an-
bacaan alqur'an. Kalau program secara 
khususnya untuk menarik perhatian 
anak-anak TPQ sistemnyaa atau 
programnya:  PANJIARROYAH 
setiap 2 bulan sekali akan di tes 
baca'annya ketika saat dites lulus 
dalam ujiannya ada poin lebih di 
dapatkan seperti hadiah, apresiasi 
dukungan agar lebih semangat lagi 
untuk memperlancar baca'an. Program 
yang kedua yaitu: MUSABAQAH 
SANTRI (MUSA) agenda yang 
dilaksanakan setiap setahun sekali dan 
di laksanakan setiap di bulan 12, acara 
yang dilakukan santri Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir, ini berskala besar 
karena dilakukan setahun sekali. 
Puncak menggali bakat setiap santri-
santri Rumah Qur’an Fadhiltun 
Nashir, dan bukan hanya santri Rumah 
Qur’an Fadhilatun Nashir banyak 
setiap dari pondok-pondok mewakili 
halaqoh masing-masing untuk 
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mengikuti MUSASANTRI. ini Yaitu 
didalam musabaqah ini banyak 
kompetisi seperti. Tahfiz hafalan 
qur'an, santri kreative kaligrafi, dan 
lain". Ini juga metode khusus untuk 
mendorong semangat anak-anak 
mendorong niat untuk mempelajari al-
quran ini. Kalau tujuan lain khusus 
pembina. Seperti banyak manfaat 
untuk mencari pengalaman, banyak 
ilmu didapatkan lebih bisa 
mengembangkan diri sendiri 

4. Bagaimana menurut anda sikap 
santri terhadap program pembinaan?  

Pendapat saya, ini sudah sangat 
memuaskan. Dengan santri disini 
walaupun satu dua masi ada yang 
keras kepala tapi masi masih tetap bisa 
diatasi dengan Pembina lain. Cukup 
bagus dengan menurutnya santri TPQ 
di Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 
ini 

5. Bagaimana pendapat anda terhadap 
santri Rumah Qur’an Fadhilatun 
Nashir ketika menjalankan program 
pembinaan, apakah menarik minat 
santri? 

 Ya, menarik minat para santri. 

6. Apa ada kendala yang dihadapi 
santri dalam menjalani program 
pembinaan baca tulis al-Qur’an pada 
Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 
dalam meningkatkan minat belajar 
al-Qur’an ? 

Kendalanya pada saat pembelajaran 
dimulai, terkadang ada beberapa 
santri-santri yang bermain sedikit 
lebih aktif dari teman-temannya, jadi 
terkadang mengurangi konsentrasi 
terhadap teman yang  sedang belajar 
mengaji dan menghafal 
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NARASUMBER 3 
Hari/tanggal :  03 Agustus 2020   Waktu : 10:50  
Tempat : RQFN    Sumber : Faisal 
 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMBINA 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa tujuan program pembinaan yang 
ada di Rumah Qur’an Fadhilatun 
Nasir ? 

Untuk tujuan dari Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir itu sendiri yaitu 
sebagai wadah pembinaan bagi 
parasantrinya untuk bisa membaca, 
memahami dan mengamalkan al-
Qur'an 

2. Bagaimana program Pembinaan 
Baca Tulis Al-Qur’an Dalam 
Menarik Minat Santri  Mempelajari 
Al-Qur’an  ? 

Strategi pertama yaitu Stretegi 
Nawaitu, kedua Metode Pembinaan 
Berasas Motto Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir, ketiga Metode 
Pembinaan Sistem Halaqah dan 
terakhir yaitu Metode Pembinaan 
Program Terpadu 

3. Adakah program unggulan RQFN ? Program-program yang ada di Rumah 
Qur’an Fadhilatun Nashir yaitu 
program panji arroya yaitu 
penghargaan kepada santri itu yang 
sangat berantusias, yang kedua yaitu 
malam keakraban santri kepada para 
pembina, yang ketigad program musa 
yang diadakan setahun sekali untuk 
menguji hafalan para santri, yang 
keempat program penghafalan 
alquran yang dimulai dari surah 
yasin, juz 30 lalu lanjut di juz 1 
sampai seterusnya 
 

4. Bagaimana menurut anda sikap 
santri terhadap program pembinaan?  

Kalau menurut saya sendiri, sikap 
para santri disini ketika menjalankan 
program yang kami adakan itu sudah 
sangat baik, mereka mengikuti 
arahan dari para Pembina, namun 
masih terdapat beberapa santri yang 
ketika diberi arahan masih sering 
bermain-main 
 

5. Bagaimana pendapat anda terhadap 
santri Rumah Qur’an Fadhilatun 

Para santri di Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir ketika belajar 
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Nashir ketika menjalankan program 
pembinaan, apakah menarik minat 
santri? 

mengaji itu sangat semangat, ini 
menunjukkan bagaimana ketertarikan 
mereka terhadap al-qur’an dengan 
melalui program pembinaan di 
Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 
yang berusaha menarik minat para 
santri. 

