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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. 
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 ملخـــــص

 
  

دراسة حالة جمعیة . (إلحاح اإلسالم وممارساتھ في األوسط من المجتمع الحدیث. 2014محمد أمین، دراسة عام 
Ta'lim  سورة النورBTN  بیلیتا العصريPallangga أطروحة أشرف علیھا ). جوهMinhajuddin  رئیسا
  . Abd.RahmanGettengوأمین 

نظرة عامة حول الوجود اإلسالمي ) 1(الغرض من ھذه الدراسة ھو یتفق مع صیاغة المشكلة، ویھدف إلى وصف 
 Pallanggaبیلیتا العصري  BTNالجمعیة سورة النور المجتمع الحدیث  Ta'limدور ) 2. (في المجتمع الحدیث

  . الحاجة الملحة لدراسة اإلسالم وممارستھ في المجتمع الحدیث) 3(
مصدر البیانات التي اتخذت في ھذه الدراسة ھو نتیجة . الواقع ekspostھذا البحث ھو دراسة حالة                   

المقابالت والمسوحات واألدب مباشرة، من الكتب والمراجع والمخطوطات والوثائق الرسمیة واألوراق العلمیة ذات 
  . االستقرائي واالستنباطي األدب األبحاث على تحلیل األسالیب. الصلة لھذه الدراسة

وجود اإلسالم في المجتمع الحدیث الیوم لم تخدم بالكامل كدلیل على حیاتھ ) 1(نتائج ھذه الدراسة تشیر إلى أن 
سورة ) 2. (ھو، في ھذه الحیاة الحدیثة، وتتأثر أن المسلمین من الوضع في نداء الحدیث للتعالیم اإلسالمیة. المجتمع

الجمعیة  Ta'limھذا یعني أن . دراسة اإلسالم في شكل التدریس ھو أقل فعالیة Ta'limجمعیة النور التي أجریت ال
دراسة اإلسالم في الحیاة ) 3. (شھدت مختلف العقبات في دراسة اإلسالم وفقا للمصادر األصلیة للقرآن والحدیث

  . الحدیثة نحث على القیام بذلك المسلمین ال تنزل الى الذل
لجالیة المسلمة في خضم الحیاة العصریة ھو أن تفقد األرض على ھذا النحو فإنھا تتطلب واحة انھ یظھر معظم ا

 .الروحیة التي یمكن أن تكون واقیة في عیش حیاة الروحیة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dapat ditelusuri 

ke belakang beberapa abad yang lalu ketika Islam diperkenalkan oleh 

pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat pada abad ke-13. Sejak saat itu 

pengajaran Al-Qur’an dan pesantren didirikan di berbagai tempat di seluruh 

tanah air sebagai tempat untuk menyebarkan Islam. 

Jika diamati keberadaan lembaga pendidikan Islam saat ini, 

tampaknya menimbulkan keprihatian dalam upaya peningkatkan kualitas dan 

kuantitas. Potret lembaga pendidikan Islam ini mengalami kesulitan dalam 

perkembangannya dengan berbagai masalah yang dihadapinya. Mulai dari 

masalah sarana dan prasarana, tenaga pengajar, sistem pengolaan, yang 

semua ini berujung pada tidak adanya minat untuk belajar di lembaga 

pendidikan Islam, termasuk Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA).  

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 

4 Tahun 2006 tentang pendidikan Al-Qur’an pada bab I ayat 1 dijelaskan 

bahwa “Pendidikan Al-Qur’an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan 

kemampuan membaca, menulis, menterjemahkan, memahami dan 

mengamalkan kandungan Al-Qur’an”. 

Dengan merujuk kepada PERDA tersebut, TPA sebagai pendidikan Al-

Qur’an masyarakat Sulawesi Selatan khususnya menaruh harapan yang 
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sangat besar untuk membentuk generasi Islam menjadi generasi Qur'ani. 

Dengan demikian, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) harus selalu berbenah 

untuk melakukan peningkatan, baik kualitas maupun kuantitas. Dalam upaya 

peningkatan kualitas maupun kuantitas lembaga pendidikan Islam harus lebih 

proaktif dan kreatif untuk melakukan pembenahan secara internal. Namun, 

upaya tersebut membutuhkan dana yang besar dan waktu yang lama untuk 

mengatasi masalah yang dialaminya. Lembaga Pendidikan Islam, sebagai 

harapan semua alasan harapan semua orang untuk membentuk karakter 

Islami peserta didiknya harus menempuh langkah-langkah tersebut dalam 

meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. 

Dalam Sistem Pendidikan Nasional tercantum bahwa salah satu tujuan 

Pendidikan Nasional adalah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Bab II Pasal 3: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak yang 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. 
  
Hal senada diungkapkan oleh Abd. Rahman Getteng (2005:13) bahwa 

tujuan pendidikan Agama Islam, yaitu membimbing manusia kepada 
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kesalehan dan penemuan makna substansial. Karena itu menurutnya 

pendidikan Islam dapat diartikan sebagai usaha pembinaan dan 

pengembangan pribadi dari aspek jasmani dan kematangan rohani serta 

mental intelektual. Dengan demikian, pendidikan Islam sangat signifikan 

terutama dalam mengantisifasi gerak dan dinamika hidup dalam sejarah 

kemanusiaan. 

Untuk meningkatkan kompetensi anak bukan hanya terkonsentrasi 

pada kecerdasan intelektualnya, tetapi juga emosional dan spiritualnya. 

Sehingga anak akan menjadi manusia yang utuh, yang dapat mencapai 

kedewasaan dan kemandirian sesuai dengan kodratnya. Untuk maksud dan 

tujuan tersebut, seharusnya anak  tidak hanya mendapatkan pendidikan di 

sekolah formal, tetapi juga harus mendapatkan pendidikan tambahan pada 

sekolah-sekolah non formal seperti Tamam Pendidikan Al-Qur’an (TPA) yang 

materi pembelajarannya lebih berkonsentrasi pada penanaman dan 

pemahaman Al-Qur’an serta materi pembelajaran lainnya yang dapat 

mengacu kepada penguatan tertanamnya sikap dasar emosional dan 

spiritual. 

Pendidikan Islam adalah proses pembentukan karakter, agar 

seseorang mampu menempati derajat yang tinggi, dan menjadi insan kamil. 

Insan kamil artinya utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang 

secara wajar dan normal karena taqwanya kepada Allah swt. tujuan tersebut 

sangat ideal, akan tetapi untuk mencapai bukan berarti tidak mungkin, 
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selama seseorang berusaha semuanya akan dapat dicapai. hal ini dapat 

dilihat firman Allah swt. dalam QS. Ar-Rad (13):11 

                               

                                      

          

Terjemahnya: 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari 
depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tidak ada yang dapat 
menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Departemen 
Agama RI  2013)  

 Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas, manusia diberikan ruang untuk 

berusaha memperbaiki diri dari segala aspeknya, termasuk aspek pendidikan 

atau kualitas diri. 

