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ABSTRAK 

Zulfikar, Nim. 13 01 01 01 043. Partisipasi Orang Tua Dalam Mengajarkan al-

Qur’an Pada Anak di Desa Atolanu Kec.Lambandia Kab. Kolaka 

Timur”(Dibimbing Oleh Bapak Dr.H.Moh.Yahya Obaid,M.Ag) 

 

Skripsi ini membahas tentang Partisipasi Orang Tua Dalam Mengajarkan 

al-Qur‟an Pada Anak di Desa Atolanu Kec.Lambandia Kab. Kolaka Timur. 

Dengan permasalahan (a) Bagaiman Pelaksanaan danpembinaan al-Qur‟an anak 

di Desa Atolanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur, Bagaimana 

bentuk partisipasi orang tua dalam mengajarkan Al-Qur‟an padaanak, Apa faktor 

pendukung danpenghambat yang dihadapi orang tua dalam mengajarkan Al-

Qur‟an pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan dan pembinaan al-Qur‟an pada anak, bagaimana partisipasi orang tua 

dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an anak di Desa Atolanu.  

 

 Jenis penelitian ini adalah penelitiankualitatif, yaitu data yang diperoleh 

dalam bentuk pendapat, pandangan atau ungkapan pemikiran lain yang diperoleh 

melalui hasil wawancara atau interviw. Sedangkan metode yang digunakan  

adalah observasi (pengamatan), interviw/wawancara, dan dokumentasi. 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini meliputi, kepaala Desa, guru 

mengaji, dan para orang tua. Dijadikannya sebagai objek informan sebab peneliti 

menilai bahwa mereka inilah yang bekompeten memberikan keterangan atau data 

yang erat hubunganyya dengan masalah yang diteliti. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini  ditemukan bahwa pelaksanaan pembinaan 

al-Qur‟an, yang Pengajaran al-Qur‟an pada anak tersebut ada yang dilakukan 

sendiri oleh orang tua di rumah masing-masing dan ada pula anak yang belajar al-

Qur‟an melalui Taman Pendidikan al-Qur‟an An-nur. Berkaitan dengan bentuk  

partisipasi orang tua dalam mengajarkan al-Qur‟an pada anak yaitu: Peningkatan 

kemampuan membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar, Upaya orang tua 

mengajarkan anaknya mengeja dan membaca al-Qur‟an, Penigkatan kemampuan 

anak dalam memahami lagu tartil atau tilawah, Menghafal surat-surat pendek dan 

ayat-ayat pilihan, Memberikan perhatian khusus, Memberikan sanksi dan hadiah, 

Menyediakan fasilitas belajar. Adapun faktor pendukung yang dapat membantu 

orang tua adalah: Faktor Pembina/Guru, Faktor Fasilitas , Faktor Lingkungan 

Masyarakat, Faktor Orang Tua, Faktor pemerintah. Serta faktor penghambat yaitu: 

anak itu sendiri, orang tua dan lingkungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha dalam menuntun manusia yang belum dewasa 

kearah pendewasaan. Pendidikan yaitu sustu usaha dalam membantu anak untuk 

melakukan beberapa pekerjaan hidupnya, supaya mandiri serta bertanggung 

jawab. Dalam hal ini sejalan dengan menurut Departemen Pendidikan Nasional, 

undang-undang sistem Nasional NO 20 Tahun 2003 yang mengatakan: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara.
1
Adapun tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
2
 

 

Sekolah sebagai salah satu jalur pendidikan yang berjenjang dan 

berkesinambungan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar 

mempunyai peran sangat penting dalam mendewasakan anak agar menjadi 

manusia yang berguna. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan inti dalam 

proses pendidikan. Karena melalui pendidikan, diharapkan dapat tercapai tujuan 

pendidikan dalam bentuk terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri siswadapat 

mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

Disamping itu peran serta keluarga atau orang tua sangat diperlukan,  

                                                 
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sistem NasionalNo 20 Tahun 2003 

Tentang pendidikan nasional Bab 1 pasal 1. ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013 ), h. 3 

 
2
Ibid., h. 5 

1 



   

orang tua merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh kuat sekali terhadap 

anak,didalam  lingkungan inilah anak-anak mengenal berbagai pendidikan dan 

salah satunya adalah bimbingan orang tua. 

Keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan 

hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Dalam keluarga inilah akan  

terjadi  interaksi pendidikan pertama dan utama bagi anak yang akan menjadi 

pondasi dalam pendidikan selanjutnya. Dengan demikian berarti, dalam masalah 

pendidikan yang pertama dan utama, keluarga memegang peranan utama dan 

memegang tanggung jawab terhadap anak-anaknya
3
. 

Pendidikan keluarga yang baik adalah yang mau memberikan dorongan 

kuat kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama. Kunci pendidikan 

dalam keluarga sebenarnya terletak pada pendidikan agamanya, karena 

pendidikan agamalah yang berperan besar dalam membentuk pandangan hidup 

seseorang. Dimana lingkungan keluarga memberikan dorongan atau memberikan 

motivasi dan rangsangan kepada anak untuk menerima, memahami, menyakini 

serta mengamalkan ajaran Islam. Pendidikan agama dalam keluarga itu harus 

mampu menghasilkan anak yang menghormati guru dan menghargai pengetahuan. 

Pendidikan keluarga yang berasaskan keagamaan tersebut akan mempunyai esensi 

kemajuan dan tidak akan ketinggalan zaman. 

Dalam pandangan Islam anak adalah amanat yang dibebankan oleh Allah 

SWT kepada orang tuanya, karena itu orang tua harus menjaga dan memelihara 

amanah. Manusia adalah milik Allah SWT yang harus mengantarkan anaknya

                                                 
3
 Mansur M.A. Pendidikan anak usia dini dalam islam. (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 

2005), h. 318 

2 



 

 

 

 

untuk mengenal dan menghadapkan diri kepada Allah SWT. Barangkali sulit 

untuk mengabaikan peran keluarga dalam pendidikan. 

Pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran 

dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara 

kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun 

situasi dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang 

tua dan anak. 

Diantara pendidikan yang diberikan kepada anak, pendidikan yang paling 

mulia yang dapat diberikan orang tua adalah pendidikan al-Qur‟an, karena al-

Qur‟an merupakan lambang agama Islam yang paling asasi dan hakiki. Dengan 

memberikan pendidikan al-Qur‟an pada anak, orang tua akan mendapatkan 

keberkahan dari kemuliaan kitab suci itu. Memberikan pendidikan al-Qur‟an  

pada anak termasuk bagian dari menjunjung tinggi  supremasi nilai-nilai 

spritualisme Islam.
4
 

Pada proses pengajaran al-Qur‟an ini pula sang anak akan merasakan 

pengaruh besar. Dimana proses penanaman ruh al-Qur‟an berlangsung di dalam 

jiwanya. Secara tidak langsung, pola pendidikan anak dan indra lainya terarahkan 

pada pola yang terdapat dalam al-Qur‟an secara perlahan-lahan pula anak akan 

mulai terikat dengan segala apa yang tersirat dalam al-Qur‟an itu.
5
 

Pendidikan dan pengajaran al-Qur‟an serta pokok-pokok ajaran Islam yang 

lain telah disebutkan dalam hadits: 

                                                 
4
  Ahmad Syarifuddin. Mendidik anak membaca, menulis, dan mencintai  al-Qur’an 

(Jakarta : Gema Inswani, 2004), h. 67. 

 
5
 Muhammad Nur abdul Hafidz. Mendidik anak bersama Rasulullag SAW. 

BandungTerjemahan Kuswandani dkk (Al-Bayan, 1997), h. 138.  

3 



 

 

ُ َعلَيِه َوَسلهَم َخيُرُكم َمه تَعلهَم  لَى اٌلله ِ صه ُ َعنهُ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اٌلله  َعه ُعثَماَن َرِضَى اٌلله

َعلهَمهَ القُران وَ             

Artinya:“ Dari Utsman r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda, “sebaik-baiknya 

kamu adalah orang yang belajar al Qur‟an dan mengajarkannya.” 

(Hr. Bukhari)”.
6
 

Mendidik anak membaca al-Qur‟an merupakan hak dan kewajiban utama 

anak yang harus ditunaikan sesegera mungkin oleh orang tuanya. Artinya, selama 

orang tua belum menunaikannya pada anak, sedangkan anak telah cukup umur 

dan orang tua sendiri mampu, maka orang tua berdosa karena belum memenuhi 

hak kewajibanya. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal peneliti, pada 

kenyataannya kemampuan membaca al-Qur‟an  masyarakat, terkhusus pada anak-

anak, kurang memuaskan atau bisa dikatakan kurang menerapkan pengetahuan 

tentang kaidah serta cara-cara membaca al-Qur‟an, dan bahkan ditemukan yang 

tidak mampu sama sekali membaca Al-Qur‟an dengan baik dan fasih. Hal ini 

terbukti ketika peneliti melakukan observasi di sebuah  sekolah dasar dan ikut 

serta membimbing anak pada saat belajar di TPA  yang ada di desa tersebut. Guru 

                                                 
6
Imam Abdullah bin Ismail al-Bukhari. Shohih Bukhari juz VI (Beirut: Darul Fikri, 

1981), h. 345 

 

4 



 

meminta siswa untuk membaca ayat-ayat al-Qur‟an  pada saat proses 

pembelajaran.
7
 

Dalam hal ini terdapat permasalahan mendasar yang menyebabkan 

fenomena diatas terjadi, yang salah satu diantaranya, kurangnya motivasi anak 

dalam belajar membaca al-Qur‟an. Dan ini terjadi ketika pihak keluarga (Orang 

Tua)  telah disibukkan oleh pekerjaan, sehingga partisipasi untuk memberikan 

motivasi terhadap anak berkurang atau bahkan hilang. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dan juga untuk meringankan tugas para 

pembimbing, perlu adanya kesadaran dari pihak keluarga (Orang Tua) dalam 

meningkatkan kemampuan belajar membaca al-Qur‟an anak (Siswa). 

Berdasarkan realitas di lapangan, penulis terdorong untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PARTISIPASI ORANG TUA DALAM 

MENGAJARKAN AL-QUR‟AN PADA ANAK DI DESA ATOLANU 

KEC.LAMBANDIA KAB. KOLAKA TIMUR” 

B. Fokus Penelitian  Dan Rumusan Masalah 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fukus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaandanpembinaan al-Qur‟an padaanak di Desa Atolanu Kec. 

Lambandia Kab. Kolaka Timur 

b. Partisipsi orang tua dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur‟an anak di Desa Atolanu Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur 

 

                                                 
7
Hasil wawancara dan Observasi awal  dengan Guru bidang studi PAI, Ibu Nurfatiha. 

Tanggal  9 maret 2017 jam 09.15 WIB. 

5 



 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Batasan Masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaiman Pelaksanaan danpembinaan al-Qur‟an anak di Desa Atolanu 

Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur? 

b. Bagaimana bentuk partisipasi orang tua dalam mengajarkan Al-Qur‟an  ? 

c. Apa factor pendukung danpeng hambat yang dihadapi orang tua untuk 

berpartisipasi dalam mengajarkan Al-Qur‟an pada anak? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaandanpembinaan al-Qur‟an 

padaanakdi Desa AtolanuKecamatanLambandia 

2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi orang tua dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur‟an anak di Desa Atolanu. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatyang dihadapi  

orang tuauntukberpartisipasidalam mengajarkan al-Qur‟an pada anak 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan di IAIN Kendari 

2. Sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan 

kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah 

6 



 

3. Sebagai bahan informasi bagi orang tua dan masyarakat, khususnya di 

Desa Atolanu Kabupaten Kolaka Timur 

E. Defenisi Operasional  

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Partisipasi orang tua dapat di defenisikan sebagai keterlibatan mental, 

pikiran, moral dan perasaan orang tua dalam situasi pembelajaran al-

Qur‟an yang mendorong untuk memberikan sumbangan dalam 

mempelajari al-Qur‟an melaluiusaha mencapai tujuan serta turut 

bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.Partisipasi yang 

dimaksuddisiniadalah partisipasi orang tua yang ada di Desatersebut. 

2. mengajarkan al-Qur‟an, maksudnya  yaitu tindakan guru atau orang tua 

dalam memngajarkan dan mengembangkan kecakapan anak untuk 

mengenal tulisan dan abjad kemudian dapat merangkaikan menjadi satu 

suku kata  serta kalimat. Tingkat kemampuan anak dalam membaca Al-

Qur‟an yang di maksud adalah  kemampuan membaca Al-Qur‟an  

dengan baik, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 

F. GarisBesarIsiSkripsi 

Skripsi ini mencakup lima bab yakni bab pendahuluan meliputi; latar 

belakang, fokus dan rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, 

defenisi Operasional, serta garis-garis besar isi skripsi. 

Pada bagian kedua adalah kajian pustaka partisipasi orang tua, membaca 

al-qur‟an, membaca huruf al-qur‟an, bentuk-bentuk partisipasi orang tua terhadap 

anak, penelitian relevan. 

7 



 

Pada bagian ketiga metode penelitian; jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian , jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis 

data, pengecekan keabsahan data 

Pada bagian keempat adalah hasil dan pembahasan penelitian, serta bagian 

kelima adalah kesimpulan dan saran-saran.  
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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Partisipasi orang tua 

1. Deskripsi Partisipasi 

Partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang 

ilmuan yang bernama Keith Davis mengemukakan defenisinya tentang partisipasi 

dalam Santoso Sastro Poetro sebagai berikut: 

Partisipasi dapat di defenisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau 

moral atau perasan didalam situasi kelompok yang mendorong untuk 

memberikan sumbangan kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut 

bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.
8
 

 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka partisipasi itu tidak 

berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan tetapi menyangkut 

keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan 

sumbangan yang besar terhadap kelompok. Sejalan dengan pendapat diatas, 

dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa:”turut berperan dalam 

suatu kegiatan, keikutsertaan”
9
 dalam kaitannya dengan partisipasi keterlibatan 

langsung individu dalam setiap kegiatan yang berlangsung, sehingga kegiatan 

yang dimaksud dapat mencapai tujuan sesuai dengan rencana. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka ada tiga buah unsur penting dalam 

partisipasi yaitu: 
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a. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari 

semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah 

b. Ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan 

kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu 

kelompok 

c. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini 

merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. 

