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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Aspek    :Aktualisasi pendidikan AL-Qur’an 

2. Fokus wawancara : Pendidikan AL-Qur’an 

3. Responden   : Guru RA AL-Khair konawe Selatan 

 Fokus Variabel Pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

Pendidika 

AL-Qur’an 

1. Membaca Al-Qur’an • Bagaimana guru RA 

mengajarkan anak membaca 

Al-Qur’an? 

• Menggunakan metode apa 

guru mengajarkan membaca? 

• Sarana apa yang disiapkan 

oleh guru? 

• Apakah menarik Untuk 

peserta didik ketika guru 

mengajarkan anak untuk 

membaca Al-Qur’an? 

2. Menghafal Al-

Qur’an (Tahfidz) 
• Bagaimana cara guru 

mengajarkan peserta didik 

menghafal Al-Quran? 

• Berapa ayat setiap harinya 

yang akan dihafal oleh anak? 

• Metode apa yang digunakan 

agar anak mudah Hafal? 

• Kapan waktu menghafal 

anak? 

• Bagaimana cara guru 

melakukan pembiasaan 

dalam menghafal? 

3. Mentadaburi Al-

Qur’an 
• Bagaimana guru 

mengajarkan tadabur kepada 

peserta didik? 

• Surah apakah yang akan di 

tadabur? 

• Apakah tadabur Al-Quran 

dapat di kaitkan dengan tema 

Pembelajaran akademik? 

 

4. Mengamalkan Al-

Qur’an 
• Bagaimana guru 

mengajarkan anak untuk 

mengamalkan AL-Qu’an? 
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• Apakah guru bercerita kisah-

kisah yang diceritakan dalam 

Al-Qur’an? 

• Apakah peserta didik 

bertambah baik akhlaknya ? 

• Bagaimana guru 

mengajarkan pembiasaan 

disetiap harinya mengenai 

mengamalkan Al-Qur’an? 

 

 

INSTRUMEN DOKUMENTASI 

 

No Jenis Dokumentasi 

1. Profil RA Al-Khair desa Tolihe kec, baito kab. Konsel 

2. Sarana dan Prasarana 

3. Rekap Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan 

4. Pendidikan AL-Qur’an.  

5. Kegiatan akademik dan Non Akademik 
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DAFTAR INFORMAN  

NO Nama keteRangan 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Ummi Karimah S. Pd 

 

Diana Puspita 

 

Irma  

 

Mirna S.Pd 

 

Bunda Kayla 

 

Bunda Kautsar 

 

Bunda Naura 

Kepala sekolah  

 

Guru 

 

Guru Pendamping 

 

Guru 

 

Orang tua wali peserta didik 

 

Orang tua wali peserta didik 

 

Orang tua wali peserta didik 
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TRANSKIP WAWANCARA KEPALA SEKOLAH RA AL-KHAIR 

Hari/tanggal  : Jum’at, 2 Oktober 2020 

Waktu   : 08.10 p.m 

Lokasi   : Kantor RA Al-Khair 

NaRasumber  : Ibu Ummi Karimah S.Pd 

Jabatan : Kepala Sekolah RA AL-Khair 

KeteRangan  :P:Pewawancara 

   N: Narasumber 

P : Sejak kapan RA Al-Khair Di desa tolihe kecamatan Baito ini berdiri? 

N : Raudhatul Athfa Al-Khair desa Tolihe, Kecamatan Baito, Kabupaten 

Konawe Selatan didirikan pada tahun 2015, merupakan lembaga 

pendidikan bagi anak usia dini di lingkup desa Tolihe dan Sambahule. 

Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga pendidikan berbasis 

keagamaan dan berada di bawah naungan Kementrian agama di 

Kecamatan Baito.Awal mula pendirian lembaga ini juga di dasari atas 

keprihatinan akan pendidikan keagamaan anak usia dini di sekitar rumah 

pendirinya. Sebelum berdirinya, anak-anak usia dini di sekitar RA Al 

khair Cuma menggantungkan asupan pendidikan Agamanya pada 

keluarga dan juga sekolah umum. Sementara kita ketahui bersama tidak 

semua keluarga memiliki kemampuan pemahaman agama yang baik 

untuk bisa di ajarkan ulang kepada anak-ankanya, belum lagi terkait 

dengan dasar-dasar pengetahuan agama khusus buat anak usia dini yang 

tersrtruktur sesuai dengan perkembangan usia anak. Selain hal di atas, 
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dorongan masyarakat untuk mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan 

cukup besar. 