 Dalam konteks Agama Islam, pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan 

manusia. Menurut Malik Fadjar (1999:37) pendidikan merupakan mata rantai 

kehidupan sebagai makhluk yang berbudaya, artinya pendidikanlah yang 

membedakan seseorang dalam  berfikir dan bertindak. Semakin tinggi 

pendidikan seseorang semakin besar peluangnya untuk lebih bijak dan arif 

dalam segala hal. Karena itu menurut Redja Mudyaharjo (2001:3) pendidikan 

adalah hidup itu sendiri, artinya pendidikan merupakan bagian integral dari 

kehidupan manusia, sebab di dalamnya ada proses yang panjang. Ia 
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berlansung sepanjang hidup manusia. Hal ini dikarenakan dalam konteks 

yang lebih luas bertujuan untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan 

dalam Islam, secara tersirat dapat dipahami dalam Qs. Al-‘Alaq (96):1-5 

                                  

                         

Terjemahnya: 
1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, 
4. yang mengajar (manusia) dengan pena, 
5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 
 

 Dari ayat Al-Qur’an di atas dapat dipahami bahwa, seseorang harus 

tahu membaca dan menulis. Artinya orang Muslim harus mampu membaca 

atau memahami ayat-ayat Allah swt. baik yang terucap maupun yang tidak 

terucap. Orang Muslim diperintahkan oleh Allah swt. untuk selalu menelaah, 

menganalisa, mencermati, tentang fenomena yang ada disekitarnya. Hal ini 

berarti bahwa orang Muslim tidak bisa dipisahkan dari pendidikan atau 

pengetahuan. Seseorang tidak mampu menelaah, menganalisa, atau 

mencermati sesuatu ketika tidak memiliki pengetahuan. 

 Berkaitan dengan program pemerintah dalam Pendidikan Nasional, 

pendidikan agama dituntut untuk bisa berkontribusi di dalamnya. Tujuan 

Pendidikan Nasional sebagaimana yang telah diuraikan, iman dan taqwa 
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menjadi ruhnya. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam dan atau 

pendidikan agama pada sekolah umum sangat berperan dalam 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Pendidkan Agama Islam adalah proses penciptaan individu berdasarkan Al-

Qur’an. Melalui proses pendidikan seperti itu, individu dibentuk agar dapat 

diangkat derajatnya oleh Allah swt. hal ini dapat dilihat dalam Qs. Al-

Mujadilah (58):11 

                                       

                                     

               

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berilah 
kelapangan di dalam majelis - majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 
derajat. dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. 
(Departemen Agama RI  2013) 

 Dari ayat di atas dijelaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah 

swt., dan orang yang berilmu mendapat kemuliaan di sisi-Nya.  Sejalan 

dengan  tujuan pendidikan Nasional tersebut di atas, maka seluruh jenjang 

pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan 

Agama Islam melalui jenjang pendidikan formal. Pendidikan Agama Islam 
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bertujuan agar peserta didik/murid dapat memahami ajaran Agama Islam 

lebih mendalam dan bersifat menyeluruh. Sehingga dapat digunakan 

sebagaimana pedoman hidup dan amalan perbuatannya, baik hubungan 

dirinya dengan Allah swt., hubungannya dengan masyarakat, maupun 

hubungan dirinya sendiri dengan alam sekitar. 

 Allamah M.H.Thabathaba’I (1993:21) menjelaskan bahwa, Agama 

Islam, yang mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan 

memuat ajaran yang menuntun umat manusia kepada kebahagiaan dan air 

yang memancarkan Agama Islam. Hukum-hukum Islam yang mengandung 

serangkaian pengetahuan tentang akidah, pokok-pokok akhlak, dan 

perbuatan dijumpai sumbernya yang asli dalam ayat-ayat Al-Qur’an.  

Berkaitan dengan penjelasan di atas, dapat dilihat penjelasan Allah 

swt. dalam Qs. Al-Israa’ (17):9 

                             

               

Terjemahnya: 

“Sungguh, Al-Qur’an ini memberikan petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan 
memberi kabar gembira kepada orang Mu'min yang mengerjakan kebajikan 
bahwa mereka mendapat pahala yang besar”. (Departemen Agama RI 2013) 

 Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa Al-Qur’an adalah memberi 

petunjuk kepada manusia yang beriman dalam menjalani hidupnya di dunia 
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ini. Kehidupan seseorang akan terarah ketika itu ia menjadikan Al-Qur’an 

sebagai aturan, norma dan kaedah dalam semua aspek kehidupannya. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, maka anak-anak kita harus ditumbuh 

kembangkan minatnya untuk mempelajari ajaran agama terlebih pada baca 

tulis Al-Qur’an. 

 Tinggi rendahnya minat anak-anak kita, seperti para santri yang 

belajar di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) terhadap Baca Tulis Al-Qur’an 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor dapat berupa motivasi santri, 

dorongan orang tua, guru, metode guru, dan harapan santri terhadap materi 

Baca Tulis Al-Qur’an.  

 Al-Qur’an yang secara harfiah berarti bacaan sempurna merupakan 

suatu nama pilihan Allah swt. yang sungguh tepat, karena tiada suatu bacaan 

sejak manusia mengenal baca tulis yang dapat menandingi Al-Qur’an Al-

Karim, bacaan yang mulia itu. Tiada semacam Al-Qur’an yang dibaca oleh 

ribuan juta orang yang mengerti artinya dan atau tidak dapat menulis dengan 

aksaranya. Bahkan dihafal huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja, dan 

anak-anak (Shihab, 1996:3). Anak-anak santri di Taman Pendidikan Al-

Qur’an (TPA) pada dasarnya tertarik belajar Baca Tulis Al-Qur’an karena 

pendekatan yang digunakan oleh gurunya dalam mengajar. Kemungkinan 

lain bisa muncul disebabkan karena didorong oleh keinginan untuk 

mengetahui materi pelajaran khususnya Baca Tulis Al-Qur’an, dan santri 
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belajar supaya mendapat angka yang baik, naik kelas, dan mendapatkan 

sertifikat. 

 Bila santri belajar pendidikan Agama Islam, khususnya Baca Tulis Al-

Qur’an dengan tujuan untuk menambahkan pengetahuan maka lambat laun 

minat mereka semakin meningkat terutama bila mereka memperoleh nilai 

praktis dari pengetahuan yang diperolehnya. Sebaliknya, bila santri belajar 

materi pendidikan Agama Islam dengan tujuan dan motif tertentu, maka minat 

mereka akan berkurang setelah mencapai tujuan yang dikehendakinya. 

 Al-Qur’an sebagai Kitab Suci dan Petunjuk harus dipelajari dan 

dipahami isinya agar dalam hidup ini mendapat tuntunan dan petunjuk. Al-

Qur’an tidak dapat menuntun, menunjuki manusia dalam hidupnya, ketika 

tidak dapat dibaca terlebih tidak dipahami maksud dan tujuan yang ada di 

dalamnya. Hal ini dapat dilihat dalam QS. al-‘Alaq (96): 1-5 

                                  

                        

Terjemahnya: 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, 

4. Yang mengajar (manusia) dengan pena, 
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5. Dia mengajarkan  manusia apa yang tidak diketahuinya. (Departemen  

Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 2013) 

 

Kalau dicermati ayat ke-4 di atas, yang mengajar manusia dengan 

pena, maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan baca tulis. 

Dengan demikian, kandungan Al-Qur’an dapat dipahami dari proses 

membaca dan menulis. 

Kemudian Al-Qur’an sebagai Petunjuk dapat dilihat dalam QS. al-

Baqarah (2): 1-2 

                         

Terjemahnya: 

1. Alif laam miin. 

2. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 
mereka yang bertaqwa. 