2. Deskripsi Orang Tua 

Orang tua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama 

dengan membawa pandangan, pendapat dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari.
10

 

Dalam hidup berumah tangga tentunya ada perbedaan antara suami dan istri, 

perbedaan dari pola pikir, perbedaan dari gaya dan kebiasaan, perbedaan  dari 

sifat dan tabiat, perbedaan dari tingkatan ekonomi dan pendidikan, serta banyak 

lagi perbedaan-perbedaan lainya. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat 

mempengaruhi gaya hidup anak-anaknya,  sehingga akan memberikan 

warna  tersendiri dalam keluarga. Perpaduan dari kedua perbedaan yang terdapat 

padakedua orang tua ini akan mempengaruhi kepada anak-anak yang dilahirkan 

dalam keluarga tersebut. 

Djamarah mengemukakan bahwa “orang tua adalah pendidik pertama 

dalam keluarga”.
11

 Bagi anak orang tua adalah model yang harus ditiru dan 

diteladani. Sebagai model, orang tua harus memberikan contoh yang terbaik bagi 
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anak dalam keluarga. Shinta, menyatakan: “orang tua dan keluarga adalah 

penanggung  jawab pertama dan utama penanaman sopan santun dan budi pekerti 

bagi anak. Baru kemudian, proses penanaman ini akan dilanjutkan oleh para guru 

dan masyarakat”.
12

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua berarti : “orang yang 

sudah tua, ibu bapak, dan orang yang dianggap tua atau orang yang pandai”.
13

 

Secara umum orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Dan orang tua dapat 

dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga, yang 

dalam kehidupan sehari-hari lazim disebut dengan ibu bapak. 

Orang tua adalah orang-orang yang sudah dewasa, sebagai orang-orang 

yang dewasa, maka orang tua harus bertanggung jawab terhadap segala 

perbuatanya. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab pada pemeliharaan anak 

saja, melainkan orang tua wajib bertanggung jawab pada pendidikan anak-

anaknya. 

Dalam Islam pun istilah orang tua menunjukkan pada ibu dan bapak, ini 

dapat kita lihat dari dalil di bawah ini, firman Allah SWT dalam QS. Luqman:14, 

sebagai berikut: 
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Terjemahnya : “dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik 

pada ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya 

dalam 2 tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada ibu 

bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali”. (QS. 

Luqman/31 : 14)
14

 

B. Membaca Al-Qur’an 

1. Pengertian Membaca 

Membaca merupakan aktivitas atau proses penangkapan dan pemahaman 

sejumlah pesan (informasi) dalam bentuk tulisan. Membaca adalah kegiatan otak 

untuk mencerna dan memahami serta memaknai simbol-simbol sehingga 

merangsang otak untuk melakukan olah fikir memahami makna yang terkandung 

dalam rangkaian simbol-simbol tersebut.
15

 

Membaca merupakanketerampilan berbahasa yang berhubungan dengan 

bahasa lain. Membaca ialah proses pengolahan bacaan kritis, kreatif yang 

dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh 

tentang bacaan itu. Defenisi ini sesuai dengan membaca pada tingkat lanjut yakni 

membaca kritis dan membaca kreatif. 

2. Apakah tujuan membaca itu ? 

Tujuan membaca ialah menangkap bahasa yang tertulis dengan tepat dan 

teratur. Adapun faedah membaca  dan nilai membaca itu banyak, antara lain : 

a. Di sekolah, membaca itu mengambil tempat sebagai pembantu bagi 

seluruh mata pelajaran 

                                                 
14
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b. Mempunyai nilai praktis. Sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari 

dalam massyarakat. Bagi perorangan, membaca itu merupakan alat untuk 

menambah pengetahuan 

c. Sebagai penghibur. Untuk mengisi waktu luang (seperti membaca syair-

syair, sajak, roman, majalah, dan sebagainya ). 

d. Memperbaiki akhlak dan bernilai keagamaan, jika yang di baca adalah 

buku-buku yang bernilai etika ataupun keagamaan. 

e. Bernilai fungsional. Dalam arti berguna bagi pembentukan daya ingatan, 

daya fantasi, daya pikir, akal, berbagai jenis perasaan, dan sebagainya. 

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat di simpulkan bahwa membaca 

adalah proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isianya. Pengucapan tak 

selalu dapat di dengar, misalnya membaca dalam hati. Selanjutnya membaca 

merupakan aktifitas yang tak bisa dilepaskan dari menyimak, berbicara dan 

menulis. 

Menurut Quraisy Shihab, perintah membaca merupakan perintah yang 

paling berharga yang dapat diberikan kepada ummat manusia. Karena membaca 

merupakan jalan yang mengantar manusia mencapai derajat kemanusiaanya yang 

sempurna. Sehingga, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa “membaca” adalah 

syarat utama guna membangun peradaban.  

Dan bila diakui bahwa semakin luas pembacaan semakin tinggi peradaban, 

demikian pula sebaliknya. Maka, tidak mustahil jika pada suatu ketika “manusia” 

akan didefenisikan sebagai “makhluk membaca”, suatu defenisi yang tidak 

13 



 

 

 

 

kurang nilai kebenaranya dari defenisi-defenisi lainya semacam “makhluk sosial” 

atau “makhluk berfikir”.
16

 

Berdasarkan firman Allah Swt, membaca al-Qur‟an merupakan kewajiban, 

karena Allah SWT yang memerintahkan. Wahyu yang pertama turun adalah 

perintah membaca. Allah SWT berfirman : 

            

Terjemahnya :“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan.”
17

 

Wahyu pertama yang disampaikan Allah SWT, kepada Nabi Muhammad 

SAW, melalui perantara malaikat jibril adalah perintah membaca karena dengan 

membaca, Allah SWT, mengajarkan tentang ilmu pengetahuan. Negara-negara 

maju berawal dari semangat membaca. Membaca disini menurut penulis adalah 

membaca ayat-ayat kauliah (al-Qur‟an) dan membaca ayat-ayat kauniah (alam 

semesta). 

Dalam ayat lain Allah SWT, berfirman : 

                        

                         

Terjemahnya : “Bacalah Kitab (al-Qur‟an) yang telah diwahyukan 

kepadamu (Muhammad) dan laksanakan shalat. 

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (Perbuatan) keji 

dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingatAllah (shalat) 

                                                 
16

 H.M Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Jakarta: Mizan, 1996), h.170 
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itu lebih besar keutamaanya dari ibadah yang lain. Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
18

 

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa membaca al-

Qur‟an merupakan kewajiban dan erat hubunganya dengan shalat karena apabila 

dalam shalat tidak dibacakan ayat suci al-Qur‟an (surat Al-Fatihah) maka 

shalatnya tidak sah. 

Dengan demikian maka kegiatan membaca, khususnya membaca al-

Qur‟an merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh siapapun yang ingin 

maju dan meningkatkan potensi diri. Oleh sebab itu, selain guru mengaji (Ustadz) 

atau Guru di Sekolah, peran orang tua sangat penting. Membaca sebagai suatu 

keterampilan, memandang hakikat membaca itu sebagai suatu proses atau 

kegiatan yang merupakan seperangkat keterampilan dalam mengolah hal-hal yang 

dibaca untuk memahami makna.  

C. Membaca Huruf al-Qur’an 

1. Pengertian Membaca Huruf al-Qur’an 

Membaca huruf al-Qur;an jika dimaksud pengajaran  membaca itu yang 

diutamakan adalah
19

 

a) Memberikan kecakapan kepada para siswa atau anak  untuk mengubah 

rangkaian-rangkaian huruf bunyi bermakna 

b) Melancarkan tehnik membaca pada anak-anak. 

Ada 3 bahanuntukmelaksanakanhaltersebutyaitusebagaiberikut : 

1. Bahan-bahan yang menarik minat anak  
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dalam kehidupan sehari-hari kejadian yang dapat menarik perhatian 

anak, apabila kejadian itu dilingkungan yang baru. Dengan kejadian tersebut 

guru akan dapat menentukan bahan pengajaran yang digunakan. 

2. Bahan yang menunjang pengembanagan bahasa 

Bahan yang baik adalah yang dapat menunjang dan berguna dalam 

pembinaan dan pengembangan kecakapan berbahasa melalui: pengalaman, 

penemuan, kegiatan sendiri, yang merangsang, anak terbiasa membahasakan 

penghayatan. 

3. Bahan yang diambil dari situasi 

Keuntungan yang diperoleh jika bahan itu, guru sendiri yang 

mengadakan, jadi situasi sudah direncanakan lebih dulu. Anak-anak untuk 

menggunakan bahasa secara tepat dan wajar serta kegunaanya sebagai alat 

komunikasi. 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat ditegaskan bahwa yang 

dimakasud membaca huruf al-Qur‟an yaitu kecakapan untuk mengenal tulisan dan 

abjad kemudian dapat merangkaikan menjadi satu suku kata serta kata kalimat. 

2. Tujuan Pengajaran Membaca Huruf Al-Qur’an 

Pengajaran membaca huruf al-Qur‟an yaitu proses awal penyampaian 

materi membaca huruf serta metode yang digunakan oleh Guru ataupun orang 

tua. Dalam hal ini anak diajarkan membaca huruf al-Qur‟an setahap demi setahap 

sehingga anak menguasai kalimat sederhana pada tahap permulaan. Oleh karna 

itu, kemampuan yang diharapkan adalah terbatas pada penguasaan mengenai 

huruf, merangkai huruf, membentuk suku kata, dan selanjutnya membuat 
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kalimat-kalimat sederhana. Dengan kata lain keterampilan yang diharapkan dari 

membaca huruf al-Qur‟an ini yang masih bersifat sederhana, baik itu mengenai 

bentuk huruf, pengenakan pola ejaan, maupun pada kecakapan cara membaca 

masih bertaraf  lambat 

3. Metode Pengajaran Membaca Al-Qur’an 

Dalam rangka pengembangan kemampuan membaca al-Qur‟an (kitab suci 

agama Islam) kepada anak, peran serta bapak atau ibu sebagai pembimbing 

sangat berpengaruh. Bentuk bimbingan yang diberikan orang tua kepada anaknya 

dalam hal ini, menyuruh anak untuk pergi mengaji, membantu dalam belajar, 

membantu dalam memecahkan kesulitan-kesulitan yang dialami dan lain 

sebagainya, yang hubungannya dengan belajar membaca al-Qur‟an. Tugas orang 

tua adalah kontrol terhadap anak dalam kegaitan belajar anak. Dengan melakukan 

bimbingan kepada anak, orang tua sudah bertindak sebagai pendidik terhadap 

anak-anaknya dan memenuhi tanggung jawab. Kendatipun orang tua tidak 

mengajar sendiri, dan diserahkan kepada orang lain atau lembaga pendidikan. 

Dan ini harus lebih banyak dapat dilakukan karena jarang orang tua yang dapat 

mengajar langsung anak-anaknya, baik karena faktor kemampuan atau waktu dan 

sebagainya. 

Yang  perlu diperhatikan bagi orang tua terhadap kegiatan belajar anaknya 

adalah memberikan dorongan atau motivasi pada mereka. Sebab ini merupakan 

hal yang sangat penting untuk membantu anak mencapai keberhasilan dalam 

belajar membaca al-Qur‟an.Salah satu bentuk partisipasi orang tua dengan 

memberikan hadiah ketika mendapat prestasi yang lebih bagus, mendorong anak 
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untuk masuk diTaman Pendidikan al-Qur‟an (TPQ) atau mengaji dimushollah 

atau mesjid, mendampingi anak setiap belajar dan lain sebagainya. Yang tujuan 

dari motifasi tersebut untuk menggerakkan anak agar timbul keinginan dan 

kemauanya untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat memperoleh hasil yang 

maksimal.
20

 

Terkadang anak mempunyai sifat malas, kalau sifat tersebut dibiarkan, 

maka anak akan ketinggalan jauh dengan teman-temanya yang rajin belajar. Sifat 

malas ini bisa saja datang dari orang tuanya. Orang tua tidak memperhatikan 

anak-anaknya, membiarkan saja tanpa tidak pernah  mengurusnya karena sibuk 

dengan pekerjaanya. Kemudian orang tua yang memiliki banyak anak, sudah 

pasti akan merasa repot, sehingga perhatian dengan anak yang satu dan yang lain 

akan berbeda. Dengan demikian anak yang setiap saat dipantau oleh orang tuanya 

akan merasa termotifasi untuk lebih giat lagi belajarnya.  

Disamping  bentuk partisipasi orang tua terhadap anak dalam membaca al-

Qur‟an tersebut di atas, adanya keteladanan dari orang tua juga penting. Orang tua 

hendaknya memberi atau menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Karna 

anak akan merasa yakin bahwa perbuatannya itu benar, bila orang tuanyapun 

melakukan hal yang sama. Dalam hubungan dengan minat membaca pada anak, 

orang tua harus menunjukkan bahwa ia juga suka membaca.
21

 

Berkaitan dengan membaca al-Qur‟an ini, setidaknya orang tua 

memberikan contoh agar mereka juga membiasakan membaca al-Qur‟an sehabis 
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sholat magrib dan menjadi pencinta al-Qur‟an dalama arti membuat membaca al-

Qur‟an menjadi kebiasaan pribadi dan keluarga, disamping tidak melupakan orang 

tua harus pandai menciptakan suasana santai dan menyenangkan didalam keluarga 

yang dapat mendukung anak suka dan pandai membaca al-Qur‟an dengan baik. 