P :Apakah Visi dan Misi dari RA Al-Khair? 

N : Visi dan misi RA Al-Khair Desa tolihe kecamatan baito sebagaimana 

yang ananda Lihat, visi “Terwujudnya generasi cerdas, Beriman, 

Bertakwa, Dan berakhlakul karimah” adapun Misi RA Al-Khair  

• Membentuk generasi yang sehat, yang beraqidah salimah, beribadah 

dengan benar dan berakhlakul karimah serta berakal fathonah. 

• Mempersiapkan agar anak memiliki kemampuan dasar 

intelektual,emosional, dan spritual yang bisa menjadi bekal sebelum 

memasuki jenjang pendidikan dasar. 

• Menyiapkan anak untuk memiliki kecakapan dalam mengatur perilaku 

keseharian secara islami. 

• Menyiapkan anak menguasai kemampuan dasar pengetahuan dan 

teknologi. 

• Menyiapkan anak untuk mengasah bakat dan potensinya secara 

optimal. 

P :Bagaimana kondisi fisik RA Al-Khair? 

N : Seperti yang ananda lihat. Ra Al-khair merupakan lembaga swasta 

dengan luas lahan 34 x 60 meter, memiliki satu gedung yang masih 

sederhana dengan ukuran dua ruang kelas yaitu kelas A dan kelas B, serta 

gedung kantor dari ruang kelas terdiri atas ruang Kepala sekolah dan 
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ruang tata usaha. Selanjutnya alat permainan edukasi in door terdiri dari 

balok kayu, puzle, plastisin dan sebagainya.Serta alat permainan edukasi 

luar ruang yang terdiri dari ayunan, jungkat jungkit, permainan panjat 

dan perosotan. Dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana, kita selalu 

tingkatkan sesuai dengankebutuhan pendidikan. 

P : Bagaimana proses perekrutan tenaga pendidik di Ra Al-Khair? 

N : Proses perekrutan tenaga pendidik di Ra Al-khair melalui wawancara dan 

mikroticing dan untuk diterima menjadi pendidik disekolah ini diutamakan 

sarjana PAUD dan untuk guru pendamping meskipun lulusan SMA, tetap 

ada kriteria tertentu yaitu harus memiliki kemampuan yang baik dalam 

membaca Al-Qur’an dan senang pada anak-anak. 

P :“Bagaimana konsep pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an di Ra Al-

Khair? 

N :Dari awal memang kami ingin menjadikan anak-anak itu generasi yang 

berakhlaklakul karimah sesuai dengan ajaran Al-Qur’an, Kami 

membiasakan anak-anak mengenalkan huruf hijaiyah dan mendengarkan 

bacaan Al-Qur’an, entah dengan cara muraja’ah dari pengasuhnya 

bersama anak-anak atau guru membacakan anak-anak mengikuti satu 

persatu dengan antrian yang dilakukan setiap hari, dengan harapan anak-

anak mengenal dan terbiasa dengan Al-Qur’an. 

P :Tujuan Pembelajaran Al-Qur’an di Ra Al-khair? 
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N :Seperti yang ananda lihat, sekolah kami berbasis pendidikan Al-Qur’an 

Karena anak Usia Dini adalah masa Golden Age, sehingga sangat mudah 

untuk menanamkan Al-Qur’an sejak dini pada mereka agar kelak 

menjadi para generasi penerus yang Qur’ani. Dan berakhlak Mulia 

P :Kriteria apa saja yang harus dimiliki unttuk pengajar di RA Alkhair 

terkait adanya pendidikan Al-Qur’an? 