6. Apa ada kendala yang dihadapi 
santri dalam menjalani program 
pembinaan baca tulis al-Qur’an pada 
Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 
dalam meningkatkan minat belajar 
al-Qur’an ? 

Untuk kendala sendiri itu terkadang 
terdapat beberapa anak santri yang 
bermain sehingga mengganggu 
proses belajar para santri lainnya, 
ketika ada santri yang bermain 
pembina lalu menegur dan 
mengingatkan kepada para santri 
untuk tidak bermain pada saat sedang 
belajar sehingga tidak mengganggu 
temannya dan juga bisa 
berkonsentrasi 
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NARASUMBER 4 
 

Hari/tanggal :  03 Agustus 2020   Waktu : 11:30  
Tempat : RQFN    Sumber : Renaldi 
 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KETUA PENGURUS 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa tujuan program pembinaan yang 
ada di Rumah Qur’an Fadhilatun 
Nasir ? 
 

Tujuannya agar santri bisa 
memahami dan mengamalkan al-
qur’an. 

2. Bagaimana program Pembinaan 
Baca Tulis Al-Qur’an Dalam 
Menarik Minat Santri  Mempelajari 
Al-Qur’an  ? 

Ada 3 strategi yang dijalankan di 
Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 
agar program pembinaan bisa 
menarik minat para santri yaitu 
Strategi pertama yaitu Stretegi 
Nawaitu, kedua Metode Pembinaan 
Berasas Motto RQFN, ketiga Metode 
Pembinaan Sistem Halaqah dan 
terakhir yaitu Metode Pembinaan 
Program Terpadu 
 

3. Adakah program unggulan RQFM ? Program panji ar-rayah adalah  
program memberikan penghargaan 
atau hadiah untuk santri terbaik 
setiap 2 bulan sekali, jadi disitu 
mereka berlomba lomba untuk 
menjadi santri terbaik Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir 
 

4. Bagaimana menurut anda sikap 
santri terhadap program pembinaan?  

Alhamdulillah sikap mereka dalam 
menjalankan program itu sangat baik, 
mereka suka menjalankan program 
yang kami beri tapi ada juga 
beberapa anak anak santri yang 
kurang suka dan disitulah kita harus 
menarik minat belajar mereka 
 

5. Bagaimana pendapat anda terhadap 
santri Rumah Qur’an Fadhilatun 
Nashir ketika menjalankan program 
pembinaan, apakah menarik minat 
santri? 

Ya, menarik minat para santri 
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6. Apa ada kendala yang dihadapi 
santri dalam menjalani program 
pembinaan baca tulis al-Qur’an pada 
Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 
dalam meningkatkan minat belajar 
al-Qur’an ? 

Paling kendala mereka adalah disaat 
mereka membaca alquran ada 
beberapa teman teman mereka yang 
main- main seperti anak anak pada 
umumnya 
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NARASUMBER 5 
 

Hari/tanggal :  08 Agustus 2020   Waktu : 08.00 
Tempat : RQFN    Sumber : Astika Januarti 
 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK SANTRI 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa yang membuat anda tertarik 
masuk di Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir? 

Karena ada kegiatan-kegiatan yang 
menyenangkan seperti panji arroya 
yang diadakan setiap bulan dan musa 
yang diadakan setiap tahun 
 

2. Apa yang memotivasi anda 
masuk di Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir? 

Motivasi dari teman-teman banyak, 
karna katanya supaya saya mengaji 
itu lancar, bisa dapat ilmu-ilmu 
agama yang belum saya tau. 
 