Dan semestinya orang tua lebih dahulu pandai membaca al-Qur‟an sebelum 

mengajarkanya pada anak-anak. Bagaimana orang tua melaksanakan kewajiban 

kewajiban ini bila orang tua sendiri tidak tahu mengaji, bahkan tidak mengenal al-

Qur‟an? Adapun orang tua yang terlanjur tidak dapat mengaji, tidaklah menjadi 

alasan untuk tidak membimbing anak-anaknya, dalam hal ini memberikan 

dorongan ataupun motifasi seperti misalnya, memberikan hadiah ketika 

berprestasi, menjanjikan sesuatu yang diinginkan, itu semua menjadikan anak 

lebih giat lagi belajar, sehingga didalam keluarga tersebut memiliki kebiasaan 

dalam membaca al-Qur‟an. 

Adapun metode pengajaran membaca al-Qur‟an adalah sebagai berikut: 

a. Metode ceramah 

“Metode ceramah adalah menyampaikan suatu ajaran”.
22

 Metode ceramah 

dilakukan dengan menyampaikan materi urgensi membaca al-Qur‟an bagi 

keluarga muslim disampaikan secara kelompok bertujuan untuk membangkitkan 

motivasi anak-anak dalam belajar membaca al-Qur‟an. 

b. Metode latihan 

“Metode latihan bersama teman adakala memanfaatkan santri yang telah 

lulus atau yang telah berhasil untuk melatih temanya dan ia bertindak sebagai 
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pelatih, dan pembimbing seorang santri yang lain”.
23

 Metode latihan ini 

dimaksudkan untuk memperdalam kefasihan, kelancaran, dan ketelitian dalam 

membaca dan menulis al-Qur‟an. Dalam hal menulis al-Qur‟an, anak-anak dilatih 

menulis huruf hijaiyyah dan merangkai huruf di papan tulis atau dilembar kertas 

kerja. 

c. Metode praktek 

Metode praktek adalah kegiatan yang berbentuk praktik berupa latihan 

bacaan tajwid, praktek menulis huruf al-Qur‟an dengan alat-alat tertentu, dalam 

hal ini ustadz/ustdzah melatih keterampilan santri cara melafalkan huruf yang 

berdiri sendiri dan huruf bersambung dan melatih lidah mengeluarkan huruf dan 

mkhrajnya serta melatih keterampilan santri menulis dengan baik.
24

 

Metode praktek bertujuan melatih keterampilan santri membaca dan 

menulis lalu kemudian diperaktekkan sendiri. Bagaimana mkhraj huruf, ketelitian 

membaca, dan kemampuan menulis huruf al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

Selain metode sebagai salah satu faktor untuk melestarikan keberhasilan dalam 

mencapai tujuan, dalam pengajaran ini juga menggunakan beberapa pendekatan, 

yaitu pendekatan langsung, CSBA, dan pendekatan emosional. Mengenai hal 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Pendekatan langsung 

Pendekatan langsung ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung 

dengan santri-santri sehingga lebih mudah mengetahui letak kesalahan bacaan, 
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sebagaimana diungkapkan Qardlawi, “mengajilah pada ahli qiraat ayat demi ayat, 

surat demi surat secara langsung, sehingga manakalah ada kesalahan sang 

ustadz/ustadzah akan membenarkanya”.
25

 

b. Pendekatan Privat 

Sesuai dengan petunjuk pedoman iqra‟ pendekatan ini dilakukan dengan 

cara maju satu persatu, masing-masing disimak secara bergantian, sehingga para 

santri merasakan pembelajaran secara langsung. 

c. Pendekatan CSBA ( Cara Belajar Siswa Aktif ) 

Pendekata CSBA “yaitu pendekatan dalam proses belajar mengajar yang 

menekankan kepada keaktifan santri dalam kegiatan belajar mengajar”.
26

 Jadi 

dalam pengajaran al-Qur‟an santri secara aktif membaca sendiri-sendiri. Tidak 

dituntun dalam membacanya. Bila ada kekeliruan baru baru dibenarkan dengan 

isyarat. Jika tetap saja lupa, baru ditunjukkan bacaan yang sebenarnya.  

d. Pendekatan emosional 

Pendekatan emosional dipergunakan untuk menjaga dan mengembangkan 

emosi positif santri-santri. Bila ada bacaa dan tulisan yang benar dibenarkan agar 

lebih sungguh-sungguh dan apabila salah  disalahkan agar mengingat kesalahan 

tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pengajaran 

Al-Qur‟an adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam pengajaran al-Qur‟an 

dan sangat variatif tinggal disesuaikan dengan keadaan santri dan materi yang 
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diajarkan. Tetapi sebagai orang tua mengharuskan anaknya untuk belajar al-

Qur‟an dirumah sendiri. Ini adalah pendidikan yang penting dalam keluarga. 

Sehabis sholat magrib berjamaah dalam rumah sendiri, anak-anak dibimbing 

membaca al-Qur‟an. Pada keluarga yang mempraktekkan  sistim ini terasa sangat 

mengesankan dan mendalam bagi penghayatan agama oleh anggota keluarga 

tersebut, terutama anak-anak. Suasana terasa khusyu‟dan disiplin. Seperti 

dikemukakan oleh Ali Al-Jumbulati bahwa: 

Pendidikan Islam dimulai dari keluarga, dimana anak-anak menerima pengaruh 

dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dengan cara meniru dan 

menerima pelajaran. Sembahyang merupakan pelajaran yang petama-tama 

yang diberikan kepada anak sejak masa kecil, karena sembahyang itu 

merupakan salah satu rukun islam yang kedua. Kemudian disusul dengan 

berdirinya pengajian anak-anak dan yang menjadi ustadz/ustadzahnya disebut 

al-Faqih yang pada umumnya mereka hafal al-Qur‟an, mengerti dasar-dasar 

pendidikan agama. Pada saat itu kaum muslimin memperhatikan pengajaran al-

Qur‟an bagi anak-anaknya yang dikaitkan dengan proses belajar mengajar 

huruf hijaiyyah, nahwu sorof, bahasa arab dan dasar-dasar ilmu hitung.
27

 

 

 Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa orang tua wajib 

membimbing anaknya sejak dini. Dalam hal ini, tentu saja peranan ayah dan ibu  

sangat menentukan. Mereka berdualah yang memegang peranan penting terhadap 

anak anaknya, maka dari itu, mendidik anak adalah tugas yang paling mulia. 

D. Bentuk-Bentuk Partisipasi Orang Tua Terhadap Anak 

Dalam mendidik anak, hal yang sebaiknya diajarkan orangtua pertama kali 

adalah kebaikan dengan memberikannya kasih sayang serta mengajarinya 

berhubungan baik terhadap saudara. Tak perlu repot mengajarkan larangan atau 

peraturan-peraturan yang membuat dia bingung atau malah dilarangnya. Cukup 
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ajarkan untuk berbuat baik saja. Ini dilakukan agar kebaikan menjadi prinsip 

kehidupan bagi anak kedepannya sehingga anak tidak mudah menyimpang dan 

mudah membantu orang lain yang menyebabkan berkurangnya tindakan kriminal 

di masyarakat. Lalu orang tua juga harus memperhatikan betul pergaulan anaknya. 

Apakah dia berteman dengan orang yang baik atau dengan orang yang buruk. 

Sebab teman pergaulan memiliki peran yang besar dalam membentuk karakter 

anak. Pergaulan yang baik akan membentuk anak menjadi baik. Sedangkan 

pergaulan yang buruk akan membentuk anak menjadi buruk. 
28

 

Karena orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, maka biasanya 

kegiatan mendidik itu dilaksanakan dirumah. Kemudian “bentuk kegiatan 

mendidik itu dapat berupa pembiasaan, pemberian contoh, dorongan, hadiah dan 

hukuman”.
29

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa macam-macam atau 

bentuk-bentuk partisipasi yang seharusnya diberikan kepada anaknya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bimbingan Dalam Belajar 

Ada beberapafaktor yang perlu di perhatikan dalam membimbing anak 

belajar dirumah agar mencapai tujuan belajarnya, yaitu kesabaran dan sikap 

kebijaksanaan. 

 

 

                                                 
28

http://www.kompasiana.com/prasetiokomp/orangtua-dalam-mendidik-anak_. diakses 

pada tanggal 6 juni 2017 

 
29
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a) Kesabaran 

Orang Tua yang keras terhadap anak-anaknya jelas tidak memberikan 

ketenangan dan kegembiraan, hubungan orang tua dan anak menjadi kaku dan 

tidak harmonis. Karena itu proses belajar anak terhambat, sebab belajar 

membutuhkan jiwa yang tenang dan gembira. Dalam suasana keluarga yang 

harmonis dapat dipenuhi kasih sayang orang tua tehadap anaknya akan 

menimbulkan jiwa yang tenang dan gembira. 

Kemajuan anak dalam belajar tidak dapat dipisahkan dalam suasana rumah 

tangga. Suasana keluarga yang kacau balau dapat memberikan pengaruh 

yangnegatif terhadap ketenangan jiwa anak untuk belajar. Dengan sendirinya akan 

menimbulkan kemalasan anak dalam belajar sehingga hasilnya kurang maksimal.  

Anggota keluarga harus bersabar atau melatih menahan diri, jangan 

memberikan gangguan dalam belajar, orang tua hendaknya peduli dan memahami 

bahwa untuk belajar tekun, anak harus memiliki ketenangan suasana belajar 

sehingga pikiranya dapat terpusat dalam pembelajaran. 

b) Bijaksana  

Kita perlu besikap bijaksana untuk mengerti kemampuan yang dimiliki 

anak (masih sangat terbatas) apalagi anak masih dalam usia dini, sikap kasar 

justru tidak membantu, bahkan akan menyebabkan rasa gelisah dan takut, 

sehingga apa yang diperoleh dari bimbingan itu hanya merupakan tekanan dalam 

dirinya. 
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2. Pengawasan tehadap anak 

Pengawasan ini bertujuan untuk “menjaga atau mencegah agar tidak 

terjadi sesuatu yang diinginkan dimana terdapat kesempatan yang memungkinkan 

anak cenderung melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan”.
30

 

Sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-

anaknya, maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan jalan memberikan 

pengawasan, baik itu terhadap individu anak itu sendiri maupun terhadap 

lingkungan dimana anak sering bergaul dengan teman-temanya. Karena tanpa kita 

sadari lingkungan banyak memberikan pengaruh kepada anak, baik pengaruh 

positif maupun pengaruh negatif. 

Akan tetapi sebagai orang tua disamping memberikan pengawasan, juga 

harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya, disuruh sholat, maka orang 

tua juga harus sholat, disuruh mengaji, maka orang tua juga harus mengaji, karena 

pada dasarnya sikap anak selalu mencontoh semua sikap orang tuanya 

Oleh Karena itu sebagai orang tua harus pandai-pandai mengarahkan 

anaknya, agar seluruh aktifitasnya selalu mengarah kepada hal-hal yang positif 

yang bermanfaat bagi kehidupanya.. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa segala gerak-gerik dan sikap 

orang tua harus berhati-hati dalam berbuat dan bertindak. 

3. Memberikan dorongan kepada anak 

Tidak dapat dipungkiri setiap manusia dalam melakukan suatu tindakan 

pasti disadari atas adanya dorongan, baik dorongan itu berasal dari hati nurani 
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maupun berasal dari lingkungan sekitar misalnya teman, saudara, orang tua 

maupun guru. 

Dalam masalah partisipasi orang tua dalam mengajarkan membaca al-

Qur‟an anak maka disitu terjadi hubungan timbak balik. Pertama dalam diri orang 

tua terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu yang ditujukan pada anaknya. 

Misalnya agar orang tua mendorong anaknya agar mau mengaji di mesjid 

dan mereka mengharapkan agar kelak anaknya menjadi anak yang sholeh. Kedua 

akibat dari adanya dorongan itu dapat menambah semangat anak untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan orang tuanya. 

4. Pembiasaan 

Orang tua harus selalu membiasakan dirinya untuk selalu berbuat misalnya 

membiasakan membaca al-Qur‟an pada setiap selesai sholat, sehingga anak akan 

selalu melakukan hal tersebut. Karena kebiasaan yang baik harus ditanamkan 

kepada anaknya sejak kecil. 

Karena adat atau kebiasaan yang bersifat edukatif dilaksanakan sejak kecil 

sangat mempengaruhi perkembangan kepribadianya. “pendidikan budi pekerti 

yang telah dibiasakan dalam kehidupan keluarga dengan metode bimbingan 

yangtepat. Maka seorang anak yang biasanya dengan akhlak yang baik, maka 

niscaya dihari tuanya akan menjadi manusia yang baik pula”.
31

 

Dalam masalah kebiasaan ini, seorang filosofi ternama Charles Reade 

mengatakan bahwa: 
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Saw athoughy and you reap a habit, saw a habit and you reap a character, saw 

acharacter and you reap a deastiny “yang artinya. Bila kita telah yakin akan 

sesuatu pandangan atau pikiran, tanamkanlah buah pikiran itu dalam suatu 

perbuatan, nanti anda akan menuai atau mendapat hasil yang bernama tingkah 

laku”.
32

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang diulang-

ulang akan menjadi kebiasaan. Dan akhirnya kebiasaan itu lambat laun akan 

menjadi watak dan jika watak itu di wujudkan dalam kehidupan sehari-hari maka 

akan menjadi kepribadian seseorang. 

5. Menyediakan sarana belajar 

Salah satu upaya yang harus dilakukan orang tua untuk menunjang 

keberhasilan pendidikan anak adalah dengan memperhatikan sarana belajar anak. 

Sarana adalah merupakan wahana yang sangat dibutuhkan anak untuk membantu 

kelancaran dalam belajarnya. Tersedianya tempat belajar yang memadai dan 

peralatan belajar yang cukup akan sangat membantu keberhasilan belajar anak. 