Penjelasan dari tim penterjemah Al-Quran, mengenai kalimat pembuka 

pada surah al-Baqarah tersebut, ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada 

permulaan sebagian dari surat-surat Al-Qur'an seperti: Alif laam miim, Alif 

laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya. Diantara ahli-ahli tafsir ada 

yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang ayat-ayat 

mutasyaabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya. Termasuk golongan 
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yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan 

ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk 

menarik perhatian Para Pendengar supaya memperhatikan Al-Qur'an itu, dan 

untuk mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah dalam 

bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak 

percaya bahwa Al-Qur'an diturunkan dari Allah dan hanya buatan 

Muhammad saw. semata-mata, Maka cobalah mereka buat semacam Al- 

Qur'an itu. 

Sementara Tuhan menamakan Al-Qur'an dengan Al kitab pada ayat 

ke-2 yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al-Qur'an 

diperintahkan untuk ditulis. 

Sedang Takwa Yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan 

mengikuti segala perintah-perintah-Nya; dan menjauhi segala larangan-

larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja. 

Karena itulah dalam kitab Shahih Bukhari (1987/1407:753) oleh Nabi 

Muhammad saw. menjelaskan dalam salah satu hadisnya; 

قال النبي صلي ا للة علیة ؤ سلم خیر كم من تعلم القر أن عن عثمان بن عفان رضي اللة عنة  

                     )                                                            ر ؤاة البخاري ( ؤعلمة 

Terjemahnya :  
“.......dari Utsman bin Affan r.a Berkata, bahwasanya. Nabi SAW bersabda: 
sebaik-baik diantara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan 
mengajarkannya (H.R.Bukhari).” 
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 Sebaik-baik umat di antara kamu pada teks hadis di atas, maksudnya 

adalah seseorang yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya kepada 

orang lain jauh lebih baik dari pada seseorang yang tidak mempelajarinya. 

Seseorang yang mempelajari Al-Qur’an dan mengamalkannya dalam 

hidupnya, maka kehidupan mereka akan merasa tenang dan terarahkan 

pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Sehingga berkah hidupnya 

dibersihkan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah swt. hidup yang baik itu 

menurut Shihab (2002:45) adalah bebasnya sesuatu dari segala yang 

mengeruhkannya. Kehidupan yang baik berarti kehidupan yang nyaman dan 

sejahtera, tidak disentuh oleh rasa “sakit dan sedih”. Seseorang yang 

mempelajari dan mengamalkan isi Al-Qur’an, mengisyaratkan dalam 

hidupnya berbeda dengan orang pada umumnya. 

 Dengan demikian semangat dan kreatifitas guru mengaji di Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPA), dalam menjalankan tugasnya menjadi harapan 

semua orang. Guru mengaji dalam membimbing santri dalam Baca Tulis Al-

Qur’an dituntut harus memiliki sumber daya dan kreatifitas yang memadai, 

juga dituntut tersedianya berbagai fasilitas, dan dibutuhkan sinergitas dari 

orang tua santri. Dengan usaha seperti itu, maka harapan untuk tumbuh 

kembangnya kemampuan santri terhadap Baca Tulis Al-Qur’an akan tercapai 

dengan baik. 

 Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an yang dianggap baik adalah 

membaca dengan fasih, dan menguasai kaedah-kaedah tajwid sehingga 
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dapat membaca dengan benar atau bacaan yang sesungguhnya. Dalam 

prakteknya santri dapat belajar Baca Tulis Al-Qur’an memiliki kemampuan 

yang bervariasi. Hal ini selain disebabkan karena faktor kecerdasa (IQ), faktor 

guru, metode dan bimbingan, juga karena faktor perhatian orang tua. 

Minat santri dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) akan lebih memudahkan santri untuk mengikuti dan mempelajari 

pendidikan Agama Islam khususnya Baca Tulis Al-Qur’an. Pendekatan 

kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga 

dan masyarakat. Dengan penekatan kontekstual ini, dalam alokasi waktu 

yang relatif singkat santri dapat menulis dan membaca Al-Qur’an dengan 

hasil yang baik.  

Usman (2002:22) mengemukakan bahwa “kemampuan yang harus 

dimiliki oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran adalah penguasaan 

perumusan perencanaan pembelajaran, penguasaan pelaksanaan program 

pembelajaran, meliputi: penguasaan materi pembelajaran, penguasaan 

strategi  pembelajaran, pengelolaan kelas, penguasaan kurikulum, 

penguasaan bimbingan dan penyuluhan serta penguasaan evaluasi 

pembelajaran.  
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Model dan strategi mengajar yang diterapkan oleh guru untuk 

meningkatkan aktivitas belajar Baca Tulis Al-Qur’an belum inovatif dan 

kurang kreatif. Oleh karena itu, perlu optimalisasi inovasi-inovasi dan 

kretivitas guru dan berbasis PAIKEM dan pendekatan konteks untuk 

menciptakan kelas yang menyenangkan bagi santri. Kompetensi mengajar 

guru tersebut sangat membantu bagi  guru dalam melaksanakan tugasnya, 

dan bagi santri dapat termotivasi dalam belajar.  

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan di antaranya, Karmila 

(2013) dengan judul “Pengaruh Model Mengajar Guru terhadap Hasil Belajar 

pada Mata Pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Libureng Kabupaten 

Bone”. Mustika (2012) dengan judul “ Pengaruh Pelatihan dan Manajemen 

Gaya Pembelajaran Guru terhadap  Prestasi Belajar  Mata Pelajaran 

Ekonomi Peserta Didik di SMA Negeri 5 Makassar”. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata prestasi meningkat jika didukung oleh gaya 

mengajar guru dengan berbagai model, pendekatan dan media yang 

diterapkan yang dapat menarik minat belajar siswa atau santri. Demikian 

halnya dengan kebiasaan merekonstruksi dan menemukan sendiri yang 

sangat menentukan keberhasilan santri dalam belajar. 

Uraian tersebut melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian 

untuk mengkaji dan membuktikan lebih empiris dan ilmiah. Hal ini dilakukan 

sebab belum ada data hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang 

minat santri terhadap Baca Tulis Al-Qur’an melalui pendekatan konteks.   
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam 

penelitian ini terfokus pada 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. Dari fokus 

masalah ini selanjutnya diperluas menjadi beberapa sub masalah seperti:  

1. Bagaimana 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. Bagaimana 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? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penlitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan 

menguraikan dan mendeskripsikan: 

a. 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. 
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b. 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. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa memberikan 

manfaat seperti: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil Penelitian ini dapat memberikan andil dan konsep terutama 

dalam Baca Tulis Al-Qur’an. Demikian juga pendekatan yang digunakan 

dalam membimbing santri dalam Baca Tulis Al-Qur’an. Selain itu hasil 

penelitian ini menambah referensi dan konsep terhadap pengembangan 

pendidikan Agama Islam baik formal maupun non formal. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru TPA, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi pentingnya 

memiliki kreatifitas dalam melakukan pembinaan anak santri di TPA, 

sehingga santri santri mudah dan tertarik dalam mempelajari Al-Qur’an. 

b. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan menjadi acuan di dalam 

melakukan penelitian, terutama yang ada kaitannya dengan penelitian 

ini. 
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D. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memberikan interpretasi pada 

judul ini, maka peneliti perlu memberikan beberapa definisi baik secara 

termonologis, maupun secara etimologis terhadap istilah-istilah yang terdapat 

dalam judul penelitian ini. 

Hasan Alwi dkk. (Eds) (2005:512) minat berarti keinginan yang kuat, 

gairah, kecenderungan hati yang sangat tinggi terhadap sesuatu. Secara 

etimologi atau istilah minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada suatu hal aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), konsep belajar 

yang seorang guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan 

mendorong siswa atau santri membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, atau 

dengan  kata lain pembelajaran bermakna, artinya santri diberikan pengertian 

yang mendalam dan bukan hafalan. 

