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Lampiran I: 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA DENGAN PENGASUH TPQ KAMPUNG TILAWAH 

KAMBOY 

1. Apa yang mendorong bapak mendirikan TPQ Kampung Tilawah Kamboy? 

2. Mengapa seni baca Al-qur‟an (Tilawah) menjadi program unggulan TPQ 

Kampung Tilawah Kamboy? 

3. Berapa jumlah santri di TPQ Kampung Tilawah Kamboy? 

4. Bagaimana perencanaan program peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

Santri? 

5. Bagaimana pengorganisasian dalam program peningkatan skill tilawah Al-

qur‟an Santri? 

6. Bagaimana system pengarahan yang dilakukan kepada para asatidz? 

7. Pengarahan apa saja yang diberikan? 

8. Apakah dengan pengarahan tersebut tenaga pendidik mendengarkan dan 

melakukan dengan baik? 

9. Bagaimana bentuk pengarahan yang diberikan oleh pengasuh TPQ kepada 

santri? 

10. Bagaimana pengawasan program peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

Santri? 

11. Bagaimana evaluasi yang dilakukan TPQ Kampung Tilawah Kamboy dalam 

program peningkatan skill tilawah Al-qur‟an? 

12. Apa factor pendukung dalam program peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

di TPQ Kampung Tilawah Al-qur‟an? 

13. Apa factor pendukung dalam program peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

di TPQ Kampung Tilawah Al-qur‟an? 

14. Bagaimana mengatasi hal tersebut? 

WAWANCARA DENGAN PARA USTADZ DAN USTADZAH  

1. Bagaimana pengelolaan TPQ Kampung Tilawah Kamboy? 

2. Sejak kapan program pembinaan tilawah dilaksanakan? 

3. Bagaimana proses kegiatan dalam program peningkatan skill tilawah Al-

qur‟an kepada santri? 

4. Apa saja perangkat yang disiapkan? (pertanyaan untuk pembina tilawah) 

5. Apakah ada perbedaan anatara pembinaan tilawah pemula, junior dan 

senior? 

6. Metode apa yang digunakan dalam peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

santri? 

7. Apa yang mendorong ustadz menjadi pembina di TPQ Kampung Tilawah 

kamboy? 

8. Bagaimana evaluasi program pembinaan tilawah Al-qur‟an? 

WAWANCARA DENGAN SANTRI 

1. Kamu saat ini masuk tilawah pemula, junior atau senior? 
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PANDUAN OBSERVASI 

1. Pelaksanaan program peningkatan skill tilawah Al-qur‟an santri di TPQ 

Kampung Tilawah Kamboy 

2. Evaluasi program peningkatan skill tilawah Al-qur‟an santri di TPQ 

Kampung Tilawah Kamboy? 

LEMBAR DOKUMENTASI 

1. Data santri yang mengikuti program tilawah Al-qur‟an di TPQ Kampung 

Tilawah Kamboy 

2. Materi program tilawah Al-qur‟an di TPQ Kampung Tilawah Kamboy 

3. Pelaksanaan kegiatan program tilawah Al-qur‟an di TPQ Kampung Tilawah 

Kamboy 

4. Piala/piagam penghargaan yang pernah diraih oleh santri di TPQ Kampung 

Tilawah Kamboy 

 

WAWANCARA DENGAN PENGASUH TPQ 

Nama   : La Ode Muhammad Kodam, S.Pd,I 

Jabatan  : Pengasuh TPQ 

1. Apa yang mendorong bapak mendirikan TPQ Kampung Tilawah Kamboy? 

Jawaban: Awalnya Sejak tahun 2008 saya sudah ngajar dirumah-rumah, dan 

murid saya dulu masih satu, dua orang. Mereka juga saya ikutkan 

musabaqah. seiring berjalanya waktu saya berkeinginan untuk membangun 

pondok sendiri, saya ingin anak-anak bisa membaca Al-qur‟an dengan baik 

dan menjadi regenerasi selanjunya dalam bidang seni baca Al-qur‟an. 

setelah lama kelamaan bangun tempat sendiri, sehingga pada tahun 2014 

sudah mulai aktif, santri yang ada baru anak-anak disekitaran kompleks 

rumah dan seiring berjalanya waktu Alhamdulillah santri makin hari makin 

bertambah. 