Misalnya orang tua ingin agar anaknya semangat belajar, maka orang tua 

menyediakan waktu BIMBEL (bimbingan belajar) selain itu juga menyediakan 

ruang belajar dengan alat-alat belajar yang relatif cukup. 

6. Pemberian hukuman dan hadiah 

Dalam suatu keluarga, tentu mempunyai aturan-aturan atau norma-norma 

yang bisa menjamin kelangsungan hubungan yang ada dalam keluarga, baik 

aturan itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu upaya supaya anak 

menaati aturan atau norma tersebut kadang-kadang perlu diadakan hukuman. 

Menghukum adalah memberikan atau mengadakan nistapa atau penderitaan 
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dengan sengaja pada anak yang menjadi usaha kita dengan maksud supaya 

penderitaan itu betul-betul dirasakan untuk menuju kearah yang lebih baik. 

Dengan demikian adanya hukuman dalam keluarga adalah merupakan 

pertanda bahwa orang tua mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh terhadap 

perkembangan anaknya, sebaliknya anak yang tak pernah dihukum itu karna 

orang tua lalai dalam mendidik anak. 

Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya hadiah itu 

dapat berfungsi untuk memotivasi tingkah laku anak dalam melakukan sesuatu 

perbuatan dan dapat dijadikan sebagai suatu pengguna terhadap semua tingkah 

laku anak. 

Adapun indikator kemampuan membacaal-Qur‟an anak adalah sebagai 

berikut: 

1. Fasih pengucapannya dengan menyembunyikan huruf menurut 

makhrojnya 

2. Alunan suara yang bermacam-macam sesuai dengan huruf dan kata 

serta kalimatnya 

3. Tengah-tengah, antar cepat dan lambat dan antara suara tinggi dan 

suara rendah 

4. Lancar bacaanya, tidak terulang-ulang menyebutkan kata dan tidak 

memotong kata-kata yang dapat merusak arti 

5. Memperhatikan panjang pendeknya idghom, waqof, iqlab dan 

sebagainya
33
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E. Penelitian Relevan 

Beberapa yang pernah dilakukan dan relevan dengan fokus penelitian 

yangt dilakukan oleh peneliti diantaranya Rahmawati, R. Melakukan penelitian 

pada tahun 2010, dengan judul “Peranan Orang Tua Dalam Maningkatkan Minat 

Baca al-Qur‟an Pada anak”.
34

 Pada penelitian tersebut dibahas mengenai 

pentingnya orang tua memberikan perhatian kepada anaknya dalam 

menumbuhkan minat baca anak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kesadaran orang tua sangat penting dalam melaksanakan 

perananya sebagai pendidik. Secara garis besar, kiat orang tua dalam 

mengembangkan minat baca al-Qur‟an pada anak adalah: mendidik anak dengan 

pembiasaan dan pemberian nasehat. 

Suhartin melakukan penelitian pada tahun 2009, dengan judul “peranan 

orang tua dalam meningkatkan kemampuan baca tulisal-Qur‟an anak”.
35

 

Gambaran baca tulis al-Qur‟an di daerah tersebut, pada umumnya sudah lancar 

membaca al-Qur‟an walaupun masih banyak juga anak yang belum mampu 

menulis dan membaca al-Qur‟an. Adapun faktor pendukung dalam meningkatkan 

baca tulis al-Qur‟an dalah sebagai berikut: perhatian orang tua yang cukup tinggi, 

semangat pengabdian, dukungan pemerintah setempat. 

Pada penelitian pertama lebih menekankan upaya secara bersama-sama 

untuk mengembangkan minat baca al-Qur‟an pada anak sedangkan pada 
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penelitian kedua lebih menekankan pada kemampuan menulis dan membaca al-

Qur‟an, sehingga Penelitian ini menjadi pelengkap dari penelitian sebelumnya 

karena pada penelitian ini membahas tentang bagaimana partisipasi orang tua 

dalam mengajarkan al-Qur‟an pada anaknya serta kemampuan anak dalam 

membaca al-Qur‟an. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu upaya dengan 

cara memberikan uraian atau penjelasan secara singkat atas segala situasi dan 

kejadian di lokasi penelitian secara sistematis dan faktual mengenai sifat-sifat dan 

faktor-faktornya dan menguraikan berbagai hubungan dari permasalahan yang 

diteliti. Hal-hal yang akan dijelasakan adalah menyangkut peran atau Partisipasi 

Orang Tua  dalam mengajarkan baca al-Qur‟an anak di Desa Atolanu Kecamatan 

Lambandia Kabupaten Kolaka Timur. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Atolanu, sebuah desa yang 

masyarakatnya mayoritas muslim. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian 

didasarkan pada; ciri  dan karakter masyarakat setempat telah penulis pahami 

sebab penulis juga bermukim di desa ini dan agar penelitian ini tidak mengalami 

banyak hambatan karena mudah melakukan akses pada pemerintah setempat dan 

masyarakat. Disamping itu juga perhitungan efektifitas dan efisiensi kerja saat 

penelitian utamanya tenaga, waktu dan biaya. Adapun penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan agustus sampai selesai. 

C. Jenis Data 

Jenis data penelitian ini adalah: 

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari informan yakni dalam hal ini 

Orang Tua anak. 
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2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari informan tambahan atau orang 

kedua, yakni, kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama 

D. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah meliputi; orang tua anak, kepala Desa, 

Tokoh masyrakat, dan tokoh agama yang dianggap mengetahui masalah yang 

diteliti 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode observasi 

Metode observasi adalah “ suatu metode yang digunakan dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki”.
36

 Burhan Bungin mengemukakan “ observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar”.
37

 

2. Metode wawancara  

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

untukm emperoleh data tentang Partisipasi Orang Tua Dalam Mengajarkan 

Membaca al-Qur‟an Anak di Desa Atolanu Kec.Lambandia Kab. KlakaTimur 
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3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi  adalah “ metode mencari data mengenai variabel 

yag berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,majalah, notulen, rapat, agenda”.
38

 

Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan 

mengumpulkan data dan mengadakan pencatatan terhadap data untuk memperoleh 

data sekunder yang meliputi sarana dan prasarana, jumlah masyarakat, batas Desa, 

dan tingkat pendidikan masyarakat serta dokumen dan hal-hal lain yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

F. Metode Analisis Data 

  Menurut Bogdan ( dalam Sugiono ) mengemukakan Bahwa: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun dengan pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.
39

 

  Teknik  analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah 
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selesai dilapangan. Miles and Humbrman ( dalam Sugiono) mengemukakan 

bahwa: 

  Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktifitas dalam analisis data, yaitu: “ 1) data reductin, 2) data display, dan 3) 

conclusion drawing verification.
40

 

  Selajutnya tekik analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data ( data Reduction ), mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yag pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga data 

yang telah direduksi akan menunjukkan gambaran yag jelas dan 

mempermudah peneliti. 

2. Penyajian data (data display), dilakukan penelaahan pada seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, maupun data 

dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan 

analisis dalam bentuk uraian singkat. 

3. conclusion drawing verification merupakan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi  “ apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahapan awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
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konsisten saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang ditemukan 

merupakan kesimpulan yang kredibel”
41

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif diperlukan 

kredibilitas data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil 

dikumpulkan sesuai dengan apa yang terjadi. Kriteria kredibilitas data (validitas) 

digunakan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dikumpulkan 

mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun obyek yang diteliti. Adapun 

pengecekan keabsahan data dilakukan melalui “perpanjangan pengamatan, 

meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan member chek”
42

. 

Perpanjangan pengamatan dalam hal ini adalah penulis kembali terjun 

kelapangan melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber data 

yag pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini, 

penulis mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini 

merupakan data yang benar atau salah. Meningkatakan ketekunan berarti 

melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan.Dengan 

meningkatkan ketekunan ini, maka penulis dapat melakukan pengecekan apakah 

data yang telah diperoleh itu benar atau salah. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan “sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan 
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berbagai cara dan berbagai waktu”. Triangulasi dalam hal ini ada tiga yakni 

triangulasi sumber data, triangulasi teknik, serta triangulasi waktu”
43

 

1. Triangulasi sumber data adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan 

denga cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberpa sumber 

2. Triangulasi tehnik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan denga 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda 

3. Triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan denga 

cara melakukian pengecekan dengan wawancara, observasi atau tehnik lain 

dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya. 

Kemudian langkah selanjutnya adalah mengadakan member chek, yaitu 

proses pengecekan data kepada pemberi data degan tujuan untuk mengetahui 

sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan sebelumnya. 

Dalam member chek penulis menemukan kembali subyek penelitian untuk 

mengecek keabsahan data hasil wawancara yang telah dilakukan sehingga 

meningkatkan kredibilitas data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Atolanu Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur 

Agar diperoleh gambaran yang lebih kongrit tentang kondisi Desa 

Atolanu,terlebih Dahulu dijelaskan tentang kondisi obyektif Desa Atolanu 

meliputi geografisnya, demografisnya dankelembagaan. Untuk menjadi bahan 

pertimbangan dalam menentukan pandangan sehubungan dengan partisipasi orang 

tua dalam mengajarkan al-Qur‟an pada anak. 

1. Kondisi dan Luas Wilayah Geografis 

Desa Atolanu adalah salah satu Desa dalam wilayah kecamatan 

Lambandia. Desa tersebut terletak di jalan poros Kendari Koltim. Adapun batas-

batas Desa Atolanu adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara perbatasan dengan Desa Lalokatebba dan Desa Lamosila 

b. Sebelah Timur Perbatasan dengan Desa Iwoi Mendoro Kec. Basala 

c. Sebelah Selatan Perbatasan dengan Desa Lere Jaya dan Inotu 

d. Sebelah Barat Pebatasan dengan Kelurahan Penanggo Jaya 

Adapun luas wilyah Desa Atolanu terletak pada tanah dengan ketinggian 

dari permukaan laut 64  mil.Luas wilayah 56630 M2, dengan rincian sebagaimana 

pada table berikut: 

Tabel I 

Luas wilayah Desa Atolanu Berdasarkan jenisnya 

 

No  

Jenis 

kategori  Luas 

(Ha) 

Keteranga 
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Tanah Datar 

Irigasi Teknis 

Irigasi Semi Teknis 

Irigasi Sederhan 

  

  

Tanah Kering 

Pekarangan  

Bangunan 

Tegal/Kebun 

Ladang 

75  

 Tanah Basah Tambak 

Rawa Pasang Surut 

Empang/Kolam 

 

 

4 

 

 Hutan Hutan Konservasi 

Hutan Lindung 

Hutan Produksi 

Lain-lain 

  

 Tanah Perkebunan Perkebunan Negara 

Perkebunan Swasta 

Perkebunan Rakyat 

 

 

500 

 

 Tanah Keperluan 

Fasilitas Umum 

Lapangan Olahraga 

Pemakaman 

Masjid  

Sarana pendidikan 

Sarana Kesehatan 

Sarana Sosial 

1 

1 

2 

2 

1 

 

Sumber Data: Kantor TU Desa Atolanu 20 Agustus 2017 
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2. Keadaan Geografis 

Dari sisi kependudukan, jumlah penduduk Desa Atolanu sebanyak 929 

orang, yang keseluruhan adalah penduduknya yaitu Suku Bugis. Tetapi walaupun 

penduduk di Desa tersebut bukan penduduk Lokal, namaun tetap menghargai dan 

menghormati adat ataupun peradaban penduduk lokal. Kalupun ada hal-hal baru, 

bukan berarti tidak mengikuti peraturan adat yang ada di Desa Tersebut. Untuk 

selanjutnya mengenai kependudukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2 

Jumlah penduduk Desa Atolanu menurut jenis ke 

 

No Jenis Kelamin jumlah Keterangan 

1 Laki-laki 474  

2 Perempuan 455  

Jumlah  929 

Sumber Data: Kantor Desa Atolanu 20 Agustus 2017 

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa 

Atolanu sebanyak 929 orang dengan rincian laki-laki = 474 jiwa dan perempuan 

=455 sebagaimana tercantum pada tabel 2 dan jumlah kepala keluarga 267 orang, 

dari  rincian tersebut tergambar bahwa keberadaan penduduk laki-laki lebih 

dominan dibandingkan dengan penduduk perempuan. Adapun untuk mengetahui 

jumlah penduduk Desa Atolanu menurut Agama dapat dilihat tabel berikut ini.  

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Menurut Agama 

 

No Agama Jumlah Keterangan 

1 Islam 929  

2 Kristen Protestan   

3 Katolik   
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4 Hindu   

5 Budha   

 Jumlah   

Sumber Data: Kantor Desa Atolanu, 20 Agustus 2017 

Berdasarkan tersebut, menunjukkan bahwa dari sekian jumlah penduduk 

Desa Atolanu, semuanya beragama Islam. Sebagai penduduk yang memeluk 

Agama Islam, maka dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat nampak 

damai, apalagi ditunjang oleh latar belakang suku yang sama yakni suku Bugis. 

Dua unsur ini yaitu Agama dan Suku, adalah hal yang paling peka, yang sering 

menimbulkan kekacauan yang dapat memuncak kepada konflik berdarah sebagai 

mana yang terjadi didaerah-daerah lain di Indonesia , tak terkecuali apa yang kita 

rasakan pada saat ini 

Penduduk Desa Atolanu umumnya berprofesi sebagai petani. Disamping 

berprofesi sebagai petani masyarakat juga berprofesi sebagai PNS, Wiraswasta 

dan lai-lain. Untuk mengetahui komposisi penduduk Desa Atolanu berdasarkan 

mata pencaharian maka dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4 

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahu 

2016/2017 

 

No Mata Pencaharian Jumlah  Satuan  

1 Petani  858 Keluarga 

2 PNS 8 Keluarga 

3 Pedagang  35 Keluarga 

4 Guru Swasta 13 Keluarga 

5 Montir/Mekanik 2 Keluarga 
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6 Tukang Kayu 6 Keluarga 

7 Tukang Batu 7 Keluarga 

Jumlah 71  

Sumber Data: Kantor Desa Atolanu Tahun 2016/2017 

3. Keberadaan Kelembagaan di Desa Atolanu 

Lembaga-lembaga yang ada di Desa Atolanu berjalan sebgaimana 

perannya. Lembaga pemerintah berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Dalam 

mengurusi masyarakat tetap eksis. Hampir tidak ada keluhan-keluhan yang 

berarti dari masyarakat setempat. Segala yang berkaitan dengan pemerintahan 

bejalan wajar, stabilitas keamanan berjalan dengan baik. Kinerja pemerintah 

setempat yang sangat memperhatikan masyarakatnya merupakan dasar kuat yang 

dapat mendukung terwuudnya keinginan masyarakat. Untukengetahui eadaan 

lembaga di Desa Atolanu dapat dilihat tabel berikut ini.. 