Bila diamati tingkah laku manusia, maka akan kelihatan beberapa 

aspek, antara lain bahwa tingkah laku itu mengarah kepada suatu tujuan, 

disamping itu kelihatan pula adanya dorongan untuk bertingkah laku. 

Dalam hubungannya dengan tingkah laku seseorang, adanya suatu 

dorongan yang membuat seseorang untuk berbuat atau melakukan aktifitas. 

Sehubungan dengan hal demikian maka dikenal adanya hasrat atau 

keinginan untuk berbuat, dan keinginan itu timbul karena adanya minat. 
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Para pakar memberikan definisi atau batasan mengenai “minat” seperti 

Ahmad D. Marimba, (1989:88) bahwa: minat adalah kecenderungan jiwa 

kepada sesuatu, seseorang merasa ada kepentingan itu, pada umumnya 

disertai perasaan senang akan sesuatu itu. 

Dari apa yang dikemukakan pakar psikologi pendidikan di atas, maka 

dapat dipahami bahwa, sebenarnya minat itu merupakan suatu proses 

kejiwaan seseorang yang mendorong timbulnya sikap untuk melakukan 

sesuatu tindakan atau perbuatan. 

H.C. Witheringsong, (1978:24) mengemukakan bahwa minat adalah 

kesadaran seseorang, bahwa suatu obyek seseorang atau suatu situasi 

menyangkut sangkut paut dengan dirinya. 

A. Mursel H.M. Tahir, (1997:88) mengemukakan bahwa minat adalah 

perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Sementara Dimyati 

Mahmud, (2002:47) bahwa minat dapat ditafsirkan dari dua alternatif ini: 

1. Minat sebagai sebab, yakni kekuatan pendorong yang memaksa 

seseorang menaruh perhatian-perhatian pada seseorang situasi 

atau aktifitas tertentu dan bukan pada yang lain. 

2. Minat sebagai akibat, yaitu pengalaman yang aktif yang stimulus 

oleh hadirnya seseorang atau sesuatu obyek atau karena 

berpartisifasi dalam sesuatu aktifitas. 

Dari beberapa definisi atau batasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa, minat adalah merupakan suatu sikap atau tingkah laku yang 
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dilakukan oleh seseorang secara sadar dan aktif terhadap sesuatu obyek 

untuk tujuan tertentu, disamping itu dapat pula dipahami bahwa antara minat 

dan perhatian adalah dua gejala yang saling berkaitan. 

Minat pada dasarnya merupakan suatu kemampuan psikis manusia 

sehingga Dimyati (2002:51) di dalam menyelidiki psikis manusia membagi 

tiga kemampuan yang lazim disebut “trichotomi”, yaitu: 

a. Fikiran (logos) berkedudukan di kepala, 

b. Kemampuan (thumos) yang berkedudukan di dada, dan 

c. Hasrat (ethumid) yang berkedudukan di perut. 

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa 

minat juga merupakan gejala jiwa campuran, karena tidak berwujud secara 

tersendiri dalam tingkah laku, bahkan ia selalu bersama-sama dengan gejala 

jiwa lain, dan tidak sepenuhnya termasuk ke dalam 3 gejala jiwa di atas, dan 

itulah yang disebut emosi. 

Sedang pengertian yang luas tentang emosi ‘‘adalah merasakan 

segala sesuatu yang disebabkan oleh perangsang dari luar dan dari dalam 

dirinya. Di dalam kemampuan psikis ini terdapat perasaan sosial (perasaan 

harga diri), dan perasaan harga diri tersebut biasanya bersifat eksplosif 

(efek)’’, (H. M.  Arifin, 1976:76). 
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Arifin lebih lanjut mengemukakan tentang kognisi, yaitu “kemampuan 

psikis yang mendorong kemampuan untuk berbuat, baik dengan motif 

(alasan-alasan) maupun tanpa alasan-alasan’’. 

Dalam proses pembelajaran, santri seharusnya diusahakan agar 

secara sadar atau tidak, sikap rasa ingin tahu terhadap materi pelajaran yang 

sedang disajikan oleh guru dapat merangsang minat dan perhatian santri 

terhadap pelajaran yang disajikan. 

Di dalam proses pembelajaran minat santri menempati posisi yang 

sangat penting dan menentukan, karena tanpa adanya minat untuk 

melakukan aktifitas belajar, maka santri tidak akan berhasil dalam 

pelajarannya. Minat adalah pendorong seseorang untuk berbuat sesuatunya 

yang bertujuan untuk memenuhi dan mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dengan demikian, dalam proses pembelajaran memang perlu 

memiliki rasa optimis terutama dalam usaha membangkitkan minat belajar 

santri sebagai motivasi untuk dapat menyerap dan memetik sesuatu yang 

bermanfaat bagi dirinya dalam pelajaran. Oleh karena itu tugas dan 

tanggungjawab seorang guru bukan sesuatu pekerjaan yang mudah, tetapi 

membutuhkan sumber daya yang maksimal yang mampu melahirkan kreasi-

kreasi yang maksimal pula, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 
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tercapai dengan baik, yaitu mampu mencetak hasil didik yang berkualitas dan 

memiliki kompetensi. 

Dalam hubungannya dengan fungsi minat belajar, Slameto 

(1991:183) mengemukakan pendapatnya bahwa, minat besar pengaruhnya 

terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai 

dengan minat santri, maka santri tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, 

karena tidak ada daya tarik baginya, mereka tidak memiliki konsentrasi untuk 

belajar, yang pada akhirnya mereka tidak memperoleh kepuasan dari 

pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat santri lebih mudah 

dipahami, dihafal, dan disimpang karena minat menambah motivasi belajar. 

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dapat dipahami 

bahwa antara minat dan kegiatan belajar mempunyai hubungan yang sangat 

erat sekali, hal tersebut tentu berlaku pula bagi santri Taman Pendidikan Al-

Qur’an (TPA) Al-Ihsan yang menjadi obyek penelitian tesis ini. 

Dapat juga dikatakan bahwa motivasi belajar akan bertahan lebih 

lama dan akan meningkatkan lebih tinggi apabila santri memiliki minat dan 

motivasi mempunyai hubungan yang erat dalam rangka pencapaian tujuan 

pembelajaran. Hal tersebut dapat dibuktikan, bahwa sering terjadi santri yang 

rajin belajar, tetapi hal itu sifatnya temporer. Bahkan tidak jarang pula terjadi 

adanya santri yang malas belajar, sementara penyediaan saran dan 
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prasarana belajar yang lengkap. Sarana belajar yang dimaksud adalah 

menyangkut buku pelajaran, alat bantu belajar, tempat belajar yang kondusif, 

guru yang professional di bidangnya, akan tetapi harus diingat bahwa semua 

itu baru persiapan fisik semata. 

Hal ini membuktikan bahwa, meskipun persiapan fisik telah 

disediakan dan lengkap, akan tetapi minat memang tidak ada, maka apa 

yang direncanakan seorang guru tidak akan berhasil dengan baik. Dari 

masalah yang muncul ini, dapat dipahami bahwa dalam hal pembelajaran 

keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, akan tetapi disamping 

fasilitas yang lengkap, harus ditunjang dengan kreatifitas guru, sistem yang 

baik,  dan pendekatan pembelajaran yang menarik minat santri untuk belajar. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bimo Walgito 
(1972:49) bahwa; “Perhatian spontan yaitu perhatian yang timbul 
dengan sendirinya, timbul dengan cara spontan. Perhatian ini erat 
hubungannya dengan minat individu, bila individu telah mempunyai 
minat terhadap sesuatu maka terhadap obyek itu biasanya timbul 
perhatian yang spontan, sehingga secara otomatis perhatian itu akan 
timbul”. 