 

2. Mengapa seni baca Al-qur‟an (Tilawah) menjadi program unggulan TPQ 

Kampung Tilawah Kamboy? 

Jawaban: Karena salah satu ilmu yang dipelajari dalam Al-qur‟an itu adalah 

ilmu seni membaca Al-qur‟an, bahwa telah banyak berdiri lembaga-lembaga 

yang telah konsentrasi dibidang Al-qur‟an, tetapi masih kurang yang 

memiliki konsentrasi khusus dibidang tilawah, misalnya berdirinya 

pesantren-pesantren Al-qur‟an, kebanyakan pesantren Al-qur‟an itu berbasis 

hafalan tahfidz atau sebatas TPQ yang didalam kurikulumnya itu 

menyajikan baca tulis, baca juga dalam definisinya hanya baca secara baik 

dan benar menurut ukuran ilmu tajwid biasa tetapi tidak diarahkan dalam 

ilmu naghom atau bentuk lagu. Oleh karena itu TPQ Kampung Tilawah 

Kamboy ini menawarkan sebuah pola baru, dimana konsentrasi dibidang 

Al-qur‟an dan tilawah tilawah.  

Alasan lainya bahwa orang yang memiliki kemampuan membaca Al-qur‟an 

atau qori dan qoriah itu jumlahnya agak langkah, sehingga kemudian 
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memacu TPQ ini untuk menjadikan tilawah ini bagian dari pembina utama, 

kalau hafalan banyak tapi kalau yang tilawah itu kurang. 

 

3. Berapa jumlah santri di TPQ Kampung Tilawah Kamboy? 

Jawaban: Alhamdulillah dari tahun ke tahun TPQ ini selalu mengalami 

peningkatan, data santri pada tahun ini kurang lebih 85 orang, untuk laki-

laki 33 orang sedangkan untuk perempuan 52 orang. 

 

4. Bagaimana perencanaan program peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

Santri? 

Jawaban: Untuk merencanakan kegiatan di TPQ mengenai penentuan 

sasaran santri, merencanakan program pembelajaran, penentuan target serta 

prosedur pembinaan tilawah, kami mengadakan rapat harian dan rapat 

bulanan, untuk melihat sejauh mana prosedur pembelajaran, apakah sudah 

berjalan sesuai dengan perencaan awal atau belum. 

 

5. Bagaimana pengorganisasian atau pembagian tugas dalam program 

peningkatan skill tilawah Al-qur‟an Santri? 

Jawaban: Para ustaz dan ustadzah yang mengajar di TPQ ini dikelompokan 

sesuai bidangnya masing-masing dimana yang mengajar bagian tajwid 

sebanyak tujuah orang sedangakan untuk yang mengajar tilawah tingkat  

dasar satu orang termasuk saya sendiri mengajar tingkatan tilawah tingkat 

lanjutan. Untuk sekarang ini yang mengajar tidak ditetapkan mengajar 

secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan jumlah pengajar yang hadir.  

 

6. Bagaimana system pengarahan yang dilakukan kepada para asatidz? 

Jawaban: Sistem pengarahan yang dilakukan itu apabila ada hal yang 

mungkin harus diperbaiki maka kami akan adakan rapat apabila hal tersebut 

cukup ringan maka saya akan melakukan peneguran secara personal akan 

tetapi jika masalah itu sudah menjadi besar maka kami akan membahas di 

forum rapat bulanan seperti itu. 