3. Bagaimana sikap anda terhadap 
program pembinaan? 

Saya sangat bersemangat kalau ada 
kegiatan, seperti kalau musa saya 
ikut-ikut lombanya, atau tdk saya 
menjadi penonton 
 

4. Apa penilaian anda terkait 
progam pembinaan Baca Tulis 
Al-Qur’an dalam menarik minat 
mempelajari al-Qur’an 

Penilaian saya sangat bagus karna 
apabila kita salah akan langsung 
ditegur  dan akan dijelaskan dengan 
baik sehingga kita mengerti dan itu 
membuat saya menambah ilmu yang 
saya tidak tau menjadi tau. 
 

5. Bagaimana pendapat anda tarkait 
program pembinaan Baca Tulis 
Al-Qur’an dalam menarik minat? 

 Saya berpendapat bahwa program 
yang ada sudah sangat baik, tapi  
harus dikembangkan agar proses 
pembinaan dapat berjalan dengan 
lancar tanpa ada hambatan, dan 
program pembinaan harus lebih 
efektif lagi agar anak-anak tidak 
bosan dengan program yang 
dilaksanakan 
 

6. Apa saja kendala yang anda 
hadapi pada saat program 
pembinaan yang dilakukan di 
Rumah Qur’an Fadhilatun 
Nashir? 

Terlalu banyak anak-anak suka ribut 
suka keliling. 
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NARASUMBER 6 
 

Hari/tanggal :  08 Agustus 2020   Waktu : 08.40 
Tempat : RQFN    Sumber : Anisa Nur Khadijah 
 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK SANTRI 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa yang membuat anda 
tertarik masuk di Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir? 

Saya tertarik masuk disini karna saya 
ingin memperdalam ilmu agama 
seperti belajar al-qur’an, terus karena 
di rumah quran ini banyak acara 
tahunan  atau acara bulanan, 
misalnya kalau acara bulanan itu 
seperti panji arroya dimana disitu 
akan dipilih santri dan santriwati 
terbaik, terus kalau tahunan itu 
musabaqoh yaitu antara seluruh 
cabang pondok yang ada di kota 
kendari ini. saya masuk disini juga 
karna supaya saya bisa panyak dapat 
teman terus supaya saya bisa lancar 
mengaji terus bisa juga 
memperlancar hafalan atau 
menambah hafalan-hafalan saya. Dan 
ini murni dari motivsi diri saya 
sendiri 
 

2. Apa yang memotivasi anda 
masuk di Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir? 

Motivasi saya masuk disini karna 
supaya saya bisa panyak dapat teman 
trus supaya saya bisa lancar mengaji 
trus bisa juga memperlancar hafalan 
atau menambah hafalan-hafalan saya. 
Dan ini murni dari motivsi diri saya 
sendiri  
 

3. Bagaimana sikap anda terhadap 
program pembinaan? 

Saya sengat senang dengan kegiatan-
kegiatan di rumah quran ini, apalagi 
kalau ada acara-acara saya sangat 
bahagia 
 

4. Apa penilaian anda terkait 
progam pembinaan Baca Tulis 
Al-Qur’an dalam menarik minat 
mempelajari al-Qur’an 

Penilaian saya ada baiknya dan ada 
buruknya. Baiknya karena didalam 
menarik minatnya kita bisa 
menyesuaikan dengan anak-anak 
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TPA yang mau mendengar apa 
dikatakan Pembina, sedangkan yang 
buruknya kadang ada juga yang 
malas mengaji atau ada juga yang 
dating hanya untuk cerita dengan 
temannya saja 
 

5. Bagaimana pendapat anda 
tarkait program pembinaan Baca 
Tulis Al-Qur’an dalam menarik 
minat? 

 Saya berpendapat bahwa program 
yang ada sudah sangat baik, tapi  
harus dikembangkan agar proses 
pembinaan dapat berjalan dengan 
lancar tanpa ada hambatan, dan 
program pembinaan harus lebih 
efektif lagi agar anak-anak tidak 
bosan dengan program yang 
dilaksanakan 
 

6. Apa saja kendala yang anda 
hadapi pada saat program 
pembinaan yang dilakukan di 
Rumah Qur’an Fadhilatun 
Nashir? 

Itu kak kalau kendala saya ketika 
proses pembinaan di rumah qur’an 
itu, kendalanya ada sebagian teman 
yang masih suka main-main, masih 
ganggu yang lain, akhirnya kita yang 
lagi belajar terngganggu sekali, saya 
saja tidak bisa fokus kalau ada orang 
main-main. Tapi untungnya ada 
ustadz yang tegur kalau mereka lagi 
main, jadi bisa kembali fokus belajar 
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NARASUMBER 7 
 

Hari/tanggal :  08 Agustus 2020   Waktu : 09.20 
Tempat : RQFN    Sumber : Hafiz Bahar 
 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK SANTRI 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa yang membuat anda 
tertarik masuk di Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir? 

