
DAFTAR NAMA- NAMA INFORMAN

No Nama Waktu/ Tanggal Ket.

1.
Suryani

17, 19, 20 Juli 2017

2.
Saleh

17, 19, 22, 26 Juli 2017

3.
Hasbu

18, 20, 24, 29 Juli 2017

4.
Adam

17, 19, 22, 25, 29 Juli 2017



PEDOMAN WAWANCARA

MINAT BACA AL-QUR’AN SANTRI TPQ SIROJUL ISLAM DI DESA OLUA’AO
KEC. TONGAUNA UTARA KAB. KONAWE

1. Berapa jumlah seluruh santri ?

2. Terbagi dalam berapa kelas santri itu ?

3. Materi apa saja yang diberikan pada santri ?

4. Kegiatan apa saja yang dilakukan di tpq ?

5. Apakah santri selalu mengikuti kegiatan/ lomba yang dilaksanakan di TPQ ?

6. Bagaimanakah jalannya proses pembelajaran di TPQ Sirojul Islam Desa Olua,ao ?

7. Bagaimanakah gambaran minat baca al-Qur’an santri TPQ Sirojul Islam Desa

Olua’ao ?

8. Bagaimanakah cara yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca al-Qur’an

santri Tpq Sirojul Islam Desa Olua’ao ?

9. Bagaimanakah cara bapak/ibuuntuk menumbuhkan minat baca al-qur’an santri tpq

sirojul islam desa olua’ao ?

10. Bagaimanakah cara bapak/ ibu menyampaikan materi kepada santri ?

11. Cara apakah yang dilakukan untuk menarik perhatian santri untuk membaca al-

Qur’an ?



REKAP HASIL WAWANCARA

MINAT BACA AL-QUR’AN SANTRI TPQ SIROJUL ISLAM DI DESA OLUA’AO
KEC. TONGAUNA UTARA KAB. KONAWE

PENELITI : AHMAD NANDOLIB

Peneliti : Bagaimanakah jalannya proses pembelajaran di TPQ Sirojul Islam Desa
Olua’ao ?

SR : Proses pembelajaran di TPQ Sirojul Islam Desa Olua’ao, hanya berjalan
satu jam dimulai dari pukul 16.00-17.00 Wita, dan hanya tiga kali dalam
seminggu, dengan demikian setiap santri TPQ Sirojul Islam Desa
Olua’ao, wajib mematuhi aturan yang ada, tidak boleh terlambat dan
tidak boleh pulang cepat sebelum pembelajaran berakhir.

SL : Jadwal pembelajaran baca al-Qur’an sudah kami tentukan, yaitu tiga kali
dalam seminggu pada pukul 16.00-17.00 Wita, jadi santri telah
mengetahui jadwal pembelajaran di TPQ Sirojul Islam Desa Olua’ao,
sehingga para santri datang tepat waktukarena mereka saling mengajak
untuk pergi mengaji bersam-sama pula.

Peneliti : Bagaimanakah gambaran minat baca al-Qur’an santri TPQ Sirojul Islam
Desa olua’ao ?

HS : Gambaran minat baca al-Qur’an santri TPQ Sirojul Islam Desa Olua’ao,
cukup baik akan tetapi perlu ditingkatkan lagi karena dengan
meningkatnya minat baca al-Qur’an santri akan memberikan semangat
baru dalam membaca dan menghafal al-Qur’an.

SL : Santri TPQ Sirojul Islam Desa Olua’ao, memiliki minat baca al-Qur’an
yang cukup baik, hal ini terlihat berdasarkan peningkatan jenjang
membaca santri dari iqra’ 1 sampai iqra’ 6, terlihat pula dari kemampuan
baca al-Qur’an pada santri dari tidak lancar, kurang lancar sampai lancar
membaca al-Qur’an serta hafalan santri mengalami peningkatan setiap
semester mulai dari hafalan 1 surah sampai 12 surah-surah pendek, hal
ini sangat apresiasi dengan kemajuan santri tersebut.

Peneliti : Bagaimanakah cara yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca al-
Qur’an santri TPQ Sirojul Islam Desa Olua’ao ?



HS : Cara yang dilakukan guru adalah setiap tatap muka selalu ditanyakan
tentang hafalannya. Langkah berikutnya dalah setiap anak yang masuk di
TPQ Sirojul Islam Desa Olua’ao sama-sam mempunyai target 1 tahun
harus hafal minimal 12 surah-surah pendek. Adapun hafalan ini
merupakan salah satu standar kelulusan bagi santri.