N : Merupakan seorang Muslimah taat, selain itu lancar dan fasih membaca 

Al-Qur’an karena disini Taman Pengasuhan Anak berbasis Al-Qur’an, 

kemudian yang sayang dengan anak-anak, serta mengetahui perkembangan 

anak. 

P : Apa saja faktor pendukung pendidikan Al-Qur’an di RA Al-khair ? 

N : Faktor pendukungnya yaitu dari visi-misi RA Al-khair, kebijakan-

kebijakan dari yayasan, sekolah ini akan memperlihatkan kebiasaan yang 

dilakukan siswa di sekolah yang lebih banyak di bidang Al-qur’an dan itu 

memang menu harian pembelajaran di RA Al-Khair. 

P :Apa saja hambatan atau problem yang dihadapi ? 

N : Secara umum problemnya adalah kemampuan kecerdasan anak yang 

berbeda. Karena kemampuannya berbeda-beda jadi tidak bisa 

menyamakan target.Apa lagi anak seusia itu belum bisa fokus masih 

banyak yang suka bermain, jalan-jalan dan yang lainnya sehingga 

pelaksanaannya juga membutuhkan tenaga ekstra. Ditambah dengan 
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kondisi Pandemi saat ini anak-anak hanya bisa masuk sekolah dua kali 

dalam satu minggu sehingga anak-anak lebih banyak menghafalnya 

dirumah. 

P :Solusi yang ditempuh dalam Menangani Problem yang Dihadapi ? 

N : Solusinya dengan memperdengarkan murrotal setiap hari dan tidak hanya 

sekali tetapi beberapa kali, saat pagi hari sebelum kegiatan dimulai, saat 

bermain juga diperdengarkan. Jadi anak akan lebih mudah mengafal 

karena sudah terbiasa mendengarkan.Guru juga harus komunikasi dengan 

orang tua wali siswa agar dirumah juga murojaah dan mendengarkan 

murotal. Serta dalam kondisi pandemi seperti saat ini guru mengadakan 

murojaah daring dengan meminta bantuan orang tua untuk mengirim 

rekaman muroja’ah anak-anak. 

P :Bagaimana Pembelajaran Al-Qur’an melalui Habit Forming 

(Pembiasaan)? 

N :Pembelajaran Al-Qur’an melalui kegiatan habit-forming merupakan 

program pengembangan dan pembentukan pembiasaan yang dilakukan 

secara terus menerus setiap hari sesuai yang sudah dijadwalkan Di RA Al-

khair seperti membaca Al-Qur’an dan menghafalkannya, agar anak 

terbiasa dengan Al-Qur’an. dengan dilatihnya terus menerus setiap hari, 

harapannya Al-Quran melekat pada diri anak, dan anak bisa berkarakter 

mulia. 
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TRANSKIP WAWANCARA GURU RA Al-KHAIR 

Hari/tanggal  : Sabtu, 03 Oktober 2020 

Waktu   : 08.10 p.m 

Lokasi   : Kantor RA Al-Khair 

NaRasumber  : Diana Puspita S.Pd 

Jabatan : Guru 

KeteRangan  :P:Pewawancara 

   N: Narasumber 

P : Apa yang melatar belakangi sehingga anda tertRaik menjadi guru Di 

RA AL-Khair? 

N :Awalnya saya melihat pengumuman perekrutan Guru di RA Al-Khair, 

lalu saya mendaftar dan Alhamdulilah di terima, dan disekolah ini 

sanagat baik untuk perkembangan diri saya karena ada Pertemuan khusus 

untuk guru dalam rangka meningkatkan Kualitas Guru. Dan banyak 

pengalaman yang saya dapatkan. 

P :Bagaimana pelaksanaan pendidikan Al-Qur’an di RA Al-khair? 

N :Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an dengan cyrcle / melingkar di 

karpet di ruangan yang tidak terlalu luas supaya masih bisa dijangkau 

anak dan agar suaranya tetap terdengar walaupun anak bermain sendiri. 

Untuk membaca Iqra anak- anak berbaris mengantri satu persatu, 

P : Ada berapa metode yang digunakan dalam mengajarkan Al-Qur’an di 

RA Al-Khair? 