Saya masuk disini karena pertama 
saya dengar dari teman-teman bahwa 
di rumah qur’an ini banyak 
kegiatannya yang menarik yang bisa 
menambah ilmu agama, dan ternyata 
benar setelah saya masuk banyak 
kegiatan yang bisa memperlancar 
saya mengaji, jadi saya betah disini 
 

2. Apa yang memotivasi anda 
masuk di Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir? 

Disuru masuk sama orang tua, 
banyak teman-teman juga jadi mau 
masuk disini, tapi saya sendri yang 
mau masuk biar banyak teman 
 

3. Bagaimana sikap anda terhadap 
program pembinaan? 

Senang kalau ada yang seru-seru, 
karna dulu saya lihat orang-orang 
mengaji disini seru sekali 
 

4. Apa penilaian anda terkait 
progam pembinaan Baca Tulis 
Al-Qur’an dalam menarik minat 
mempelajari al-Qur’an 

bagus bagi yang baru mulai membaca 
alquran   

5. Bagaimana pendapat anda 
tarkait program pembinaan Baca 
Tulis Al-Qur’an dalam menarik 
minat? 

 Pendapat saya bagus karena santri 
lebih mudah menghafal huruf alquran 

6. Apa saja kendala yang anda 
hadapi pada saat program 
pembinaan yang dilakukan di 
Rumah Qur’an Fadhilatun 
Nashir? 

Kendala yang saya hadapi itu kak, 
biasa kalau ada teman yang rebut 
yang suka man-main, kan disana 
masih ada sebagaian ana kecil jadi 
masih suka main-main 
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NARASUMBER 8 
 

Hari/tanggal :  08 Agustus 2020   Waktu : 09.40 
Tempat : RQFN    Sumber : Nesya Salsabila 
 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK SANTRI 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa yang membuat anda 
tertarik masuk di Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir? 

Ingin memperlancar bacaan qur’an 
dan ingin menjadi menghafal qur’an 
 

2. Apa yang memotivasi anda 
masuk di Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir? 

Saya sendiri, saya ingin kelak 
menjadi seorang menghafal qur’an 
yang bisa menyelamatkan keluarga 
diakhirat kelak 
 

3. Bagaimana sikap anda terhadap 
program pembinaan? 

Saya senang 

4. Apa penilaian anda terkait 
progam pembinaan Baca Tulis 
Al-Qur’an dalam menarik minat 
mempelajari al-Qur’an 

Sangat bagus untuk bagi para pemula 
yang membaca iqro ataupun alquran  
 

5. Bagaimana pendapat anda 
tarkait program pembinaan Baca 
Tulis Al-Qur’an dalam menarik 
minat? 

 Pendapat saya sangat baik karna 
santri mudah mempelajari huruf-
huruf alquran 

6. Apa saja kendala yang anda 
hadapi pada saat program 
pembinaan yang dilakukan di 
Rumah Qur’an Fadhilatun 
Nashir? 

Kendalanya kak ada sebagaian yang 
masih suka main-main 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

84 

 

NARASUMBER 9 
 

Hari/tanggal :  08 Agustus 2020   Waktu : 10.30 
Tempat : RQFN    Sumber : Ummul Khairan 
 
 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK SANTRI 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa yang membuat anda tertarik 
masuk di Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir? 

Karena ada program-program atau 
acara yang menyenangkan, seperti 
panji arroya, musa, sama berbagi 
takjil kalau bulan puasa. Saya juga 
masuk disini biar mengaji lancar, 
pintar mengaji dan bagus hafalannya 
 

2. Apa yang memotivasi anda masuk 
di Rumah Qur’an Fadhilatun 
Nashir? 

Motivasi dalam diri sendiri, supaya 
mengaji lancarar, pintar mengaji, 
bagus hafalannya lancar 
 

3. Bagaimana sikap anda terhadap 
program pembinaan? 

Antusias skali sama pembinannya, 
ikut klaw misalnya ada kegiatan 
tahunan ikut lomba, ikut support 
teman2 yang lagi ikut lomba 
 