Dari teori yang dikemukakan ini dapat dipahami bahwa, sekian 

banyak faktor psikis di atas, ternyata tidak banyak menolong individu dalam 

proses belajarnya, tanpa ada suatu faktor yang paling urgen sebagai 

penunjang utama, yaitu minat itu sendiri. Minat dalam hal ini dapat dianggap 

sebagai suatu kemampuan psikis yang mendorong individu untuk melakukan 
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aktivitas belajar. Dengan demikian, maka kita dapat menarik kesimpulan 

bahwa minat seseorang sangat menentukan dan berperan dalam jiwa 

individu terutama bagi santri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Al-Ihsan.  

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah konsep 

belajar yang menciptakan situasi berada dalam dunia nyata. Pendekatan ini 

guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan menfasilitasi 

santri membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi pendekatan 

konteks adalah pembelajaran yang memberi pengetahuan kepada santri 

yang mereka dapat rasakan dan alami secara nyata dan langsung. Dalam 

pengertian lain, pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah 

proses pendidikan yang bertujuan menolong para santri melihat makna di 

dalam akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subyek-

subyek akademik dengan konteks keadaan pribadi, sosial dan budaya 

mereka (Elaine Johnson, 2002:65). 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu pendekatan 

pembelajaran bukan hanya terpusat pada konsep-konsep materi abstrak 

yang diberikan kepada santri, akan tetapi memadukan dengan alam nyata, 

pikiran atau tindakan nyata dengan alam sekitar santri. Dalam hubungannya 

dengan Baca Tulis Al-Qur’an, maka di dalamnya diajarkan materi Baca Tulis 
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dengan menghadirkan kenyataan yang dapat dirasakan langsung dalam 

kehidupan sehari-hari mereka.   

Menurut  Mansur Muslich (2007:44) ada 7 hal yang dapat dilakukan 

di dalam proses pembelajaran yaitu; 

a. Mengembangkan pemikiran santri yang lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri atau memberikan kesempatan kepada santri untuk 

mengulangi kembali setelah guru menjelaskan, menemukan sendiri, 

dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 

yang berupa kaligrafi, huruf-huruf hijaiyah dan berbagai macam variasi 

dalam Baca Tulis Al-Qur’an. 

b. Melaksanakan kegiatan inkuiri (menemukan) untuk semua variasi 

Baca Tulis Al-Qur’an, artinya guru menciptakan kegiatan pembelajaran 

yang merujuk kepada kegiatan menemukan sendiri dari semua variasi 

Baca Tulis Al-Qur’an bukan semata-mata, menurut buku, atau guru 

mengaji. 

c. Mengembangkan sifat ingin tahu santri dengan bertanya terhadap 

semua variasi Baca Tulis Al-Qur’an dengan tujuan: 1. Menggali 

informasi kemajuan Baca Tulis Al-Qur’an, 2. Mengecek pemahaman 

santri, 3. Membangkitkan respon kepada santri, 4. Mengetahui sejauh 

mana keinginan santri, 6. Memfokuskan perhatian santri kepada Baca 

Tulis Al-Qur’an yang dikehendaki guru mengaji. Bertanya dapat 
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dilakukan baik antara santri dengan santri antara guru dengan santri, 

antara santri dengan guru, antara santri dengan orang lain yang 

didatangkan ke kelasnya. Aktifitas bertanya juga dapat dilakukan 

ketika santri berdiskusi, bekerja dalam kelompok, ketika menemukan 

kesulitan dalam Baca Tulis Al-Qur’an. 

d. Menciptakan suasana berkolaborasi atau membangun jejaring dengan 

sesama santri. Artinya hasil pembelajaran Al-Qur’an diperoleh dari 

kerja sama dengan santri lain. Untuk menciptakan suasana belajar 

maka guru membagi santri dalam kelompok belajar yang anggotanya 

heterogen, yang pandai mengajari yang lemah, yang tahu memberi 

tahu yang belum tahu, yang cepat menangkap mendorong temannya 

yang lambat, yang mempunyai gagasan segera memberi usul. Di 

dalam menciptakan suasna belajar santri yang perlu diperhatikan oleh 

guru adalah komunikasi harus terjadi dua arah, yaitu memberi 

informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya, dan sekaligus 

meminta informasi yang diperlukan dari teman bicaranya. Yang paling 

perlu diperhatikan di dalam suasana  belajar santri khususnya Baca 

Tulis Al-Qur’an adalah tidak ada pihak yang dominan dalam 

komunikasi, tidak ada yang merasa segang untuk bertanya, tidak ada 

yang menganggap yang paling tahu, semua pihak saling 

mendengarkan, semua pihak merasa bahwa setiap orang memiliki 
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pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang berbeda dalam 

mempelajari Baca Tulis Al-Qur’an. 

e. Hadirkan “model” sebagai contoh pembelajaran di dalam Baca Tulis Al-

Qur’an, maksudnya di dalam mengajarkan baca tulis Al-Qur’an tidak 

menutup kemungkinan ada huruf-huruf dan lafadz Al-Qur’an yang sulit 

bagi santri, maka guru dapat menciptakan pemodelan dalam kehidupan 

sehari-hari. Sebagai contoh menggunakan lafadz qo maka guru dapat 

menciptakan pemodelan binatang, seperti suara ayam dengan bunyi qo 

--- qo — qo — qo — qo pada ayam betina yang ingin bertelur. Selain itu 

model juga dapat melibatkan santri di dalam Baca Tulis Al-Qur’an. 

Seorang santri dapat ditunjuk untuk memberi contoh atau tampil 

melafadzkan kepada temannya, terutama huruf-huruf yang sulit. 

f. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang lalu dan 

menghubungkan hubungan pengetahuan yang baru diterima terhadap 

semua variasi Baca Tulis Al-Qur’an. Dengan demikian, santri merasa 

memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya tentang apa yang baru 

dipelajarinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pertanyaan langsung 

tentang apa-apa yang telah diperoleh hari ini, kesan dan saran santri 

mengenai pelajaran hari ini.  

g. Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara tentang 

ada kemajuan atau tidaknya santri terhadap Baca Tulis Al-Qur’an, baik 

secara individu maupun secara kelompok.  
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Yang mempunyai penekanan pada Baca Tulis Al-Qur’an adalah 

proses pembelajaran, maka data yang dikumpulkan harus diperoleh dari 

kegiatan nyata yang dikerjakan santri pada saat proses pembelajaran, oleh 

karena itu belajar dinilai dari proses, bukan melalui hasil atau jawaban tes 

dengan baik itu mendapat nilai tinggi, tetapi santri yang mendapat nilai tinggi 

adalah yang dapat Baca Tulis Al-Qur’an dengan baik dari seluruh variasi 

yang telah diajarkan. 

Ketujuh hal tersebut perlu diperhatikan oleh seorang guru apabila 

mengajar, artinya baru bisa dikatakan seorang guru menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) apabila mampu 

melakukan hal tersebut ketika mengajar di dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan demikian, pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an dalam berbagai bentuk 

baik ketika memperkenalkan huruf hijaiyah, membaca lancar tapi tidak tajwid, 

maka guru harus melakukan tujuh hal tersebut di atas. 