SL : Cara yang digunakan untuk mendukung program tersebut adalah
pengenalan huruf al-Qur’an yang disebut dengan metode abjad.
Kemudian untuk menghadapi anak yang suka ribut, guru mengorganisasi
kelas dalam artian ada pengelompokan anak dengan melihat latar
belakang anak tersebit, dan apabila cara ini gagal dilakukan berarti guru
telah gagal dalam mengorganisasi kelas.

Peneliti : Bagaimanakah cara bapak/ibu untuk menumbuhkan minat baca al-Qur’an
santri TPQ Sirojul Islam Desa Olua’ao ?

SR : Menghadapi anak yang bermalas-malasan seperti tidur saat pelajaran atau
bermain-main sendiri, maka cara yang ditempuh adalah dengan
mendatangi langsung anak tersebut saat itu juga agar sifat malas tersebut
tidak merembet kepada temannya yang lain.

Peneliti : Bagaimanakah cara bapak/ibu menyampaikan materi kepada santri ?

SR : Dalam memberikan materi pembelajaran saya menyuruh santri
mendengarkan apa yang saya katakan mulai darai hurf hijaiyah, kata, dan
kalimat kemudian saya mempersilahkan kepada santri untuk
mengulanginya kembali sesuai apa apa yang saya ucapkan tadi, hal saya
lakukan untuk memberikan kemudahan kepada santri dalam menerima
materi pembelajaran.

Peneliti : Bagaimanakah cara bapak/ibu agar santri mudah membaca al-Qur’an ?

SL : Ketika mengajarkan santri membaca al-Qur’an saya selalu menyuruh
santri untuk mengulang-ulangi bacaanya agar santri tidak gampang untuk
melupakan bacaan yang telah dihafal.

Peneliti : Cara papakah yang dilakukan untuk menarik perhatian santri untuk
membaca al-Qur’an ?

AM : Pada umumnya santri suka dan senang dengan metode bernyanyi, baik
pada awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran, materi
pengenalan hurf hijaiyah dapat dilakukan dengan metode suar/
bermyamyi.



AM : Penggunaan metode dalam pembelajaran dengan tujuan untuk
menumbuhkan minat baca al-Quran pada santri TPQ Sirojul Islam Desa
Olua’ao, yaitu dilakukan dengan metode kata-kata yaitu memperhatikan
kata-kata yang dibacakan guru kemudian santri diarahkan untuk
menirukannya, kemudian metode kalimat yaitu dimulai dari kalimat,
kemudian kata kemudian huruf. Penggunaan metode tersebut dapat
disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran yang sedang
berlangsung.

HB : Dalam mengajar membaca la-Qur’an kepada santri guru menggunakan
metode iqra’, metode iqra’ ini memudahkan santri untuk mengenal huruf-
hiruf hijaiyah mulai dari iqra’ satu sampai iqra’ ke enam, sehingga guru
dapat dengan mudah mengukur kemampuan membaca al-Qur’an pada
setiap santri.

Penulis : Bagaimanakah materi pembelajaran yang diberikan kepada santri ?

SL : Dalam pemberian materi pembelajaran, saya memberikan materi sesuai
dengan tingkatan santri, karena santri memiliki tingkatan masing-masing,
mulai dari tingkatan dasar tingkatan iqra’ 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dan
tingkatan mahir juz amma dan Qur’an besar, jadi materinya telah
disesuaikan dengan tingkatannya masing-masing, dan bagi santri yang
telah mahir mereka bisa membantu santri yang lain yang ada di
bawahnya dengan pengawasan guru.

AM : Materi yang kami ajarkan tentunya kami kondisikan dengan tingkatan
belajar santri, tingkatan santri tersebut telah dibagi menjadi tiga tingkatan
kelas yaitukelas dasar, kelas iqra’, kelas mahir (kelas juz amma dan kelas
al-Qur’an besar), dengan pembagian tingkatan tersebut memberikan
kemudahan pada guru untuk mengajar dan menyesuaikan dengan metode
pembelajaran yang akan digunakan.



DATA HASIL OBSERVASI

No.
Yang Diamati Sangat baik Baik Kurang

baik

1. Bacaan al-Quran √

2. Mengerjakan shalat √

3. Mengerjakan shalat √

4. Menghafal bacaan shalat √

5. Menghafal surah-surah pendek √

6. Menghafal doa-doa harian √

7. Memiliki dasar-dasar aqidah √

8. Memiliki dasar-dasar akhlak √

9. Menghafal beberapa ayat pilihan √

10 Menyambung huruf hijaiyah √



DOKUMENTASI

Melakukan Wawancara

Berdiskusi dengan Responden



Kegiatan rutin di TPQ (Membaca al-Qur’an)

Ustadz Menyampaikan Materi