Tabel 5 

Data Kelembagaan Desa Atolanu 

 

Lembaga  

Pemerintah 

Lembaga Pendidikan Lembaga sosial 

Masyarakat SMA TPQ 

1  1  

Sumber Data: Kantor Desa Atolanu, 20 Agustus 2017 

Berdasarkan uraian tersebut, memberikan gambaran bahwa begitu 

dekatnya pemerintah dengan masyarakatnya. Kedekatan ini adalah suatu peluang 

yang sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan keinginannya, baik yang 

berhubungan dengan kehidupan masyarakat maupun yang berhubungan dengan 

kehidupan beragama. Karena legalitas pemerintah adalah dasar yang sangat kuat 

dalam suatu kegiatan, begitu pula lembaga pendidikan berjalan sesuai alurnya. 
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Proses pembelajaran tetap berjalan sesuai aturan-aturan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan pemerintahbaik di taman kanak-Kanak, sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekola Menengah Atas maupun  lembaga non formal lainnya. 

B. Pelaksanaan dan pembinaan  al-Qur’an pada anak 

Padahakikatnya pelaksanaan atau pembinaan adalah suatu tindakan yang 

terencana yang dilakukan orang tua dan diterapkan kepada anak untuk  

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an. Dalam hal ini, strategi orang tua 

dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an sangat dibutuhkan karena 

jika peranan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua tersebut 

diabaikan maka sudah pasti anak tersebut tidak akan berminat untuk belajar 

apalagi belajar untuk membaca al-Qur‟an, karena apabila anak telah besar dan 

dewasa, maka mereka akan merasa malu untuk belajar membaca al-Qur‟an, belum 

lagi lahirnya pengaruh lingkungan yang mengikis nolai-nilai pendidikan baik dari 

keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Oleh karena itu upaya yang dilakukan 

orang tua untuk meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an pada anak adalah 

sebagai berikut. 

Masyarakat di Desa Atolanu Kecamatan Lambandia adalah masyarakat 

yang tetap mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam utamanya 

pendidikan al-Qur‟an bagi anak-anaknya. Seorang informan mengatakan, sejak 

usia sekolah dasar anak-anak sudah saya ajarkan al-Qur‟an.44 Pengajaran al-

Qur‟an pada anak ada yang dilakukan sendiri oleh orang tua di rumah masing-
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Jamaluddin, orang tua anak, wawancara, Atolanu 15 Agustus 2017. 
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masingdan ada pula anak yang belajar al-Qur‟an melalui Taman Pendidikan al-

Qur‟an An-nur. 

Hala yang paling speifik yang dimiliki pemerintah Desa Atolanu adalah, 

karena anak-anak yang ada di Desa itu setiap tahun  mengikuti  even MTQ, 

mewakili kecamatan sendiri serta mewakili kecamatan lain ketika mereka 

dipanggil, hal ini menjadi suatu kebanggaan yang dimiliki oleh orang tua serta 

pemerintah, karena hal tersebut tidak dimiliki oleh Desa lain. 

a) Pengajaran al-Qur’an di rumah sendiri 

Pengajaran al-Qur‟an pada anak-anak di Desa Atolanu ada yang dilakukan 

di rumah orang tua sendiri. Berdasarkan pengamatan peneliti, banyak orang tua 

yang mengajarkan al-Qur‟an anaknya di rumah sendiri dibandingkan dengan 

mengaji di TPQ, seperti di Dusun 3 dan 4, para orang tua lebih mengutamakan 

anaknya mengaji di rumah dibandingkan di TPQ, Sendreng mengatakan: 

Saya lebih suka ajar anak saya di rumah dibandingkan di TPQ, karena saya 

lebih bisa mengontrol prilakunya, cara belajarnya, serta kemampuannya 

dalam membaca al-Qur‟an, kemudian jarak dari rumah ke TPQ itu lumayan 

jauh sehingga anak saya lebih memilih di rumah, tapi ketika sudah tamat al-

Qur‟an besar maka saya suruh dia pergi ke TPQ untuk belajar tilawah.
45

 

 

Dari data di atas bahwa orang tua mengajarkan al-Qur‟an kepada anaknya 

di rumah sendiri pada saat tingkatan Iqra dan al-Qur‟an besar, ketika anaknya  

mahir membaca al-Qur‟an maka barulah orang tua mengirim anaknya ke TPQ 

untuk mengajarkan membaca tartil atau tilawah. Demikianpula orang tua yang 

mengajarka anaknya mengaji di rumah ketika pulang dari TPQ.Artinya anak-
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Sendreng, orang tua anak, wawancara, Atolanu 15 Agustus 2017. 
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anaktidak hanya belajar di TPQ saja tetapi juga belajar sama orang tuanya. 

Baharudding mengatakan bahwa: 

Saya mengajari langsung anak saya di rumah sendiri pada waktu luang ketika 

mereka sudah pulang dari mengaji di TPQ, karena biasanya anak akan lupa 

pelajarannya ketika sudah pulang dari mengaji, olehnya itu saya mengulangi 

kembali apa yang diajarkan di TPQ, sehingga saya bisa mengontrol dan 

mengetahui kemampuan anak saya .
46

 

 Data di atas menunjukkan bahwa belajar al-Qur‟an di rumah dapat 

dilakukan pada waktu luang dan orang tua bertindak menjadi guru bagi anak-

anaknya dan materi pelajaran yang diberikan adalah materi yang telah dielajari di 

TPA kemudian mengulangi kembali di rumah. Informan lain menyatakan; 

Bila anak-anak belajar al-Qur‟an di rumah sendiri kegiatan mereka dapat di 

kontrol dibandingkan anak-anak belajar di TPQ yang kadang-kadang hanya 

bermain-main dengan teman-temannya akhirnya tidak berkonsentrasi dalam 

belajar al-Qur‟an. Walaupun demikian, orang tua harus menyiapkan waktu 

membimbing dan membina anak-anak sehingga tahu dan lancar membaca 

Qur‟an. Selaku orang tua saya selalu memperhatikan belajar anak-anak saya 

dan saya siapkan fasilitas belajar utamanya Iqro dan al-Qur‟an.
47

 

 

Data di atas mengambarkan bahwa, kesadaran orang tua di Desa Atolanu 

tentang pentingnya kemampuan membaca al-Qur‟an bagi anak-anaknya, hal 

tersebut dibuktikan dengan maraknya pembelajaran dan pembinaan al-Qur‟an 

yang dilakukan oleh orang tua di rumah masing-masing walaupun memiliki alasan 

yang berbeda-beda, alasan orang tua mengajari langsung anak-anaknya belajar al-

Qur‟an di rumah agar mudah dikontrol dan dapat diketahui tingkat kemampuan 

serta perkembangan belajar anak, adapula yang beralasan agar orang tua 
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sepenuhnya mencurahkan perhatian pada kegiatan belajar anak terutama 

pembelajaran al-Qur‟an dan adapula yang bealasan demi keamanan. 

b) Pengajaran Al-Qur’an di TPQ 

Di Desa Atolanu terdapat satu buah Taman Pendidikan al-Qur‟an yang 

bernam An-Nur yang dibina oleh 4 (empat) orang guru ngaji dengan latar 

belakang pendidikan Madrasah Aliyah (MA) . Guna mengetahui keadaan guru 

ngaji di TPQ An-Nur dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6 

Keadaan Guru Mengaji TPQ An-Nur Desa  Atolanu Tahun 2017 

 

No  Tempat lahir Jabatan  pendidikan 

1 Mustaring Sinjai, 1956 Ketua TPQ MAN 

2 Nurdahniar Sinjai, 1992 Guru MAN 

3 Hasmiati  Atolanu, 1991 Guru MAN 

4 Haslinda  Atolanu, 1995 Guru  MAN 

Sumber, TPQ Atolanu, 2017 

Pada tabel di atas  diperoleh data bahwa jumlah guru mengaji TPQ An-

Nur Atolanu Kecamatan Lambandia pada tahun 2017 adalah 4 orang yang berlatar 

belakang pendidikan MA, terdiri dari 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 

Sementara itu jumlah santri An-Nur  sekitar 70 orang yang terbagi atas 3 

kelompok belajar  sebagaimana terlihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 7 

Keadaan santri TPQ An-Nur Atolanu, 2017 

No Kelompok Belajar Laki-laki Perempuan Jumlah  

1 Al-Qur‟an Besar 13 9 22 
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2 Iqra 15 7 22 

3 Tilawah 15 10 25 

 Jumlah    69 

Sumber data; TPQ An-Nur, 2017. 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah santri TPQ An-Nur Desa 

Atolanu hingga tahun 2017 adalah 69 orang yang terdiri dari kelompok al-Qur‟an 

besar 22 orang, kelompok Iqra 22 orang dan Tilawah 25 orang. 

Selanjutnya untuk mengetahui kegiatan pelaksanaan pengajaran al-Qur‟an 

di TPQ An-Nur dapat di kemukakan data sebagai berikut 

1. Jadwal kegiatan 

Dalam pembelajaran al-Qur‟an di TPQ An-Nur Desa Atolanu memiliki 

jadwal tertentu seperti yang dikemukakan oleh salah seorang guru mengaji 

sebagai berikut 

Jadwal kegiatan pelaksanaan pengajaran al-Qur‟an di Desa Atolanu 

Kecamatan Lambandia menurut keterangan subjek dilaksanakan 5 kali 

seminggu yaitu pada waktu malam hari yaitu,  malam senin, malam selasa, 

rabu, kamis, dan jum‟at bertempat di Mesjid, dilaksanakan diantara sholat 

magrib dan shalat isya‟.
48

 

 

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan al-

Qur‟an yang ada di TPQ An-Nur Desa Atolanu memiliki jadwal yaitu lima kali 

dalam satu minggu, para santri lebih banyak menghabiskan waktunya untuk 

belajar membaca al-Qur‟an di TPQ dibandingkan dengan waktu menonton 

televisi. 
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Hasmiati, guru mengaji, wawancara, Desa Atolanu, 20 Agustus 2017. 
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2. Jenis kegiatan 

Terdapat tiga kegiatan pokok pelaksanaan pengajaran al-Qur‟an di TPQ 

An-Nur Desa Atolanu Kecamatan Lambandia, yaitu: 

a. Pengenalan huruf-huruf hijaiyyah dan menghafal surat-surat pendek 

bagi tingkatan Iqra. 

b. Kegiatan mengeja dan membaca al-Quran bagi tingkatan al-Qur‟an 

besar dengan baik dan benar. 

c. Kegiatan membaca al-Qur‟an dengan tilawah dan tajwid dengan baik 

dan benar. 

Dari gambaran diatas, penulis memberikan kesimpulan tentang jenis 

kegiatan yang dilakukan di TPQ An-Nur yaitu, Pengenalan huruf-huruf hijaiyyah 

dan menghafal surat-surat pendek bagi tingkatan Iqra, Kegiatan mengeja dan 

membaca al-Quran bagi tingkatan al-Qur‟an besar dengan baik dan benar serta 

kegiata membaca al-Qur‟an dengan tilawah dan tajwid dengan baik dan benar. 

Sehingga para santri dapat lebih muda belajar membaca al-Qur‟an dengan adanya 

tingkatan tersebut, dan guru mengaji pun dapat mengajar secara efektif dan 

efisien. 

C. Partisipasi Orang Tua Dalam Mengajarkan al-Qur’an Pada Anak 

 

Seperti yang kita ketahui bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap 

pendidikan Islam anak adalah kedua orang tuanya. Dijelaskan dalam ajaran agama 

bahwa lingkungan keluarga dalam hal ini kedua orang tua merupakan tempat 

pendidikan pertama dan utama bagi anak, karena itu orang tua harus memiliki 
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peran atau partisipasi dalam mendidik anak-anaknya, khususnya dalam hal 

pendidikan Islam. 

Pendidikan Islam yang harus diajarkan kepada anak adalah yang berkaitan 

dengan ajaran-ajaran dasar dalam Islam, yaitu tentang bagaimana sopan santun 

dalam keluarga, etika dalam rumah tangga dan ajaran-ajaran dasar lainnya seperti 

tata cara wudhu, sholat dan hafalan do‟a, termasuk diajar membaca al-Qur‟an. 

Berkaitan dengan bentuk  partisipasi orang tua dalam mengajarkan al-

Qur‟an pada anak, dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Peningkatan kemampuan membaca al-Qur’an dengan baik dan benar 

Partisipasi orang tua dalam hal ini adalah ikut membantu guru mengaji 

dalam mengulangi kembali pelajaran bacaan al-Qur‟an yang telah diperoleh santri 

di TPQ. Dengan cara ini orang tua secara langsung dapat mengetahui 

perkembangan kemampuan anakanya dalam hal belajar al-Qur‟an. Seorang 

informan mengatakan; 

Sebagai orang tua saya selalu mengecek kemampuan anak saya dalam membaca 

Al-Qur‟an, apakah bacaannya sudah baik atau belum. Kalau kurang baik , 

maka saya tidak akan meneruskan bacaannya sehinnga anak saya bisa 

membacanya dengan baik dan benar, perbaikan yang dilakukan utamanya 

pada makhraj.49 

Meskipun tidak intensif, pengecaekan kemampuan belajar anak terhadap 

bacaan al-Qur‟an tetap dilakukan orang tua di rumah masing-masing sebagai 

upaya membantu para guru ngaji di TPQ. Partisipasi semacam ini dianggap efektif 

bagi peningkatan kemampuan baca tulis al-Qur‟an. Namun demikian tidak 
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terlepas dari dorongan yang diberikan orang tua kepada anak dalam bentuk bentuk 

hadiah seperti membelikan baju baru atau yang lainnya agar anak rajin belajar
50

. 