Dalam pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an, seperti juga pembelajaran 

pada umumnya, harus tumbuh dan termotivasi yang didorong dari adanya 

minat. Selain itu dibutuhkan semangat yang tinggi dan rasa ingin mengetahui. 

Dengan tertanamnya minat santri terhadap pembelajaran Baca Tulis Al-

Qur’an, akan melahirkan perhatian yang besar, perasaan senang dan 

sekaligus termotivasi untuk belajar secara tertib. Pada kondisi ini juga lahir 

kemandirian dalam belajar pada diri seorang santri. 
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Kebiasaan belajar mandiri, santri adalah belajar secara berinisiatif 

dengan ataupun tanpa bantuan orang lain dalam belajar yang dilakukan oleh 

santri baik di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) maupun di luar TPA. 

Pengertian tersebut termasuk mengetahui kapan perlu bertemu dengan 

sesama santri, bertemu dengan guru, atau santri yang belajar di Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPA) lain. 

Pada aspek belajar mandiri diperlukan kesadaran yang tinggi bagi 

santri untuk belajar mandiri sebagai bentuk pengaruh terhadap hasil Baca 

Tulis Al-Qur’an. Belajar mandiri adalah belajar secara otomatis yang 

dilakukan atas inisiatif sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Panen dan 

Sekarwinahyu (1997:356) bahwa belajar mandiri merupakan sebuah usaha 

individu siswa yang bersifat otomatis untuk mencapai kompetensi akademis. 

Jika hal ini dilakukan, maka akan berdampak positif terhadap hasil belajar 

dan pencapaian kompetensi santri. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa 

belajar mandiri yang baik yang dilakukan oleh santri akan menghasilkan 

tujuan belajar yang maksimal. 

Kegiatan baca tulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan 

santri memahami huruf hijaiyah dan menggabungkan dalam bentuk kata atau 

kalimat. Kegiatan menulis merupakan beban berat, anggapan ini timbul 

karena membutuhkan banyak tenaga, waktu, perhatian sungguh-sungguh 

yang menuntut keterampilan dan daya imajinasi (Akhadiah dkk., 2006:2). 
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Menulis berarti melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan. 

Selanjutnya Nurdin (2007:4) bahwa menulis adalah serangkaian kegiatan 

seseorang dalam rangka mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya 

melalui bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. Dengan 

demikian, menulis yang baik adalah menulis yang bisa dipahami oleh orang 

lain.  

Menurut Tarigan (1990:21) menulis adalah menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa 

yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca 

lambang-lambang tersebut.  Menulis berarti melahirkan atau mengungkapkan 

pikiran atau perasaan melalui suatu lambang atau tulisan.  

Ahmadi (2005:20) menjelaskan bahwa menulis adalah upaya untuk 

mendorong siswa untuk berpikir jujur dan bertanggungjawab dalam kaitannya 

dengan penggunaan bahasa secara integritas, sensitif, dan daya pikir siswa. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang untuk menuangkan ide 

dan gagasannya, sehingga menghasilkan suatu tulisan yang baik. Di dalam 

konteks Baca Tulis Al-Qur’an dengan pembelajaran melalui pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) maka santri lebih mudah menulis 

karena didukung oleh suasana yang kondusif dan nyata. Dengan pendekatan 

ini akan lebih mudah mencerna/menerima pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an 
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yang dipelajarinya dan selalu mendapatkan perhatian yang khusus dari santri 

yang belajar. 

Dalam kehidupan sehari-hari dijumpai orang yang penuh antusias dan 

ketekunan melaksanakan berbagai kegiatan belajar sementara dipihak lain 

ada yang tidak bergairah dan bermalas-malasan dalam kegiatan belajar. 

Setiap santri memiliki sejumlah motivasi dan dorongan yang berhubungan 

dengan kebutuhan biologis dan psikologis (Zakiah Daradjat dkk., 1995:107) 

Dalam rangka memberikan bimbingan dan dorongan yang tepat 

kepada santri, guru perlu memahami terlebih dahulu hal-hal yang 

berhubungan dengan kesulitan belajar yang dihadapi santri. Sebagaimana 

diketahui bahwa, setiap kegiatan belajar selalu ada faktor yang 

mempengaruhi.  Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya 

motivasi yang mendorong seseorang untuk berbuat, termasuk dalam belajar. 

Dalam konteks ini, motivasi terkandung di dalamnya keinginan mengaktifkan, 

menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu 

untuk belajar. Untuk mengetahui apa sebenarnya motivasi itu, dapat 

dikemukakan beberapa pengertian berikut ini; 

Menurut Abu Ahmadi (1997:10) motivasi adalah kondisi psikologis 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam pengertian lain 

motivasi adalah suatu pendorong untuk mengubah energi dalam diri 

seseorang ke dalam bentuk sesuatu aktifitas nyata untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sementara Ivor K. Devies (1991:214) lebih luas dan lebih rinci 
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memberikan definisi motivasi sebagai berikut: motivasi sebagai kekuatan 

tersembunyi di dalam diri kita yang mendorong kita untuk melakukan dan 

bertindak dengan cara yang khas. Kadang kekuatan itu berpangkal pada 

naluri, kadang pula berpangkal pada rasional, tetapi lebih sering lagi hal itu 

merupakan perpaduan kedua proses tersebut. 

Dari definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para pakar di atas, 

dapat disimpulkan bahwa, ada tiga hal yang berhubungan dengan motivasi, 

yaitu: (i) kebutuhan (ii) dorongan (iii) tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu 

merasa ada ketidak seimbangan antar apa yang dia miliki dan apa yang 

diharapkan. Sebagai ilustrasi, santri merasa bahwa hasil belajarnya rendah, 

padahal memiliki sarana yang lengkap. Ia merasa memiliki cukup waktu, 

tetapi waktu belajarnya kurang teratur. Waktu belajar yang dibutuhkan tidak 

memadai untuk memperoleh hasil yang baik, sementara santri  membutuhkan 

hasil belajar yang baik. Dengan demikian, santri tersebut terdorong untuk 

mengubah cara belajar yang dilakukan selama ini.   

Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan 

dalam rangka memenuhi harapan. Dorongan merupakan kekuatan mental 

yang berorientasi pada pemenuhan harapan dan pencapaian tujuan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa seorang santri untuk 

belajar tidak cukup hanya memiliki fasilitas lengkap, akan tetapi capaian hasil 

belajar sangat ditentukan oleh adanya minat dan kekuatan mental. Kekuatan 

mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan dan cita-cita. Kekuatan 
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yang mendorong terjadinya belajar adalah adanya motivasi-motivasi yang 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia atau santri. 

Zakiah Daradjat dkk (1995:110) prosedur yang perlu mendapat 

perhatian agar tercapai perbaikan motivasi sebagai berikut: 

1. Santri ingin bekerja keras bila ia berminat terhadap sesuatu 

2. Tetapkanlah tujuan yang terbatas dan pantas serta tugas yang jelas 

dan nyata 

3. Usahakanlah santri agar senantiasa mendapat informasi tentang 

kewajiban dan hasil yang dicapai 

4. Manfaatkanlah cita-cita, sikap dan rasa ingin tahu 

5. Setiap santri menginginkan sukses dalam usahanya kalau sukses itu 

tercapai, akan menambah kepercayaan pada diri sendiri 

6. Suasana yang menggembirakan dan kelas yang menyenangkan 

mendorong mitivasi santri. 