 

7. Pengarahan apa saja yang diberikan? 

  Jawaban: pengarahan terkait masalah kedisiplinan dan tanggung jawab, 

yaitu kedisiplinan para santri maupun para ustadz dan ustadzah. Pengarahan 

mengenai kedisiplinan waktu, saya selalu berupaya untuk terus 

mengarahkan tim pengajar agar waktunya bisa diatur lebih baik lagi, hal ini 

saya sering sampaikan ketika rapat maupun di grup Whatsapp. 

 

8. Apakah dengan pengarahan tersebut tenaga pendidik mendengarkan dan 

melakukan dengan baik? 

Jawaban: Alhamdulillah dengan adanya pengarahan yang sering kami 

lakukan terutama pada kegiatan rapat guru-guru semua bertanggung jawab 

terhadap apa yang diamanahkan adapun mereka tidak melaksanakan 

kewajibannya atau apa yang telah diamanahkan itu tejadi karena ada 

kepentingan yang lain yang harus diselesaikan. 
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9. Bagaimana bentuk pengarahan yang diberikan oleh pengasuh TPQ kepada 

santri? 

Jawaban: Pengarahan yang kami berikan itu contohnya ketika santri mulai 

jenuh dalam mendengrakan atau mengulang-ulang apa yang diajarkan 

ustadz dan ustadzahnya maka kami kumpulkan mereka dan kami berikan 

nasehat, motivasi agar senantiasa tidak mudah puas dengan apa yang 

mereka lakukan. 

 

10. Bagaimana pengawasan program peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

Santri? 

Jawaban: Bentuk Pengawasan yang saya lakukan kepada ustadz dan 

ustadzah di TPQ ini dengan cara mengawasi secara langsung saat proses 

pembelajaran tajwid dan tilawah, apabila ada salah satu dari ustadz dan 

ustadzah yang tidak melaksanakan pengajaran yang tidak sesuai dengan 

kesepakatan awal maka saya berikan arahan kepada mereka mengenai 

pentingnya pelaksanaan tanggung jawab terkecuali dengan alasan tertentu,  

begitupun dengan santri, saya bekerjasama dengan para ustadz dan ustadzah 

untuk selalu mengawasi anak-anak agar ketika proses pembelajaran 

berlangsung tidak boleh rebut, tidak boleh saling menggagu sesama teman 

yang mengakibatkan perkelahian. 

 

11. Bagaimana evaluasi yang dilakukan TPQ Kampung Tilawah Kamboy dalam 

program peningkatan skill tilawah Al-qur‟an? 

Jawaban: Dalam meningkatkan kemampuan tilawah santri kami selalu 

melakukan evaluasi, dengan mengadakan musabaqah antar santri tiap tiga 

bulan dan santri disini selalu kami ikutkan MTQ dan STQ baik tingkat tartil, 

tilawah maupun hafalan.  hal ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

santri dalam menerima materi yang diberikan oleh para (ustadz dan 

ustadzah).  

 

12. Apa faktor pendukung dalam program peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

di TPQ Kampung Tilawah Al-qur‟an? 

Jawaban: Dari segi pendukung dalam peningkatan kemampuan tilawah 

santri ada beberapa seperti, ustadz-ustadzah yang mengajar hampir rata-rata 

memiliki kemampuan dalam bertilawah, dan ada beberapa juga diantara 

mereka sering mengikuti ajang MTQ dan STQ terutama dibidang seni baca 

Al-qur‟an. Potensi dasar yang dimiliki santri serta semangat yang mereka 

miliki dalam mengikuti pembinaan tilawah, masyarakat yang selalu 

mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan serta daya 

dukung dari pemerintah yang selalu mensuport kegiatan yang kami 

laksanakan itu semua merupakan factor pendukung dalam mengembangkan 

TPQ ini.  

 

13. Apa hambatan  yang dialami selama ini dalam proses peningkatan skill 

tilawah Al-qur‟an santri ? 