N :Metodenya yaitu metode klasikal, satu-satu (private), muraja’ah 

bersama, serta mendengarkan guru atau pendidik membacakan surah 

yang sedang dihafal, pas sebelum kegiatan belajar dimulai,. Metode yang 

paling sering digunakan yaitu muraja’ah bersama. 

P :Apa target siswa Ra Al-khair mengenai pembelajaran Al-Qur’an? 

N :Berbeda-beda, karena tergantung dari rumah juga kalau di rumah juga 

menghafal bersama orang tua, atau di tempat lain ia juga belajar Al-

Qur’an, mungkin 1 atau 2 minggu bisa hafal satu surah. Akan tetapi 

kembali kepada kemampuan anak yang berbeda-beda, ada yang cepat 
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hafal ada juga yang harus mendengarkan secara berulang-ulang baru 

hafal. Target dari sekolah memang ada satu surah untuk satu minggu, 

begitupun huruf hujaiyah satu minggu anak bisa mengenal dua huruf 

hijaiyah. Akan tetapi pendidik tidak memaksakan anak yang tidak bisa 

mencapai target tersebut. 

P :Kiat-kiat apa saja yang dilakukan untuk mengajari Al-Qur’an pada 

anak usia Dini? 

N : Karena anak usia dini itu belum bisa fokus, belum bisa kalau hanya 

duduk mendengarkan maka dari itu yang terpenting telaten dan sabar. 

Walaupun anak-anak sibuk bermain sendiri tetapi kami tetap muraja’ah 

dan mengeraskan suara supaya tetap di dengar anak. Karena dengan 

begitu anak akan terbiasa dulu dengan surah tersebut baru nanti mereka 

bisa hafal. Intinya pendidik harus sabar dan telaten dalam memberikan 

pendidikan Al-Qur’an pada anak yang masih dini ini. 

P :Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi dalam mengajarkan Al-Qur’an 

pada anak usia Dini? 

N : Kesulitannya capek saat muraja’ah terus karena anak-anak tidak bisa 

terus duduk diam, pasti ada yang lari-lari, bermain sendiri dan lain-lain 

maka kami tetap membiarkan mereka, jadi harus muraja’ah terus dengan 

suara keras agar anak-anak tetap bisa mendengarkan. 
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TRANSKIP WAWANCARA ORANG TUA PESERTA DIDIK RA Al-

KHAIR 

Hari/tanggal  : Senin, 05 Oktober 2020 

Waktu   : 08.30 p.m 

Lokasi   : Kantor RA Al-Khair 

NaRasumber  : Bunda Kayla 

Jabatan : orang tua peserta didik 

KeteRangan  :P:Pewawancara 

   N: Narasumber 

P : Mengapa ibu memilihkan sekolah ananda di RA al-khair? 

N : karena disekolah ini memberikan pembelajaran dasar pemahaman 

Aqidah, dan juga sekolah ini memberikan pendidikan pembelajaran Al-

Qur’an, karena saya ingin anak saya tumbuh menjadi anak yang soleh 

dan berkarakter mulia. Nantinya bermanfaat bagi agama dan bangsa. 

P : Bagaimana menurut ibu mengenai pendidikan Al-Qur’an di sekolah Ra 

Al-khair ini? 

N :Bagus sekali menurut saya, karena pendidikan utama memang harus 

diberikan sejak dini. Belajar pada waktu kecil itu tidak mudah hilang di 

dalam ingatan, jadi pembelajaran Al-Qur’an yang dimulai sejak dini 

sangat baik untuk perkembangan otak anak. Karena nantinya mereka 

yang akan menjadi generasi penerus, maka pendidikan Al-Qur’an akan 

menjadi pondasinya. RA Al-Khair berbasis Al-Qur’an ini sangat bagus 

menurut saya. 

P : Apakah anak ibu dirumah suka mengulang hafalannya? 