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa motifasi itu 

merupakan pendorong terhadap belajar santri yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Minat belajar tidak dapat dipisahkan dengan perhatian dan 

motivasi. Oleh sebab itu, minat dan aktivitas belajar santri hubungannya 

sangat erat sekali. Karena bila seorang santri belajar tidak disertai dengan 

minat dan motiVasi, maka akan sukar memahami pelajaran dan mencapai 

hasil yang diharapkan. 
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Setelah kita melihat pengertian yang luas sari beberapa istilah 

yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapatlah kita mengetahui 

bahwa unsur-unsur minat terdapat semua gejala jiwa di atas, dengan 

demikian minat harus mengandung beberapa unsur, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Sikap reaksi atau tingkah laku yang didasarkan atas kesadaran 

2. Ada obyek yang merangsang 

3. Ada tujuan yang ingin dicapai 

Ketiga hal tersebut di atas harus merupakan kesatuan yang utuh, 

karena apabila satu di antaranya diabaikan, maka minat akan sulit dibentuk. 

Kemudian minat baru dapat terbentuk apabila di dalam obyek yang diminati 

terdapat kepentingan-kepentingan yang jelas hubungannya dengan diri. 

Obyek-obyek yang demikian perlu disajikan dalam setiap kesempatan, agar 

minat senantiasa dapat terbentuk secara utuh dan baik. 

Hal tersebut di atas, sejalan dengan firman Allah swt. dalam Qs. Al-

Imran (3):14 

                           

                                   

              

Terjemahnya: 
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“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang 
diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang 
bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan 
sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat 
kembali yang baik”. (Departemen Agama. RI  2013) 

 Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa manusia 

memang pada dasarnya selalu merasa suka kepada apa-apa atau hal-hal 

yang menjadi perhatianya, dalam hal apa yang diperhatikannya itu 

mempunyai hubungan erat dengan dirinya. Karena adanya rasa kepentingan 

dan rasa butuh kepada hal-hal yang berkenaan dengan dirinya maka dengan 

sendirinya muncul minat terhadap sesuatu itu. 

 Cara untuk meningkatkan minat santri terhadap sesuatu obyek yang 

baru terutama pada Baca Tulis Al-Qur’an adalah menggunakan minat santri 

yang telah ada. Sebagai ilustrasi, santri menaruh minat terhadap olahraga 

balap mobil. Sebelum mengajarkan percepatan gerak, maka seorang guru 

menarik perhatian santri dengan menceritakan sedikit mengenai balap mobil 

yang baru saja berlangsung, kemudian sedikit demi sedikit diarahkan ke mata 

pelajaran sesungguhnya, begitu pula tatkala seorang guru mengaji mau 

menarik perhatian santri tentang belajar Baca Tulis Al-Qur’an, maka seorang 

guru menceritakan kelebihan-kelebihan seseorang jika memiliki keterampilan 

Baca Tulis Al-Qur’an, baik kelebihan itu menyangkut masalah kehidupan di 

dunia maupun ganjaran dari Allah swt., barulah santri diarahkan kepada 

ajaran yang sesungguhnya. 
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 Disamping memanfaatkan minat santri yang telah ada trainer 

menyarankan agar para pengajar juga berusaha membentuk minat baru pada 

diri santri. Ini dapat dicapai dengan jalan memberikan informasi pada santri 

yang mengenai hubungan antara satu bahan pengajaran yang akan diberikan 

dengan bahan pengajaran yang lalu. 

 Bila usaha di atas tidak berhasil maka seorang guru dapat memakai 

insentif dalam usaha mencapai tujuan pelajaran. Insentif merupakan 

pancingan yang dipakai untuk membujuk seseorang agar melakukan sesuatu 

yang tidak mau melakukannya atau yang tidak dilakukannya dengan baik. 

Dengan suatu harapan insentif akan membankitkan motifasi santri, dan 

mungkin minat terhadap bahan yang diajarkan akan muncul. 

 Demikian minat dapat dipandang sebagai suatu sikap kerohanian yang 

berhubungan dengan perasaan. Oleh karena itu minat hanya ada pada 

manusia, sedangkan makhluk lain tidak. Dalam kehidupan ini, setiap Muslim 

wajib mempelajari dan mengamalkan Al-Qur’an, sebagai pedoman hidup 

umat  Muslim. Untuk itulah maka seorang Muslim harus mengetahui Baca 

Tulis Al-Qur’an sebagai satu “keniscayaan” dalam hidupnya. Al-Qur’an dapat 

dipahami, dan pada akhirnya dapat diamalkan ketika Al-Qur’an dapat dibaca 

dan ditulis. Dari sinilah lahir pemahaman dan pengamalan kandungan Kitab 

Suci Al-Qur’an, yaitu kemampuan membaca dan menulis dengan baik. 
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 Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an adalah kecakapan yang dimiliki oleh 

seseorang yang diperoleh dari proses belajar. Dengan demikian, kemampuan 

Baca Tulis Al-Qur’an merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang setelah 

melalui proses kegiatan belajar dalam jangka waktu yang tidak tertentu. 

Waktu yang digunakan untuk belajar Baca Tulis Al-Qur’an bervariasi, 

tergantung dari model, pendekatan dan strategi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru, serta tingkat kecerdasan masing-masing santri.  

Model, metode dan pendekatan yang digunakan oleh seorang guru 

adalah faktor yang dapat menghambat, dan atau menumbuhkan dan 

mengembangkan santri dalam proses belajar Baca Tulis Al-Qur’an. Dari 

sekian banyak Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di negara kita tercinta ini, 

mengindikasikan bahwa Baca Tulis Al-Qur’an adalah pendidikan yang paling 

pokok yang harus diajarkan kepada anak-anak Muslim. Dari berbagai Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPA) yang menggunakan model serta pendekatan 

pembelajaran yang beragam pula, menampakkan kemampuan santri yang 

beragam dalam Baca Tulis Al-Qur’an. Berikut ini dikemukakan secara 

sederhana tahapan dalam pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an: 

1. Mampu membaca huruf hijaiyah 

Pada tahap ini santri mengenal dan mampu melafadzkan huruf 

hijaiyah. Mereka belum mampu menulis dan membaca dalam bentuk 
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kumpulan huruf atau kata/kalimat. Kondisi ini dialami oleh santri yang 

baru masuk Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). 

2. Mampu membaca Al-Qur”an dengan tartil      

Kata tartil merupakan suatu istilah yang digunakan oleh Allah swt. 

yang berarti perlahan-lahan. Al-Qur’an harus dibaca dengan pelan 

agar dapat diresapi dan dipahami dengan benar maksud ayat yang 

dibaca itu. Dalam kondisi seperti ini Al-Qur’an dapat membuat 

ketenangan dan kebahagiaan bagi yang membacanya. Membaca 

dengan tartil ini dijelaskan oleh Allah swt. dalam QS. al-Muzammil 

(73):4 

                     

Terjemahnya:  
“Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al Quran dengan perlahan-
lahan”. (Departemen Agama RI  2013) 
Kata tartil berasal dari kata rattala-yurattilu-tartila yang berarti lambat, 

pelan. A. Hasan (1992:15) mengartikannya membaca dengan lambat, 

teratur, faham dan keras. 

Dari pengertian di atas peneliti dapat mengemukakan bahwa, 

membaca Al-Qur’an dengan tartil adalah kemampuan membaca Al-

Qur’an dengan perlahan, teratur, benar sesuai dengan makhrajnya, 

jelas huruf-hurufnya  dan orang yang mendengarkannya dapat 

memahami maksud ayat Al-Qur’an yang dibaca. 