Jawaban: Tantangannya cukup banyak tetapi saya senantiasa mengatakan 

kepada tim pengajar  bahwasanya kita senantiasa meluruskan niat kita untuk 

mengajar santri-santri kita secara ikhlas di jalan Allah, dan hal yang biasa 
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terjadi kepada santri yang pertama masalah kedisiplinan waktu, tidak semua 

santri memiliki waktu yang sama untuk bisa latihan ada yang pada saat 

bersamaan sekolah formal, jadi presentase kehadiran siswa tidak merata 

disebabkan jarak tempuh sehingga pada saat latihan santri tersebut harus 

menyesuaikan, yang kedua, belum terpenuhinya sarana secara maksimal 

seperti soulsistem yang harus ditambah. 

 

 

14. Bagaimana mengatasi hal tersebut? 

Jawaban: Alhamdulillah seiring berjalanya waktu senantiasa ada 

perkembangan baik dari segi tenaga pengajar, santri maupun sarana yang 

ada dan di TPQ saya memiliki guru-guru yang amanah apapun yang 

ditugaskan kepada mereka, mereka selalu melaksankan dengan penuh 

tanggung jawab.  

 

WAWANCARA DENGAN TENAGA PENDIDIK 

Nama  : La Ode Ahmad Muhammad S.IP., M.Pd.I 

Jabatan : Ketua TPQ Kampung Tilawah Kamboy 

 

1. Bagaimana pengelolaan TPQ Kampung tilawah kamboy? 

Jawaban: pengelolaan TPQ kampung Tilawah kamboy adalah secara 

mandiri yang dipimpin langsung oleh Ustadz yang bernama Ustadz La Ode 

Muh kodam, kemudian pengasuh TPQ dibantu oleh ustadz dan ustadzah tiap 

tingkatan untuk mengajar santri-santri yang berada di TPQ. Berdirinya TPQ 

ini juga tidak lepas dari dukungan masyarakat sekitar beserta orang tua 

santri, kemudian pengelolaanya pun terdapat struktur organisasi baik itu 

pimpinan, sekretaris, bendahara dan guru-guru TPQ, kemudian dibuatlah 

tata tertib serta jadwal mengaji/tilawah santri kemudian dibimbing langsung 

oleh masing-masing pembina tiap tingkatanya yang sudah ditentukan 

berdasarkan hasil musyawarah. Jadi setiap keputusan bukan saja usulan dari 

pengasuh tapi melalui keputusan bersama\ 

 

2. Sejak kapan program pembinaan tilawah dilaksanakan? 

Jawaban: tilawah ini dilaksanakan di TPQ ini sejak tahun 2014. 

 

3. Bagaimana proses kegiatan dalam program peningkatan skill tilawah Al-

qur‟an kepada santri?  

Jawaban: Proses kegiatanya itu dimulai dari penerimaan calon santri oleh 

sekretasis TPQ, kemudian dilakukan tes awal kepada calon santri dalam 

membaca Al-qur‟an untuk diketahui kemampuan calon santri tersebut agar 

bisa dimasukan ketingkatan yang sesuai dengan kemampuannya dalam 

membaca Al-qur‟an. Kemudian santri akan dibina oleh masing-masing 

pembina baik tilawah tingkat pemula, junior maupun senior sedangkan 

pelaksanaanya itu di lakukan tikali dalam sepekan hari jum‟at, sabtu dan 

ahad.  
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4. Apakah ada perbedaan antara pembinaan tilawah pemula, junior dan senior? 

Jawaban: perbedaanya itu dari segi materi yang diajarkan oleh masing-

masing pembina, kalau untuk santri pemula itu diajarkan mengenai lagu 

tartil namun mereka juga harus tetap mengikuti tilawah tingkat junior, 

selanjutnya tilawah tingkat junior diajarkan mengenai tilawah dasarnya 

dahulu untuk memudahkan mereka ketika sudah masuk ketahap selanjutnya 

sedangkan untuk tilawah tingkat senior santri diajarkan mengenai tilawah 

yang sudah banyak variasi/cengkoknya. 