N : iya anak saya kayla setelah habis magrib mengulang hafalannya dan 

terbantu sekali dengan disekolah yang sering Muroja’ah sehingga 

walaupun sambil bermain ia sambil menghafal surah, menjadi refleks 

dengan kebiasaan di sekolah. 
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TRANSKIP WAWANCARA ORANG TUA PESERTA DIDIK RA Al-

KHAIR 

Hari/tanggal  : Senin, 05 Oktober 2020 

Waktu   : 09.30 p.m 

Lokasi   : Kantor RA Al-Khair 

NaRasumber  : Bunda Kautsar 

Jabatan : orang tua peserta didik 

KeteRangan  :P:Pewawancara 

   N: Narasumber 

P : Mengapa ibu memilihkan sekolah ananda di RA al-khair? 

N :Karena saya setelah melihat alumni dari Ra Al-khair ini anak-anak 

memiliki hafalan Al-Quran dan hafal juga doa-doa harian dan dasar-dasar 

ilmu agama lainnya dan saya tertarik menekolahkan anak saya disini. 

P : Bagaimana menurut ibu mengenai pendidikan Al-Qur’an di sekolah Ra 

Al-khair ini? 

N :Perkembangannya sangat signifikan, jadi setiap hari semakin baik. Yang 

dilakukan anak saya belum bisa dilakukan oleh anak-anak tetangga saya, 

seperti menghafal surah-surah pendek, do’a-do’a atau kebiasaan 

berbicara sopan.Ia jadi lebih hebat dari yang saya pikirkan, padahal 

usianya masih 5 tahun. Pendidikan di sana sangat bagus untuk 

perkembangan anak usia Dini. 

P : Apakah anak ibu dirumah suka mengulang hafalannya? 

N : iya anak saya kautsar setelah habis magrib tanpa disuruh ia mengulang 

hafalannya dan terbantu sekali dengan disekolah yang sering Muroja’ah 

sehingga walaupun sambil bermain ia sambil menghafal surah, menjadi 

refleks dengan kebiasaan di sekolah. 
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TRANSKIP WAWANCARA ORANG TUA PESERTA DIDIK RA Al-

KHAIR 

Hari/tanggal  : Senin, 05 Oktober 2020 

Waktu   : 09.30 p.m 

Lokasi   : Kantor RA Al-Khair 

NaRasumber  : Bunda NauRa 

Jabatan : orang tua peserta didik 

KeteRangan  :P:Pewawancara 

   N: Narasumber 

P : Mengapa ibu memilihkan sekolah ananda di RA al-khair? 

N :Karena saya ingin anak saya nantinya menjadi penghafal al-qur’an 

dengan itu saya menyekolahkan anak saya disini 

P : Bagaimana menurut ibu mengenai Metode pendidikan Al-Qur’an di 

sekolah Ra Al-khair ini? 

N :Dengan metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran alQur’an 

disana menurut saya sangat efektif. Karena suatu pengulangan itu sangat 

mampu mentransfer bacaan-bacaan Al Qur’an ke dalam otak si anak, 

sehingga anak-anak menjadi sangat mudah mengafal. Anak itu kalau 

disuruh menghafal pasti belum bisa apalagi pada usia balita sperti ini, 

tetapi di TPA anak-anak bukan disuruh mengafal melainkan dibiasakan. 

P : Apakah anak ibu dirumah suka mengulang hafalannya? 

N : iya anak saya naura ketika pulang sekolah sambil naik motor sambil 

membacakan hafalannya terbawa kebiasaan saat disekolah. Sambil main 

pun tiba-tiba terdengar mengucapkan hafalan surah surah pendek. dan 

saya bersyukur sekali dengan adanya pendidikan Al-qur’an di Ra Al-

khair. 
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Dokumentasi Observasi Awal 

 

Kegiatan muroja’ah 

 

 

 

 

Penggunaan Hand SaniTizer sebelum masuk kelas 
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Proses Belajar 

 

 

Rapat dan peningkatan Kualitas guru bersama ketua yayasan 
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Kegiatan Shalat Dhuha 

 

Mendengarkan cerita kisah dari Al-Qur’an 
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Dokumentasi Wawancara Hasil Penelitian 

 

Wawancara Bersama guru 

 

Ananda sedang menyetorkan hafalan Qur’an 
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Foto bersama Guru 
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