2. Upaya orang tua mengajarkan anaknya mengeja dan membaca al-Qur’an 

Pengajaran mengeja pada anak  pada mulanya kita harus bias mengenal 

dan membaca huruf hijaiyyah yang jumlahnya ada 28 huruf. Membaca al Quran 

sama hal kita belajar membaca huruf alphabet dan belajar membaca bahasa 

Indonesia. Jika kita mengetahui dan dapat membaca 28 huruf hijaiyyah dengan 

benar, itu merupakan modal pertama untuk kita membaca al-Quran dengan baik. 

Namun sebelum membaca al-Quran kita diharuskan mengawali dengan membaca 

kitab Iqro yang isinya dimulai dari cara membaca dan mengeja huruf hijaiyyah 

mulai dari Alif sampai dengan „Ya kemudian di dalam Iqro kita akan diajarkan 

awal mulanya belajar membaca dan melafazkan contoh dari huruf hijaiyyah 

seperti halnya kita kali pertama belajar melafazkan bahasa indonesia, dilanjutkan. 

Nur haya mengatakan. 

Saya mengajar anak saya mengaji dengan metode mengeja dalam bahasa 

bugis, karena dengan mengeja, anak saya lebih cepat menyambungkan kata 

perkata dalam al-Qur‟an, dengan metode ini saya bisa membimbing anak saya 

dalam belajar al-Qur‟an dengan baik dan benar.
51

 

 

Menurut pengamatan peneliti, mengajarakan mengeja dengan bahasa bugis 

di TPQ pun dilakukan untuk kelompok belajar al-Qur‟an besar, hal ini adalah 

salah satu cara guru ngaji dalam memudahkan anak merangkai kalimat per 

kalimat bacaan yang ada dalam al-Qur‟an. Seorang informan mengatakan; 
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Cara yang saya pakai dalam mengajarkan anak mengaji yaitu adalah mengeja, 

karena dengan mengeja santri lebih cepat memahami bacaan yang ada serta 

lebih cepat merangkai kalimat per kalimat dibandingkan dengan membaca 

langsung,  karena anak saya terkadang bingung ketika membaca langsung.
52

 

Data di atas menggambarkan bahwa cara orang tua untuk meningkatan 

kemampuan anak membaca al-Qur‟an yaitu dengan mengeja. Hal ini 

membuktikan bahwa partisipasi orang tua dalam membantu guru mengaji sangat 

baik, sehingga dalam pelaksanaan dan pembinaan al-Qur‟an pada anak berjalan 

dengan efektif dan efisien. 

3. Penigkatan kemampuan anak dalam memahami lagu tartil atau tilawah 

Pengajaran tilawah atau tartil diberikan kepada santri yang sudah tamat 

dalam al-Qur‟an besar, baik yang tamat di TPQ tersebut ataupun yang tamat di 

rumahnya masing-masing. Di samping orang tua mendorong para guru santri 

mengajarkan lagu juga santri belajar lewat rekaman kaset. Seorang informan 

mengatakan: 

Pengajaran tilawah (membaca tartil) pada saat ini lebih diutamakan dan 

alhamdulilla berhasil. Dari 25 orang santri yang diajar tilawah terdapat 17 

orang yang sudah mahir dalam tilawah, dan stiap tahun para santri tersebut 

ikut berkompetisi pada setiap iven MTQ, baik MTQ tingkat Kabupaten, 

Provinsi ataupun tingkatNasional, dan alhamdulillah mereka selalu mendapat 

juara.
53

 

 

Data di atas menggambarkan bahwa peningkatan kemampuan memahami 

tilawah pada santri tidak terlepas dari partisipasi orang tua walaupun hanya pada 

batas dorongan serta menyiapkan fasilitas belajar berupa kaset rekaman. 

4. Menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat pilihan 
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Semua santri dianjurkan untuk menghafal surat-surat pendek dan ayat 

pilihan dalam al-Qur‟an. Seorang informan mengatakan “bagi santri yang sudah 

menamatkan pelajarannya pada buku Iqra, diwajibkan menghafal surat-surat 

pendek.”
54

 Hal ini mengindikasikan bahwa santri selalu mendapat perintah dari 

orang tua agar menghafal ayat-ayat dan surat-surat pendek. 

5. Memberikan perhatian khusus 

Kasih sayang orang tua sangat penting bagi setiap orang, apalagi anak-

anak dalam masa pertumbyhannya. Kasih sayang ini berupa perhatian yang cukup 

kepada anak agar mereka mendapatkan kenyamanan serta perlindungan dalam 

keluarga. Bagi anak yang mendapat kasih sayang atau perhatian yang besar dari 

kedua orang tuanya biasanya akan menjadi anak yang patuh, penurut serta mau 

mendengarkan nasehat-nasehat kedua orang tuanya 

Perhatian khusus terhadap pendidikan membaca al-Qur‟an kepada anak 

seperti yang dilakukan orang tua di Desa Atolanu dianggap sangat efektif bagi 

mereka dalam menumbuhkan kemauan dan semangat anak untuk belajar 

membaca al-Qur‟an. Diungkapkan dalam sebuah wawancara dengan informan 

sebagai berikut: 

Kita perlu memberikan perhatian khusus bagi pendidikan Islam anak, karena 

ini menyangkut masa depan mereka baik untuk kehidupan dunianya maupun 

untuk kehidupan akhiratnya. Begitu juga dengan masalah pendidikan al-

Qur‟an agar mereka sejak kanak-kanak sudah bisa membaca al-Qur‟an yang 

merupakan pedoman immat Islam.
55

 

 

Perhatian yang besar akan pendidikan Islam anak akan berimplikasi positif 

terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak dalam hidupnya. Masalah yang 
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sering muncul seperti pergaulan bebas dan perilaku menyimpang lainnya yang 

terjadi karena diantara mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari 

orang tua. 

Keadaan tersebut diatas berdampak pada perilaku anak yang mengarah 

kepada ketidak patuhan terhadap orang tuanya, menjadi anak yang malas, 

berprilaku agresif terhadap orang lain, dan lain sebagainya yang mengarah kepada 

jauhnya nilai-nilai pendidikan Islam dalam jiwanya. Dengan demikian, orang tua 

harus menjadikan pendidikan Islam anak sebagai nomor satu dalam keluarga, 

Saya kira sangat benar kalau kita menyatakan bahwa orang tua harus 

memberikan perhatian khusus tentang pendidikan Islam anak. Supaya mereka 

dapat mengenal ajaran agamanya sejak dini, krena apabila mereka sejak kecil 

jauh dari ajaran agamanya maka pada saat dewasa mereka akan selalu 

menjadi masalah dalam keluarganya.
56

 

 

Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian orang 

tua adalah salah satu bentuk partisipasi orang tua dalam meningkatkan kemauan 

belajar anak untuk membaca al-Qur‟an. Memberikan perhatian yang khusus 

tentang pendidikan membaca al-Qur‟an bagi anak, tentu akan berdampak kepada 

keseriusan anak dalam melakukan aktifitas belajar baca al-Qur‟an. 

6. Memberikan sanksi dan hadiah 

Dalam ilmu pendidikan, salah satu cara yang ditempuh guru dalam 

meningkatkan keinginan siswa dalam belajar adalah memberikan hadiah atau 

sanksi kepada siswa. Siswa yang rajin harus mendapatkan hadiah dari guru agar 

apa yang dilakukan dianggap sangat positif bagi dirinya. Begitu pula apabila ada 

anak yang selalu melanggar aturan-aturan disiplin, maka orang tua harus 
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memberikan sanksi atas perbuatannya tersebut dengan catatan sanksi merupakan 

cara untuk memotivasi anak untuk belajar dan bukan sanksi yang dapat 

mencederai secara fisik. 

Bertolak dari pengalaman di atas, maka apa yang dilakukan orang tua di 

Desa Atolanu dalam memberikan partisipasi kepada anak dengan memberikan 

sanksi kepada mereka apabila tidak mengikuti kegiatan belajar al-Qur‟an. 

Untuk meningkatkan keinginan anak untuk belajar membaca al-Qur‟an 

biasanya saya memberikan hadiah untuk mengikuti kegiatan belajar. Hal ini 

tidak bermaksud memanjakan mereka tetapi dimaksudkan agar mereka 

bersemangat dalam belajar dan mau mengikuti setiap waktu belajar membaca 

al-Qur‟an di TPA.
57

 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pemberianhukuman dalam 

meningkatkan motivasi anak dalam belajar merupakan salah satu cara yang 

ditempuh dalam proses kegiatan pembelajaran. Dengan demikaian anak merasa 

mendapatkan pengakuan atas perbuatannya yang positif dan karena itu  ia akan 

mengulangi secara terus menerus. 

Pada sisi lain, bagi anak yang tidak memiliki keinginan untuk belajar juga 

harus mendapatkan hukuman. Hukuman tersebut dimaksudkan agar anak tidak 

lagi mengulangi suatu perbuatan yang negatif, umpamanya tidak masuk belajar. 

Hukuman ini harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan anak agar tidak 

berdampak fatal bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Seorang informan 

menjelaskan: 
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Oh ia, kalau anak saya tidak mau mengikuti kegiatan belajar membaca al-

Qur‟an, salah satu bentuk hukuman yang saya berikan adalah tidak 

memberinya hadiah atau yang lainnya. Dan terbukti anak saya bisa menyadari 

sikap orang tuanya sehingga ia tidak berani meninggalkan kegiatan belajar 

membaca al-Qur‟an di TPA atau di rumah, dia tidak pergi apabila dalam 

keadaan sakit.
58

 

 

Pendekatan pembelajaran terseebut kalau dijalankan dengan metode dan  

perlakuan yang tepat akan berdampak secara positif, tetapi sanksi yang berupa 

hadiah bisa saja berdampak negatif bagi anak apabila terjadi kesalahan dalam 

menjalankannya. 

7. Menyediakan fasilitas belajar. 

Satu hal lagi dari bentuk partisipasi orang tua dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur‟an anak di Desa Atolanu adalah dengan 

menyediakan segala fsilitas yang diperlukan untuk kepentingan belajar. Hal ini 

dirasakan penting untuk memotivasi anak agar mau belajar dengan sunguh-

sungguh. Diungkapkan oleh informan sebagai berikut: 

Fasilitas belajar sangat penting disiapkan agar merek memiliki keinginan 

untuk belajar dan yang paling penting adalah untuk memudahkan mereka 

belajar membaca al-Qur‟an. Sebagai contoh fasilitas buku Iqro, jika anak 

yang baruawal mengikuti kegiatan belajar pengetahuannya sangat terbatas 

sehingga jika mereka langsung disodorkan al-Qur‟an tentu mereka akan 

kesulitan.
59

 

 

Kalau dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah ketersediaan fasilitas 

belajar adalah merupakan suatu yang sangat mendesak untuk memungkinkan anak 

didik belajar dengan tenang, mudah serta menyenangkan. 
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Dari gambaran di atas, ada kesamaan dengan perlakuan yang diberikan 

oleh orang tua di Desa Atolanu kepada anak-anaknya untuk mendorong dan 

meningkatkan keinginan belajar membaca al-Qur‟an. Tujuan yang dimaksud 

adalah dengan menyediakan fasilitas belajar seperti buku Iqro, pakaian muslim, 

kppiah atau kerudung adalah mengharpkan anak-anaknya mau belajar dengan 

baik. Keterangan yang diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut: 

Bagaimana anak mau belajar membaca al-Quran sama temannya kalau kita 

tidak menyediakan fasilitas belajarnya seperti buku-buku Iqro, pakaian 

muslim tentu saja mereka akan enggan apalagi melihat teman-temannya yang 

berpakaian muslim sementara dia tidak.
60

 

 

 Dilanjutkan dengan pernyataan oleh salah seorang guru ngaji yang ada di 

Desa Atolanu sebagai berikut: 

Ada satu kejadian, yaitu anak yang sudah tidak datang mengaji. Ternyata  

ketika saya konfirmasi kepada orang tuanya alasannya adalah si anak tersebut 

merasa malu dengan teman-temannya yang berpakaian muslim sementara dia 

belum dibelikan oleh orang tuanya.
61

 

 

Bentuk partisipasi orang tua di Desa Atolanu dalam meningkatkan 

keinginan anak untuk belajar dengan memberikan fasilitas belajrnya kita anggap 

sangat sederhana tetapi dalam kasus pembelajaran al-Qur‟an pada anak di Desa 

Atolanu sangat penting dan sangat besar pengaruhnya terhadap keinginan anak 

belajar membaca al-Qur‟an. 

Dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa 

bentuk-bentuk partisipasi orang tua dalam meningkatkan kemampuan membaca 

al-Qur‟an anak di Desa Atolanu adalah memberikan perhatian khusus pada anak 
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untuk belajar membaca al-Qur‟an, memberikan sanksi dan hadiah serta 

menyediakan fasilitas belajarnya. 

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Dihadapi Orang Tua Untuk 

Berpartisipasi Dalam Mengajarkan al-Qur’an PadaAnak. 

