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ABSTRAK 
 
 
 Nurjastiah, 2015 Minat Santri TPA Al-Ihsan terhadap Baca Tulis Al-
Qur'an melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) di 
Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Tesis dibimbing 
oleh M.Ghalib sebagai Ketua dan M. Darwis Muhdina sebagai Sekretaris. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) Gambaran minat 
santri TPA Al-Ihsan terhadap Baca Tulis Al-Qur'an melalui pendekatan 
Contextual Teaching and Learning (CTL) di Kelurahan Bulete Kecamatan 
Pitumpanua Kabupaten Wajo. (2) Gambaran kemampuan santri TPA Al-Ihsan 
terhadap Baca Tulis Al-Qur'an melalui pendekatan Contextual Teaching and 
Learning (CTL) di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
 Penelitian ini  adalah penelitian survei yang sumber datanya dari hasil 
observasi, wawancara  dan dari buku-buku referensi, naskah dan dokumen 
resmi yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan guna memperoleh data yang sesuai dengan variabel penelitian adalah  
tes. Pengolahan data pada penelitian ini penelitian didasarkan pada pendekatan 
deskriptif. 
 Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Minat santri TPA Al-Ihsan 
terhadap Baca Tulis Al-Qur'an melalui pendekatan Contextual Teaching and 
Learning (CTL) di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, 
sangat diminati karena santri dalam belajar melalui pendekatan Contextual 
Teaching and Learning (CTL) pembelajaran dengan alamnya, pikiran atau 
tindakan nyata dengan alam sekitar santri. Dengan pendekatan dan kondisi 
seperti ini siswa tertarik untuk belajar. (2) Kemampuan santri TPA Al-Ihsan 
Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo terhadap Baca Tulis 
Al-Qur'an dikategorikan baik. Artinya siswa, terutama dalam membaca 
menerapkan alam pikirannya dengan alam nyata di sekitarnya seperti 
pengucapan lapads qo dengan mengingat bunyi ayam. Hai ini sangat membantu 
dalam membaca Al-Qur'an dengan benar dan fasih.  
 Dari hasil penelitian tergambar bahwa, pendekatan Contextual Teaching 
and Learning (CTL) yang dipakai dalam pembelajaran sangat diminati siswa atau 
santri. Artinya siswa senang dengan kondisi alamnya, dialami langsung, tidak 
dengan konsep abstrak yang membuat mereka menghayal. Demikian halnya 
dengan kemampuan menyerap suatu materi pembelajaran sangat efektif. 
  

 

 