 

5. Metode apa yang digunakan dalam peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

santri? 

Jawaban: metode yang digunakan adalah metode talaqi orang per orang 

 

6. Apa yang mendorong ustadz menjadi pembina di TPQ Kampung Tilawah 

kamboy? 

Jawaban: motifasi saya untuk mengajar di TPQ ini, karena saya ingin 

berbagi ilmu kepada anak-anak yang mau belajar Al-qur‟an.  

 

7. Bagaimana evaluasi program pembinaan tilawah Al-qur‟an? 

Jawaban: pengasuh TPQ yang mengevaluasi secara langsung mengenai 

perkembangan santri yang mana akan diketahui sampai dimana santri ini 

menangkap materi yang diajarkan oleh para ustadz dan ustadzahnya. 

 

Nama  : La Ode Armin, S.Pd 

Jabatan : ustadz TPQ Kamboy 

1. Bagaimana pengelolaan TPQ Kampung Tilawah Kamboy? 

Jawaban: Pengelolaan TPQ kampung Tilawah Kamboy masih memiliki 

beberapa kendala yaitu administrasi yang masih perlu dibenahi, kediplinan 

terutama pada santri masih perlu di pertegas lagi karena dengan melihat 

fakta yang ada masih banyak santri yang belum memperhatikan kedisiplinan 

terutama kehadirannya di TPQ dan mengenai sarana dan prasarana yang 

masih belum memadai terutama sarana dalam proses pembelajaran. 

 

2. Sejak kapan program pembinaan tilawah dilaksanakan? 

Jawaban: sejak tahun 2014  didirikanya TPQ, pengasuh TPQ langsung 

mengajarkan tilawah pada santri 

 

3. Bagaimana proses kegiatan dalam program peningkatan skill tilawah Al-

qur‟an kepada santri? 

Jawaban: proses kegiatan peningkatan kemampuan tilawah santri dimulai 

dari penerimaan santri kemudian dilakukan pengetesan bacaan awal dengan 

begitu santri mudah ditempatkan pada masing-masing pembina. 

 

4. Apakah ada perbedaan anatara pembinaan tilawah pemula, junior dan 

senior? 
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Jawaban: perbedaanya itu terletak pada proses pembelajaran yang diberikan 

oleh pada masing-masing pembina.  

 

5. Metode apa yang digunakan dalam peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

santri?  

Jawaban: metode yang digunakan di TPQ ini adalah metode pengajaran 

secara langsung, jadi ustadz dan ustadzah/pembina mencontohkan langsung. 

 

6. Apa yang mendorong ustadz menjadi pembina di TPQ Kampung Tilawah 

kamboy? 

Jawaban:  ingin menyelamatkan generasi muda yang mulai terlena oleh 

godaan dunia, karena bukan rahasia lagi di era informatika dan globalisasi 

ini semua hal seakan-akan taka da batasanya, anak-anak sekarang lebih aktif 

dengan gadget, game online dan dan dunia maya lainya ketimbang mengkaji 

Al-qur‟an. Maka cara untuk untuk menyelamatkan masa depanya adalah 

dengan mulai menanamkan nilai-nilai Al-qur‟an dalam dirinya sebagai 

pembatas dan landasan awal berpikiran mana yang benar dan mana yang 

salah ketika nanti mulai beranjak dewasa. 

 

7. Bagaimana evaluasi program pembinaan tilawah Al-qur‟an? 

Jawaban: evaluasinya itu ada secara internal dan juga eksternal secara 

eksternal Santri TPQ Kampung Tilawah Kamboy selalu aktif mengikuti 

musabaqah MTQ maupun STQ dan pengasuh TPQ tidak langsung terjun 

kelapangan, namun pengasuh menugaskan kepada ustadz dan ustadzah yang 

diberikan amanah, untuk menuliskan data penilaian dewan juri dan 

menunggu pengumuman pada acara puncak penutupan MTQ ataupun STQ 

Untuk mengetahui apakah santri binaan TPQ kamboy masuk nominasi qori-

qoriah terbaik atau tidak. Maka penilaian santri tersebut akan dilihat jika 

masuk nominasi maka akan dipertahankan bahkan akan ditingkatkan lagi 

sedangkan yang belum maka akan diperbaiki, akan dibimbing bagian apa 

yang masih mengalami kekurangan, apakah dari suara, tajwid, adab, 

fashohah, variasi sehingga dengan begitu mudah untuk memperbaiki. 