1. Faktor pendukung 

Adapun faktor pendukung yang dihadapi orang tua dalam meningkatkan 

kemampuan mebaca al-Quran pada anaknya adalah faktor interen atau berasal dari 

dalam diri anak, dan faktor eksternal atau dari luar diri anak.Berdasarkan 

pemikiran tersebut, peneliti menguraikan beberapa faktor pendukung dalam 

meningktkan kemampuan membaca al-Qur‟an anak di Desa Atolanu Kecamatan 

Lambandia, sebagai berikut: 

a. Faktor Pembina/Guru 

Pembina sebagai tenaga pengajar, memiliki kewenangan penuh dan 

mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam proses pembinaan membaca al-

Qur‟an, karena pembina/Guru berperan sebagai motivator dan fasilitator. Oleh 

karena itu tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar 

mengajar, akan tetapi juga sebagai suri tauladan bagi santri, dengan demikian 

guru ngaji adalah salah satu faktor pendukung untuk membantu para orang tua 

dalam mengajarkan membaca al-Qur‟an. 

Menurut Mustaring, Ketua TPQ Desa An-Nur Menjelaskan: 

Semangat kami untuk membina para santri daam meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur‟an sangat besar, hanya kurangnya pembina yang bisa 

membantu mengajar di TPQ menjadi kendala di TPQ ini. Untuk mengatasi 

hal itu, kami telah berkoordionasi kepada pihak orang tua untuk membina 

anak-anaknya di rumah.
62

 

 

                                                 
62

Mustaring, Guru mengaji, wawancara, Atolanu 15 Agustus 2017. 

55 

56 



 

 

 

Dari uraian di atas peneliti menemukan bahwa besarnya semangat guru 

mengaji atau pembina dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an pada 

santri, sehingga para guru ngaji tersebut berkoordinasi kepada pihak orang tua. 

Hal ini membuktikan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan al-

Qur‟an di TPQ An-Nur adal guru ngaji dan orang tua yang mempunyai hubungan 

kerja sama dalam membina para santri. 

b. Faktor Fasilitas  

Fasilitas adalah salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan suatu 

tujuan. Semakin banyak fasilitas dan sumber belajar, semakin besar pula daya 

dukungnya bagi keberhasilan pengajaran. Sebaliknya semakin sedikit fasilitas dan 

sumber belajar, maka semakin kecil dukungannya dalam keberhasil  suatu proses 

pengajaran. Seorang informan mengatakan “Sarana yang disiapkan adalah al-

Qur‟an dan Iqra, serta fasilitas yang di bawa oleh anak-anak itu sendiri
63

 

Dengan demikian untuk meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an 

pada anak, pihak orang tua harus menyediakan fasilitas dan buku-buku pedoman 

yang relevan dengan bacaan al-Qur‟an. Hal itu dapat meningkatkan aktifitas dan 

semangat anak dalam belajar. Salah satu orang tua mengatakan, “Saya 

menyediakan buku Iqra, al-Qur‟an, buku tuntunan sholat, serta buku doa sehari-

hari, sehingga anak saya dapat belajar dengan baik.”
64

 

Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa faktor fasilitas sebagai 

faktor pendukung dalam meningkatakan kemampuan membaca al-Qur‟an anak. 
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c. Faktor Lingkungan Masyarakat 

Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat sulit dihindari oleh 

siswa, karena sebagian besar waktu anak berada di lingkungan masyarakat. 

Bilamana lingkungan anak itu baik maka anak tersebut akan baik pula. Demikian 

halnya di lingkungan anak yang masyarakatnya selalu melaksanakan shalat 

berjamaah di masjid, maka anak tersebut akan ikut rajin ke masjid, demikian 

seterusnya. 

Dukungan masyarakat di sekitar anak sangat membantu dalam 

peningkatan mutu baca al-Qur‟an. Dengan kata lain, lingkungan masyarakat 

tempat anak sangat menentukan keberhasilan anak dalam belajar al-Qur‟an 

Lingkungan masyarakat dan teman anak turut mempengaruhi semangat anak 

dalam belajar. Jika anak berteman dengan teman yang rajin dan tekun, akan 

berdampak positif kepadanya, begitupun sebaliknya ketika anak berteman 

dengan orang yang malas maka merekapun akan ikut ikutan. Lingkungan 

masyarakat yang ada di Desa ini sangat membantu anak untuk belajar 

membaca al-Qur‟an, kemudian pemerintah pun suda membentuk TPQ, 

sehingga masyarakat yang ada di Desa ini meras terbantu
65

 

 

Dari data di atas menerangkan bahwa betapa pentingnya lingkungan 

masyarakat dalam membantu peningkatan mutu baca al-Qur‟an. 

d. Faktor Orang Tua 

Orang tua merupakan faktor yang sangat mendukung belajar anak. Adanya 

dorongan atau motivasi dari orang tua dalam mengembangkan mutu baca al-

Qur‟an anak akan memberikan peluang keberhasilan yang lebih besar 

dibandingkan dengan tidak adanya dorongan dan motivsi dari orang tua. 
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Orang tua merupakan guru yang utama dan pertama bagi seorang anak, 

sebelum masuk ke lingkungan yang lain. Waktu anak juga lebih banyak 

bersama dengan orang tuanya, sehingga orang tua memiliki kesempatan yang 

banyak untuk mendidik anaknya. Alhamdulilla di Desa ini para orang tua 

sangat peduli dalam memotivasi anaknya untuk belajar mengaji.
66

 

 

Salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam meningkatkan mutu bacaan 

al-Qur‟an pada anak adalah sebagaimana orang tua mendorong atau memotifasi 

anak, agar merasa senang dan antusias untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

Sebab faktor motifasi orang tua sangat mendukung terhadap minat anak dalam 

belajar. Semakin besar dukungan yang diberikan orang tua akan semakin tinggi 

motivasi anak dalam belajar. Sebaliknya, anak yang tidak mendapatkan perhatian 

yang cukup dari orang tuanya motivasi belajarnya juga akan biasa-biasa bahkan 

akan cendrung malas.Ketika terjadi hal tersebut maka orang tua pun selalu 

memberikan hukuman kepada anaknya yang selalu bermalas-malasan, sehingga 

anak akan takut atau anak akan menjadi rajin dalam belajar, hukuman yang 

diberikan berupa, tidak memberikan jajan atau memarahi anak-anaknya. Tidak 

terlepas dari itu orang tua pun selalu memberikan hadiah kepada anaknya ketika 

mereka berprestasi.
67

 

e. Faktor pemerintah 

Salah satu faktor yang turut mendukung peningkatan membaca al-Qur‟an  

adalah faktor pemerintah dimana pemerintah menyediakan fasilitas serta 

memberikan tunjangan para guru mengaji. Sehingga para guru mengaji dapat 

mengajar para santri dengan efektif dan efisien. 

KepalaDesaAtolanumengatakan: 
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Kami selaku pemerintah, memberikan tunjangan kepada guru mengaji pada 

setiap tiga bulan sekali yaitu sebesar 400.000, diambil dari Anggaran Dana 

Desa, sehingga para guru mengaji mengajar para anak-anak tidak merasa 

rugi karena tidak di gaji.
68

 

 

2. Faktor penghambat 

Dalam proses pelaksanaan dam pembinaan al-Qur‟an pada anak pastinya 

memiliki hambatan. Hambatan ini dapat dikatakan sebagai kewajaran sebab ketika 

seseorang mengingingkan sesuatu yang baik pasti ada saja hambatan yang 

dialami. Berikut ini wawancara peneliti terkait dengan penghambat dalam 

partisipasi orang tua dalam mengajarkan al-Qur‟an anak. 

Terdapat 3 faktor yang dapat menjadi penghambat partisipasi orang tua dalam 

mengajarkan al-Qur‟an pada anak yaitu anak itu sendiri, orang tua dan 

lingkungan. Ketiganya ini sangat berpengaruh, karena terkadang pendidikan 

yang didapat anak dirumah sudah bagus tetapi lingkungan yang tidak 

mendukung.69 

 

Selanjutnya salah seorang informan menyatakan bahwa: 

 

Dari segi anak, biasanya ada anak yang menurut dan tidak menurut ketika orang 

tua memerintahkan sesuatu pada anak. Kemudian dari segin orang tua, ada 

saja orang tua yang tidak memberikan teladan pada anak. Seharusnya ora 

ng tua terlebih dahulu memberikan contoh yang baik pada anaknya sehingga 

anak meneladani apa yang dilakukan orang tua. Sedangkan dari segi 

lingkungan, anak yang ada disini sering terpengaruh dengan teman-temannya 

yang nakal.70 

 

Hal senada diungkapkan informan bahwa:  

 

Anak terkadang cuek dengan orang tua begitupun sebaliknya. Kemudian 

pendidikan orang tua sangat penting karena apabila orang tuanya tidak 
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berpendidikan tentu mana mungkin bisa mendidik anak sedangkan faktor 

kingkungan dapat menjadi penghambat terhadap proses belajar anak.71 

Mengomentari pernyataan-pernyataan yang telah disebut dapat 

disimpulkan bahwa ada 3 faktor yang menghambat proses partisipasi orang tu 

dalam mengajarkan al-qur‟an pada anak yaitu anak itu sendiri, orang tua dan 

lingkungan. 

Keberlangsungan proses pendidikan dalam keluarga sangat didukung oleh 

partisipasi orang tua sebagai subjek pendidikan. Sekalipun orang tua sebagai 

subjek pendidikan dalam keluarga tetapi tidak menutup kemungkinan hambatan 

tersebut berasal dari mereka juga. Cueknya orang tua pada anak merupakan 

indikasi ketidakpedulian terhadap partisipasi orang tua terhadap anak. 

Pengaruh lingkungan merupakan salah satu dari penghambat partisipasi 

orang tua dalam mengajarkan al-Qur‟an anak. Karena kondusif atau tidaknya 

lingkungan tetap mempunyai pengaruh pada partisipasi orang tua terhadap anak. 

Apabila lingkungan kondusif akan berdampak positif pada Partisipasi orang tua 

terhadap anak. Maksudnya adalah lingkungan yang kondusif akan mendukung 

proses pendidikan yang dilakukan orang tua dalam keluarga sehingga tidak jadi 

masalah untuk melepaskan anak beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Tetapi 

apabila lingkungan tidak kondusif maka tentu akan berdampak negatif pada anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan 

sebagai jawaban rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan dan pembinaan al-Qur‟an pada anak ada yang dilakukan 

sendirioleh orang tua di rumah masing-masing dan ada pula anak yang belajar 

al-Qur‟an melalui Taman Pendidikan al-Qur‟an An-nur. 

2. Partisipasi orang tua dalam mengajarkan al-Qur‟an pada anak yaitu:: 

peningkatan kemampuan membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar, upaya 

orang tua mengajarkan anaknya mengeja dan membaca al-Qur‟an, Penigkatan 

kemampuan anak dalam memahami lagu tartil atau tilawah, menghafal surat-

surat pendek dan ayat-ayat pilihan, memberikan perhatian khusus, 

memberikan sanksi dan hadiah, serta menyediakan fasilitas belajar 

3. Faktor pendukung yang dihadapi orang tua dalam meningkatkan kemampuan 

mebaca Al-Quran pada anaknya adalah faktor internal atau berasal dari dalam 

diri anak, dan faktor eksternal atau dari luar diri anak yaitu sebagai beraikut: 

Faktor Pembina/Guru, Faktor Fasilitas, Faktor Lingkungan Masyarakat, 

Faktor Orang Tua, Faktor Pemerintah. Adapun faktor penghambat yang dihapi 

orang tua yaitu: Faktor anak, Faktor orang tua, Faktor lingkungan 

B. Saran 

1. Agar kemampuan baca tulis al-Qur‟an anak dapat ditingkatkan dengan baik, 

maka diharapkan kepada pemerintah Desa agar menyediakan fasilitas belajar 

dengan bekerja sama dengan orang tua santri. 
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2. Diharapkan kepada orang tua santri agar senantiasa meningkatkan perannya 

dalam membantu pengadaan fasilitas serta membantu para guru ngaji dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an anak. 

3. Kepada para guru ngaji di TPQ An-Nur diharapkan agar melakukan evaluasi 

pengajaran al-Qur‟an dan setiap sebulan mengadakan lomba baik untuk 

kemampuan membaca al-Qur‟an maupun cerdas cermat di bidang fiqih dan 

akhlak. 

4. Kepada para santri agar selalu meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an 

dengan belajar di TPQ dengan baik serta selalu mematuhi perintah orang tua. 
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Lampiran  

Deskripsi Hasil Wawancara 

No informan Pertanyaan  Jawaban 

1 Nurfatihah 

 

 

 

Bagaimana partisipasi anda 

dalam mengajarkan alquran 

pada anak? 

1. Sebagai orang tua 

saya selalu 

mengecek 

kemampuan anak 

saya dalam 

membaca Al-

Qur‟an, apakah 

bacaannya sudah 

baik atau belum. 

Kalau kurang 

baik , maka saya 

tidak akan 

meneruskan 

bacaannya 

sehinnga anak 

saya bisa 

membacanya 

dengan baik dan 

benar, perbaikan 

yang dilakukan 

utamanya pada 

makhraj 



 

 

 

2  Senreng  

 

 

jamaluddin 

Apakah anak anda belajar di 

rumah atau di TPQ? 

1. Saya lebih suka 

ajar anak saya 

di rumah 

dibandingkan di 

TPQ, karena 

saya lebih bisa 

mengontrol 

prilakunya, cara 

belajarnya, serta 

kemampuannya 

dalam membaca 

Al-Qur‟an, 

kemudia jarak 

dari rumah ke 

TPQ itu 

lumayan jauh 

sehingga anak 

saya lebih 

memilih di 

rumah, tapai 

ketika sudah 

tamat Al-Qur‟an 

besar maka saya 

suruh dia pergi 

ke TPQ untuk 

belajar tilawah 

2. sejak usia 

sekolah dasar 

anak-anak 

dudah saya 

ajarkan Al-

Qur‟an. 

3 Baharuddding  1. Apakah anda mengajari 

langsung anak bapak ketika 

pulang dari TPQ? 