4. Apa penilaian anda terkait progam 
pembinaan Baca Tulis Al-Qur’an 
dalam menarik minat mempelajari 
al-Qur’an 

Penilaian saya terhadap program 
pembinaan sangat bagus, sehingga 
saya sendiri bangga dan menarik 
minat saya untuk terus mengaji 

5. Bagaimana pendapat anda tarkait 
program pembinaan Baca Tulis Al-
Qur’an dalam menarik minat? 

 Pendapat saya baik terhadap 
program pembinaan, hal ini memang 
mampu dalam menarik minat, akan 
tetapi untuk membuat anak-anak 
tetap betah dan juga cepat bosan 
perlu lagi diperbarui 
 

6. Apa saja kendala yang anda hadapi 
pada saat program pembinaan yang 
dilakukan di Rumah Qur’an 
Fadhilatun Nashir? 

Kendalanya masih ada sebagian 
santri yang sering bermain-main. 
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Lampiran 5: Nama-nama Informan 
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Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

 

Gambar Tempat Penelitian (Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 

 
 

Gambar Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir (Tempat Penelitian) 
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Gambar Jadwal Kegiatan Harian Santri Tahfidz (Mukim) Rumah Qur’an  
Fadhilatun Nashir  
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Gambar Jadwal Kegiatan Harian Santri TPQ (Non Mukim) Rumah Qur’an  
Fadhilatun Nashir  
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Gambar Logo Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 
 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama Pembina Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 
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Wawancara bersama Pembina Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 
 

 
Wawancara bersama Santri Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir
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Wawancara bersama Santri Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 

 

 

 

 

 

Program Pembinaan bersama Santri Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir 
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Gambar pada saat Santri melakukan Aktivitas Pengajian 
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Lampiran 7: Surat Pengantar Penelitian dari Kampus 
 
Nomor  : 0968/In.23/FT/TL.00/06/2020                       30 Juni 
2020 
Lampiran : Proposal Penelitian  
Perihal : Izin Penelitian 

 
 

Yth. Kepala Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara 
  

 

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi 
mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Kendari, maka dimohon berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami: 

 
Nama  : Yasin Alfayer 

NIM   : 16010101086 
Jurusan  : Pendidikan Islam 
Prog. Studi  : Pendidikan Agama Islam 
Alamat  : Jl. Sultan Qaimuddin Kendari 

Pembimbing : Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M.Ag 

 

  
Untuk  melakukan  penelitian  serta  pengumpulan  data di Kelurahan Bende 

Kecamatan Kadia dengan  judul skripsi: “Persepsi Santri Rumah Qur’an 

Fadhilatun Nashir Terhadap Program Pembinaan Melalui Metode Iqro' dalam 

Menarik Minat Santri Mepelajari Al-Qur’an di Kelurahan Bende Kecamatan 

Kadia” 

  
  Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.           
  

    
       

Dekan, 
 

 

 

Dr. Masdin, M.Pd 
NIP.196712311999031065 

Tembusan: 
1. Ketua LPPM IAIN Kendari 
2. Ketua Prodi PAI FATIK IAIN Kendari 
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Lampiran 8: Surat Keterangan Penelitian dari Balitbang 
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Lampiran 9: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 10: Daftar Riwayat Hidup 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 (CURRICULUM VITAEI) 

 
 
 

IDENTITAS DIRI 
 

1. Nama   : YASIN ALFAYER 
2. TTL   : 28 April 1999 
3. Jenis Kelamin  : Laki-laki  
4. Status Perkawinan : Belum Kawin 
5. Agama   : Islam 
6. No. HP   : 0822-9790-3450 
7. Alamat Rumah  : Desa Inotu Mewao, Kec. Poli Polia, Kab. Kolaka 

Timur 
8. Email    : yasinalfayer@gmail.com 

 
DATA KELUARGA 

 

1. Nama Orang Tua  
a. Ayah    : MH. Rustam S. Pd 
b. Ibu   : Intan Iskandar S. Pd AUD 

2. Saudara kandung  : Abdur Rauf, Yasqin Al Khoir, Yasmin Az Zahra, 
Muh. Fauzan, Fauziah Az Zahra, Muh. Azzam Al Laitsi 
 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

 
1. SDN 3 Poli Polia Tahun 2011 

2. MTS Al Ihsan Taosu  Tahun 2013 
3. MAS Fastabiqul Khairat DDI Ladongi Tahun 2016 

 
 

 Kendari, 27 Oktober 2020 
 Penulis 

 

 
YASIN AL FAYER 
NIM. 16010101086 

 