Nama : Nurlianti 

Jabatan : Sekretaris TPQ 

1. Bagaimana pengelolaan TPQ Kampung Tilawah kamboy? 

Jawaban: Pengelolaan TPQ menurut saya dari waktu ke waktu mengalami 

beberapa peningkatan karena dengan seringnya pihak TPQ mengadakan 

rapat bulanan. 

 

2. Sejak kapan program pembinaan tilawah dilaksanakan? 

Jawaban: sejak tahun 2014 

 

3. Bagaimana proses kegiatan dalam program peningkatan skill tilawah Al-

qur‟an kepada santri? 

Jawaban: proses kegiatannya adalah dimulai dari penerimaan santri, lalu di 

lakukan pengetesan awal, setelah itu ditentukan santri ini masuk pada 
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tingkatan mana, kemudian setelah santri sudah mahir maka akan di jadikan 

pendamping pengasuh dalam mngajar tilawah. 

 

4. Apakah ada perbedaan anatara pembinaan tilawah pemula, junior dan 

senior? 

Jawaban: perbedaanya itu pada jam belajarnya, kalau untuk tingkatan 

pemula itu belajanya pada awal jam, kalau untuk tilawah tingkat junior 

dilaksanakan setelah pembelajaran tajwid sedangkan untuk tilawah senior 

dilaksanakan setelah usai tilawah junior 

 

5. Metode apa yang digunakan dalam peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

santri? 

Jawaban: metode yang diapaki di TPQ ini, metode talaqi 

 

6. Apa yang mendorong ustadz menjadi pembina di TPQ Kampung Tilawah 

kamboy? 

Jawaban: saya ingin berbagi kelebihan atau ilmu yang sudah saya dipelajari 

kepada mereka yang ingin belajar Al-qur‟an terutama anak-anak 

 

7. Bagaimana evaluasi program pembinaan tilawah Al-qur‟an? 

Jawaban: evaluasinya itu dilaksanakan satu kali dalam tiga bulan, jadi 

selama itu santri akan dibinah lalu dievaluasi sampai dimana pemahan 

materi yang diajarkan oleh Pembina. 

Nama : Wa ode Nurmalika Aburaera, S.H 

Jabatan : Bendahara TPQ 

1. Bagaimana pengelolaan TPQ Kampung Tilawah kamboy? 

Jawaban: Pengelolaan TPQ baik karena setiap minggu selalu ada evaluasi 

santri untuk mengontrol segala kegiatan santri. 

 

2. Sejak kapan program pembinaan tilawah dilaksanakan? 

Jawaban: pembinaan tilawah dilaksanakan sejak tahun 2014  ketika 

pengasuh T TPQ sudah mulai membuka pendaftaran calon santri dan 

pengasuh TPQ mulai mengenalkan tilawah kepada anak-anak yang datang 

mengaji 

 

3. Bagaimana proses kegiatan dalam program peningkatan skill tilawah Al-

qur‟an kepada santri? 

Jawaban: proses kegiatanya dimulai dari pengetaes awal, ditentukan calon 

santri ini masuk di tingkatan apa jikalau sudah pernah belajar tilawah dan 

sudah mengenal nada maka langsung di gabungkan dengan senior akan 

tetapi jikalau belum pernah berarti masuk ditingkatan junior. Dan santri 

akan dievaluasi 3 bulan sekali untuk melihat perkembangannya. 