 

2. Apakah anda memberikan 

hadiah ketika anak anda 

berprestasi? 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saya mengajari 

langsung anak 

saya di rumah 

sendiri pada 

waktu luang 

ketika mereka 

sudah pulang 

dari mengaji di 

TPQ, karena 

biasanya anak 

akan lupa 

pelajarannya 

ketika sudah 

pulang dari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mengaji, 

olehnya itu  

saya 

mengulangi 

kembali apa 

yang diajarkan 

di TPQ, 

sehingga saya 

bisa mengontrol 

dan mengetahui 

kemampuan 

anak saya 

2. Untuk 

meningkatkan 

keinginan anak 

untuk belajar 

membaca al-

Qur‟an biasanya 

saya 

memberikan 

hadiah untuk 

mengikuti 

kegiatan belajar. 

Hal ini tidak 

bermaksud 

memanjakan 

mereka tetapi 

dimaksudkan 

agar mereka 

bersemangat 

dalam belajar 

dan mau 

mengikuti stiap 

waktu belajar 

membaca al-

Qur‟an di TPA 

4 Rustam  Bagaimana dampak positif 

ketika anak belajar d rumah? 

Bila anak-anak 

belajar Al-Qur‟an 

di rumah sendiri 

kegiatan mereka 

dapat di kontrol 



 

 

 

dibandingkan anak-

anak belajar di 

TPQ yang kadang-

kadang hanya 

bermain-main 

dengan teman-

temannya akhirnya 

tidak 

berkonsentrasi 

dalam belajar 

Qur‟an. Walaupun 

demikian, orang tua 

harus menyiapkan 

waktu 

membimbing dan 

membina anak-

anak sehingga tahu 

dan lancar 

membaca Qur‟an. 

Selaku orang tua 

saya selalu 

memperhatikan 

belajar anak-anak 



 

 

 

saya dan saya 

siapkan fasilitas 

belajar utamanya 

Iqro dan Al-Qur‟an 

5 Hasmiati  1. Berapa kali santri belajar di 

TPQ setiap minggu? 

 

 

2. Metode apa yang anda 

gunakan dalam 

mengajarkan anak dalam 

membaca al-qur‟an? 

1. Jadwal kegiatan 

pelaksanaan 

pengajaran Al-

Qur‟an di Desa 

Atolanu 

Kecamatan 

Lambandia 

menurut 

keterangan 

subjek 

dilaksanakan 5 

kali seminggu 

yaitu pada 

waktu malam 

hari yaitu,  

malam senin, 

malam selasa, 

rabu, kamis, dan 

jum‟at 

bertempat di 

Mesjid, 

dilaksanakan 

diantara sholat 

magrib dan 

shalat isya‟ 

2. Cara yang saya 

pakai dalam 

mengajarkan 

anak mengaji 

yaitu adalah 

mengeja, karena 

dengan mengeja 

santri lebih 

cepat 

memahami 

bacaan yang ada 

serta lebih cepat 

merangkai 



 

 

 

kalimat per 

kalimat 

dibandingkan 

dengan 

membaca 

langsung,  

karena anak 

saya terkadang 

bingung ketika 

membaca 

langsung. 

7 Mustarin  1. Apakah pembinaan tilawah 

sudah terlaksana di TPQ ini? 

 

2. Apakah perhatian dari orang 

tua saangat penting untuk 

masa depan anak, khususnya 

perhatian dalam mengajarkan 

al-Qur‟an? 

 

3. Menurut bapak Apa 

kendalanya ketika anak malas 

pergi belajar? 

 

4. Apa faktor penghambat 

dalam melaksanakan proses 

kegiatan belajar mengajar? 

 

5. Sarana apa yang di siapkan 

dalam TPQ ini.? 

1. Pengajaran 

tilawah 

(membaca tartil) 

pada saat ini 

lebih diutamakan 

dan alhamdulilla 

berhasil. Dari 25 

orang santri yang 

diajar tilawah 

terdapat 17 orang 

yang sudah mahir 

dalam tilawah, 

dan stiap tahun 

para santri 

tersebut ikut 

berkompetisi 

pada setiap iven 

MTQ, baik MTQ 

tingkat 

Kabupaten, 

Provinsi ataupun 

tingkat Nasional, 

dan alhamdulillah 

mereka selalu 

mendapat juara. 

2. Kita perlu 

memberikan 

perhatian khusus 

bagi pendidikan 

Islam anak, 

karena ini 

menyangkut 

masa depan 

mereka baik 

untuk kehidupan 



 

 

 

dunianya maupun 

untuk kehidupan 

akhiratnya. 

Begitu juga 

dengan masalah 

pendidikan al-

Qur‟an agar 

mereka sejak 

kanak-kanak 

sudah bisa 

membaca al-

Qur‟an yang 

merupakan 

pedoman immat 

Islam 

3. Ada satu 

kejadian, yaitu 

anak yang sudah 

tidak datang 

mengaji. 

Ternyata  ketika 

saya konfirmasi 

kepada orang 

tuanya alasannya 

adalah si anak 

tersebut merasa 

malu dengan 

teman-temannya 

yang berpakaian 

muslim 

sementara dia 

belum dibelikan 

oleh orang tuanya 

4. Semangat kami 

untuk membina 

para santri daam 

meningkatkan 

kemampuan 

membaca Al-

Qur‟an sangat 

besar, hanya 

kurangnya 

pembina yang 

bisa membantu 

mengajar di TPQ 

menjadi kendala 



 

 

 

di TPQ ini. Untuk 

mengatasi hal itu, 

kami telah 

berkoordionasi 

kepada pihak 

orang tua untuk 

membina anak-

anaknya di rumah 

5. Sarana yang 

disiapkan adalah 

Al-Qur‟an dan 

Iqra, serta 

fasilitas yang di 

bawa oleh anak-

anak itu sendiri 

8 H. Juma  Kenapa anak bapak belum 

lancar membaca al-qur‟an? 

Apakah anda menyediakan  

fasilitas untuk anak? 

1. Anak saya belum 

lancar membaca 

Al-Qur‟an, 

karena mereka 

tidak pergi 

belajar mengaji 

sama pak 

Mustaring, saya 

sering 

memerintahkan, 

untuk pergi 

belajar namun 

anak saya tidak 

mau mendengar 

kata-kata saya, 

mungkin karena 

anak saya sudah 

ikut-ikutan sama 

teman-temannya 

yang prilakunya 

kurang baik 

2. Bagaimana anak 

mau belajar 

membaca al-

Quran sama 

temannya kalau 

kita tidak 

menyediakan 

fasilitas 

belajarnya seperti 

buku-buku Iqro, 



 

 

 

pakaian muslim 

tentu saja mereka 

akan enggan 

apalagi melihat 

teman-temannya 

yang berpakaian 

muslim 

sementara dia 

tidak. 

9 Idris SP 

 

Bagaimana kemampuan santri 

dalam membaca al-qur‟an? 

Menurut pendapat anda 

Fasilitas seperti apa yang 

sebaiknya disiapkan bagi orang 

tua? 

Apa faktor pendukung yang di 

hadapi guru mengaji dalam 

membantu dalam proses belajar 

mengajar? 

1. Kemampuan 

mengaji anak-

anak yang ada di 

Desa ini sangat 

berbeda-beda, 

ada yang suda 

mahir, adapula 

yang sangat 

kurang, setiap 

tahun Desa ini 

selalu menerima 

tawaran dari 

kecamatan lain 

untuk mengikuti 

kegiatan MTQ, 

dan yang suda 

mahir, itu yang 

kami kirim. 

2. Fasilits belajar 

sangat penting 

disiapkan agar 

merek memiliki 

keinginan untuk 

belajar dan yang 

paling penting 

adalah untuk 

memudahkan 

mereka belajar 

membaca al-

Qur‟an. Sebagai 

contoh fasilitas 

buku Iqro, jika 

anak yang baru 

awal mengikuti 

kegiatan belajar 

pengetahuannya 

sangat terbatas 



 

 

 

sehingga jika 

mereka langsung 

disodorkan al-

Qur‟an tentu 

mereka akan 

kesulitan 

3. Orang tua, 

merupakan guru 

yang utama dan 

pertama bagi 

seorang anak, 

sebelum masuk 

ke lingkungan 

yang lain. Waktu 

anak juga lebih 

banyak bersama 

dengan orang 

tuanya, sehingga 

orang tua 

memiliki 

kesempatan yang 

banyak untuk 

mendidik 

anaknya. 

Alhamdulilla di 

Desa ini para 

orang tua sangat 

peduli dalam 

memotivasi 

anaknya untuk 

belajar mengaji 

10 Nur wahida 

Ismail  

Ambo upe 

Apa faktor penghambat yang 

anda hadapi dalam 

menhgajarkan membaca al-

qur‟an? 

1. Terdapat 3 faktor 

yang dapat 

menjadi 

penghambat 

partisipasi orang 

tua dalam 

mengajarkan al-

Qur‟an pada anak 

yaitu anak itu 

sendiri, orang tua 

dan lingkungan. 

Ketiganya ini 

sangat 

berpengaruh, 

karena terkadang 



 

 

 

pendidikan yang 

didapat anak 

dirumah sudah 

bagus tetapi 

lingkungan yang 

tidak mendukung 
2. Dari segi anak, 

biasanya ada 

anak yang 

menurut dan 

tidak menurut 

ketika orang tua 

memerintahkan 

sesuatu pada 

anak. Kemudian 

dari segin orang 

tua, ada saja 

orang tua yang 

tidak 

memberikan 

teladan pada 

anak. Seharusnya 

orang tua terlebih 

dahulu 

memberikan 

contoh yang baik 

pada anaknya 

sehingga anak 

meneladani apa 

yang dilakukan 

orang tua. 

Sedangkan dari 

segi lingkungan, 

anak yang ada 

disini sering 

terpengaruh 

dengan teman-

temannya yang 

nakal. 
3. Anak terkadang 

cuek dengan 

orang tua 

begitupun 

sebaliknya. 

Kemudian 

pendidikan orang 



 

 

 

tua sangat 

penting karena 

apabila orang 

tuanya tidak 

berpendidikan 

tentu mana 

mungkin bisa 

mendidik anak 

sedangkan faktor 

kingkungan dapat 

menjadi 

penghambat 

terhadap proses 

belajar anak 

11 Abd Muin 1. Dorongan apa yang anda 

berikan kepada anak agar 

rajin belajar? 

2. Bagaimana menurut bapak 

ketika orang tua sangat 

perhatian tentang pendidikan 

agama islam dalam hal ini 

mengajarkan membaca al-

Qur‟an anaknya? 

1. dorongan yang 

diberikan orang 

tua kepada anak 

dalam bentuk 

bentuk hadiah 

seperti 

membelikan baju 

baru atau yang 

lainnya agar anak 

rajin belajar 

2. Saya kira sangat 

benar kalau kita 

menyatakan 

bahwa orang tua 

harus 

memberikan 

perhatian khusus 

tentang 

pendidikan Islam 

anak. Supaya 

mereka dapat 

mengenal ajaran 

agamanya sejak 

dini, krena 

apabila mereka 

sejak kecil jauh 

dari ajaran 

agamanya maka 

pada saat dewasa 

mereka akan 

selalu menjadi 

masalah dalam 



 

 

 

keluarganya 

12 Burhan  Sarana apa saja yang anda 

sediakan untuk menunjang 

kegiatan belajar anak? 

Saya menyediakan 

buku Iqra, Al-

Qur‟an, buku 

tuntunan sholat, 

serta buku doa 

sehari-hari, 

sehingga anak saya 

dapat belajar 

dengan baik. 

13 Nur Haya Apakah anda memberikan 

hukuman kepada anak anda 

ketika mereka malas belajar. 

Lalu bagaimana bentuk 

hukuman yang anda berikan? 

Bagaimana metode anda 

mengajarkan al-Qur‟an pada 

anak? 

 

Oh ia, kalau anak 

saya tidak mau 

mengikuti kegiatan 

belajar membaca 

al-Qur‟an, salah 

satu bentuk 

hukuman yang sya 

berikan adalah 

tidak memberinya 

hadiah atau yang 

lainnya. Dan 

terbukti anak saya 

bisa menyadari 



 

 

 

sikap orang tuanya 

sehingga ia tidak 

berani 

meninggalkan 

kegiatan belajar 

membaca al-Qur‟an 

di TPA atau di 

rumah, dia tidak 

pergi apabila dalam 

keadaan sakit. 

14 Abd. Musa  

 

 

Lingkungan apa saja yang 

dapat mempengaruhi semangat 

anak dalam belajar Al-Qur‟an? 

Lingkungan 

masyarakat dan 

teman anak turut 

mempengaruhi 

semangat anak 

dalam belajar. Jika 

anak berteman 

dengan teman yang 

rajin dan tekun, 

akan berdampak 

positif kepadanya, 

begitupun 

sebaliknya ketika 



 

 

 

anak berteman 

dengan orang yang 

malas maka 

merekapun akan 

ikut ikutan. 

Lingkungan 

masyarakat yang 

ada di Desa ini 

sangat membantu 

anak untuk belajar 

membaca Al-

Qur‟an, kemudian 

pemerintah pun 

suda membentuk 

TPQ, sehingga 

masyarakat yang 

ada di Desa ini 

meras terbantu 

15 Harniati   

Bagaimana tingkat kemampuan 

anak dalam membaca al-

Qur‟an 

Kami mencermati 

bahwa tingkat 

tingkat 

pengetahuan dalam 

membaca Al-



 

 

 

Qur‟an anak-anak 

yang ada di Desa 

ini berbeda-beda 

dikarenakan 

diantara satu 

individu dengan 

individu lainnya, 

jenjang pendidikan 

yang berbeda, dan 

kalaupun tidak 

melalui pendidikan 

di sekolah ada pula 

pengetahuan 

membacanya baik, 

dikarenakan 

memperdalam 

pengetahuan dalam 

kelompok 

pengajian 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Lampiran-lampiran 

Wawancara dengan kepala Desa Atolanu 

 

Wawancara dengan orang tua santri 
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