  

4. Apakah ada perbedaan anatara pembinaan tilawah pemula, junior dan 

senior? 
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Jawaban: perbedaanya terletak pada materi tilawah yang diajarkan oleh 

masing-masing Pembina 

 

5. Metode apa yang digunakan dalam peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

santri? 

Jawaban: metode talaqi maksudnya santri membaca Al-qur‟an dan akan 

dikoreksi oleh pengajarnya apakah sudah bagus bacaanya baik makharijul 

huruf maupun kaidah tajwid jadi disitu kita bisa lihat bagaimana 

perkembangan santri setiap harinya dengan metode talaqi orang-perorang 

tidak dengan kelompok.  

 

6. Apa yang mendorong ustadz menjadi pembina di TPQ Kampung Tilawah 

kamboy? 

Jawaban: untuk terus mengasah kemampuan bacaan Al-qur‟an saya pribadi 

dengan mengajarkannya kepada santri 

 

7. Bagaimana evaluasi program pembinaan tilawah Al-qur‟an? 

Jawaban: evaluasi program pembinaan tilawah dilihat pada evaluasi internal 

dan evaluasi eksternal, evaluasi internal ditandai dengan pengadaan 

musabaqah antar santri dilaksanakan setiap 3 bulan sekali sedangkan 

evaluasi eksternal ditandai dengan adanya musabaqah MTQ dan STQ setiap 

tahun jadi santri disini selalu aktif mengikuti musabaqah tersebut dan hasil 

akhirnya yang dilihat dan dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga 

kedepanya lebih baik lagi. 

Nama : Muh Rafli Sandi 

Jabatan : Pembina Tilawah Junior (santriwan) 

1.  Bagaimana pengelolaan TPQ Kampung Tilawah Kamboy? 

Jawaban: pengelolaan TPQ sudah diperbaiki sedikit demi sedikit, 

administrasinya juga diperbaiki mulai dari data santri, guru, infak. 

 

2. Sejak kapan program pembinaan tilawah dilaksanakan? 

Sejak 2014 

 

3. Bagaimana proses kegiatan dalam program peningkatan skill tilawah Al-

qur‟an kepada santri? 

Jawaban: Alhamdulillah proses belajar mengajarnya setiap harinya semakin 

baik, baik tingkatan pemula, tingkatan tilawah junior maunpun tingkatan 

tilawah senior 

 

4. Apa saja perangkat yang disiapkan? (pertanyaan untuk pembina tilawah) 

Jawaban: perangkat yang dipakai ada sould system, mic, Al-qur‟an, rehal  

Al-qur‟an  

 

5. Apakah ada perbedaan anatara pembinaan tilawah pemula, junior dan 

senior? 
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Jawaban: tentu ada perbedaan pengajaran yang dilakukan masing-masing 

tingkatan oleh masing-masing Pembina 

 

6. Metode apa yang digunakan dalam peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

santri? 

Jawaban: metode yang diterapkan disini metode secara langsung yang mana 

ustadz/ pembina langsung yang memberikan contoh lalu santri 

mengulanginya 

 

7. Apa yang mendorong ustadz menjadi pembina di TPQ Kampung Tilawah 

kamboy? 

Jawaban: saya ingin memberikan contoh dan motifasi kepada teman-teman 

yang selalu berprinsip saya belum bisa. 

 

8. Bagaimana evaluasi program pembinaan tilawah Al-qur‟an? 

Jawaban: mengenai evaluasi, dilaksanakan langsung oleh pengasuh TPQ 

Nama : Yulis 

Jabatan : Pembina Tilawah Junior (santriwati) 

1. Bagaimana pengelolaan TPQ Kampung Tilawah Kamboy? 

Jawaban: Alhamdulillah dari waktu kewaktu TPQ ini mengalami beberapa 

peningkatan hal ini juga tidak lepas dari pantauan pengasuh TPQ 

 

2. Sejak kapan program pembinaan tilawah dilaksanakan? 

Jawaban: program tilawah mul;ai berjalan sejak tahun 2014 di TPQ ini 

 

3. Bagaimana proses kegiatan dalam program peningkatan skill tilawah Al-

qur‟an kepada santri?  

Jawaban: proses belajarnya Alhamdulillah sudah ada peningkatan sedikit 

demi sedikit  baik untuk tingkatan pemula, tilawah junior maupun tilawah 

senior 

 

4. Apa saja perangkat yang disiapkan? (pertanyaan untuk pembina tilawah) 

Jawaban: perangkat yang dipakai ada mic, soulsystem, rehal Al-qur‟an dan 

Al-qur‟an itu sendiri namun untuk soulsystem masih  dan mic harus ada 

penambahan suapaya memudahkan pembina dalam mengajar tilawah 

 

5. Apakah ada perbedaan anatara pembinaan tilawah pemula, junior dan 

senior? 

Jawaban: perbedaannya terletak pada materi tilawah yang diberikan oleh 

pembina tilawah 

 

6. Metode apa yang digunakan dalam peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

santri? 

Jawaban: metode talaqi dengan model orang per orang 
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7. Apa yang mendorong ustadzah menjadi pembina di TPQ Kampung Tilawah 

kamboy? 

Jawaban: saya ingin menyalurkan apa yang sudah saya pelajari karena saya 

mengetahui bahwa mengajarkan Al-qur‟an itu pahalanya berlipat ganda 

yang diberikan oleh Allah swt 

 

8. Bagaimana evaluasi program pembinaan tilawah Al-qur‟an? 

Jawaban: Diuji satu persatu, dinilai langsung oleh pengasuh TPQ 

didampingi oleh ustadz dan ustadzah yang bersangkutan baik tingkat 

pemula (tartil), tilawah dasar dan tilawah lanjutan untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan santri. 

 

WAWANCARA DENGAN SANTRI 

Nama : Muhammad Nuralim  

Tingkatan : Senior (tingkatan tilawah senior) 

1. Kamu saat ini masuk tilawah pemula, junior atau senior? 

Jawaban: Senior 

Nama : La Ode Muhammad nasar 

Tingkatan : tilawah senior  

1. Kamu saat ini masuk tilawah pemula, junior atau senior? 

Jawaban: Senior 

 

Nama : Riski Rifaldo 

Tingkatan : Tilawah Junior 

1. Kamu saat ini masuk tilawah pemula, junior atau senior? 

Jawaban: junior  

Nama : Surfiani 

Tingkatan : Tilawah junior  

1. Kamu saat ini masuk tilawah pemula, junior atau senior? 

Jawaban: junior  
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Lampiran II: 

GAMBAR HASIL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat Pengurus dan Pengajar TPQ Kampung Tilawah Kamboy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembelajaran Santri TPQ Kampung Tilawah Kamboy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluasi Internal Santri TPQ Kampung Tilawah Kamboy 
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Evaluasi Eksternal dan Santri TPQ Kampung Tilawah Kamboy 

Mendapatkan Juara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santri TPQ Kampung Tilawah Kamboy Mengikuti Evaluasi Eksternal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suasana Belajar Tilawah Santri TPQ Kampung Tilawah Kamboy 
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Pendiri dan Santri – Santri TPQ Kampung Tilawah Kamboy 

 

 
 

Evaluasi Internal Santri TPQ Kampung Tilawah Kamboy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ustadz La Ode Muh. Kodam, Pendiri TPQ Kampung 

Tilawah Kamboy 
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Wawancara dengan Ustadzah Nurlianti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ustadz La Ode Ahmad Muhammad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wawancara dengan Ustadzah Wa Ode Nurmalika Aburaera 
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Wawancara dengan Ustadz Rafli Sandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ustadz La Ode Armin 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ustadzah Yulis 
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Piala yang diperoleh Pengajar/Pengasuh TPQ Kampung Tilawah Kamboy 
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