3. Kemampuan membaca Al-Qur’an dengan tajwid.  
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Adalah kemampuan membaca Al-qur’an dengan baik dan tertib 

menurut makhrajnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, berdengung 

atau tidak pengucapan hurufnya. Bacaan Al-Qur’an dengan tajwid 

adalah membaca sesuai dengan yang seharusnya. 

4. Kemampuan membaca Al-Qur’an dengan memahami maksudnya.  

Tujuan akhir dari pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an adalah dapat 

memahami maksud dan tujuan ayat demi ayat dari Al-Qur’an. Pada 

tahapan ini pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) yang 

ada saat ini tidak ada yang kurikulumnya sampai pada penterjemahan 

kata demi kata dalam Al-Qur’an. Untuk yang terakhir ini biasanya 

dipelajari pada pondok pesantren atau binaan khusus penafsiran Al-

Qur’an. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori dan Konsep 

Dalam proses pembelajaran, santri perlu dibiasakan untuk 

memecahkan masalah menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan 

bergelut dengan ide-ide. Guru tidak akan mampu memberi semua 

pengetahuan kepada santri. Santri harus mengkonstruksi pengetahuan di 

benak mereka sendiri. Esensi dan dan teori konstruktivis adalah ide bahwa 

santri harus menemukan dan mentrasformasikan suatu informasi kompleks 

ke situasi lain, dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka 

sendiri. 

Dengan dasar itu pembelajaran harus dikemas menjadi proses 

“mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan. Dalam proses 

pembelajaran, santri membangun sendiri pengetahuan mereka melalui 

keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar.  Santri menjadi pusat 

kegiatan, bukan guru.   

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan pelaksanaan kurikulum 

pasa suatu lembaga pendidikan, agar dapat memengaruhi peserta didiknya 

kea rah yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah 

melakukan perubahan tingkah laku peserta didik , baik secara intelektual, 

emosional, maupun spiritual agar mereka dapat hidup mandiri dan 

berkualitas. Dalam mencapai tujuan tersebut, santri atau peserta didik 
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berinteraksi dengan lingkungan belajar yang dikelola oleh guru melalui 

proses belajar mengajar dengan berbagai metode dan pendekatan. 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dalam 

jangka waktu tertentu dalam mencapai tujuan tertentu pula. Seseorang dalam 

belajar bermaksud adanya perubahan pada dirinya dalam kehidupannya. 

Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut pengetahuan (kognitif), 

keterampilan (psikomotorik) maupun nilai dan sikap (afektif). Harapan yang 

merupakan niat suci seorang guru kepada peserta didiknya adalah 

bagaimana materi pelajaran yang diberikan dapat diserap dan dipahami 

secara tuntas oleh peserta didiknya. Dari sinilah biasanya timbul masalah 

bagi seorang guru dalam menjalankan tugasnya yang mulia ini. Masalah 

yang biasanya timbul ini disebabkan oleh anak didik bukan hanya sebagai 

individu dengan segala keunikannya, melainkan mereka pun sebagai 

makhluk social dengan latar belakang yang beragam. Dengan demikian, 

paling tidak ada tiga aspek yang membedakan anak didik yang satu dengan 

yang lain, yaitu aspek intelektual, psikologis dan biologis. 

Ketiga aspek tersebut diakui sebagai akar masalah yang menimbulkan 

beragamannya sikap dan tingkah laku anak didik. Hal ini pula yang menjadi 

tugas berat seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran di kelas. 

Namun hal ini harus diakui bahwa, masalah pengelola kelas adalah masalah 

klasik bagi seorang guru yang sampai saat ini masih saja menjadi keluhan. 

Dengan demikian guru harus memiliki kreatifitas untuk mengelola kelas, agar 
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peserta didik merasa tenang dan senang mengikuti materi pelajaran. Dengan 

demikian pengetahuan yang akan dibangun atau ditanamkan pada peserta 

didik efektif mereka pahami secara tuntas. 

Pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit), dan tidak 

sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia 

harus mengkontruksi pengetahuan itu, dan memberi makna melalui 

pengalaman nyata. Filosofi itulah yang mendasari pengembangan 

pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning, (CTL). 

Ada kecenderungan belakangan ini untuk kembali pada pemikiran 

bahwa anak-anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan amaliah. 

Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya, 

bukan mengetahuinya. Pembelajaran yang beroirentasi target penguasaan 

materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek, tetapi 

gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan 

jangka panjang. Dan itulah yang terjadi di kelas-kelas, atau lembaga 

pendidikan yang ada saat ini. 

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning (CTL) 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa atau santri dan mendorong 

siswa atau santri membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 
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dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Dengan konsep itu, hasil pelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa 

atau santri. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk 

kegiatan siswa atau santri bekerja dan mengalami, bukan transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa atau santri. Strategi pembelajaran 

dipentingkan daripada hasil. 

Dalam konteks itu, siswa atau santri perlu mengerti apa makna belajar, 

apa manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. 

Mereka sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya yang akan 

datang. Mereka mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya 

untuk mencapainya. Dalam upaya itu mereka memerlukan guru sebagai 

pengarah dan pembimbing. 

Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa atau 

santri mencapai tujuannya. Maksudnya guru lebih banyak berurusan dengan 

strategi daripada member informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai 

sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi 

anggota kelas (siswa atau santri). Sesuatu yang baru, berupa pengetahuan 

dan keterampilan dari penemuan sendiri, bukan dari guru. Seperti itulah 

peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual. Guru 

harus profesional sehingga dalam melaksanakan tugasnya, lahir inovasi dan 

kreasi yang pada akhirnya peserta didik merasakan sesuatu yang baru. 

Dengan demikian siswa/santri tidak bosan atau jenuh dalam mengikuti 
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pelajaran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 (2005:83) 

pada pasal I ayat 1 dijelasakan bahwa; 

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 
 
Dari penjelasan Undang-Undang tersebut, guru dengan pembelajaran 

kontekstual adalah bagian dari profesionalisme seorang guru yang sangat 

menentukan dalam mengelola kelas. Kontekstual hanya sebuah strategi 

pembelajaran, seperti hal strategi pembelajaran yang lain. Kontekstual 

dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran lebih produktif dan 

bermakna. Pendekatan kontekstual dapat dijalankan tanpa harus mengubah 

kurikulum dan tatanan yang ada. 

Pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dalam pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an, santri diarahkan bahwa 

membaca, menulis, memahami dan mengamalkan Al-Qur’an adalah 

kebutuhan setiap Muslim dalam menjalani kehidupannya, dan bukan karena 

mendapat hukuman Tuhan ketika tidak membaca dan mengamalkannya. 

Pelajaran agama, termasuk Baca Tulis Al-Qur’an adalah pelajaran yang 

paling strategis untuk membentuk karakter anak didik.  

Dunia pendidikan saat ini sedang dilanda masalah besar, terutama 

karakter dan nilai-nilai kesopanan yang telah terkikis. Realitas yang ada saat 

ini, anak didik sudah jauh berbeda dengan anak didik pada masa awal 
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sejarah pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai universal kebangsaan terlebih nilai 

universal agama seperti, kejujuran, kesopanan, persaudaraan, rasa hormat 

kepada guru, semua ini sudah hilang di kalangan anak didik sekarang. 

Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya, karena pendidikan di 

rumah tangga telah bergeser, diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. 

Dengan melihat penomena yang berkembang di Indonesia saat ini, jika 

diamati lebih jauh anak-anak generasi Islam sudah sangat memprihatinkan. 

Mereka masih banyak yang tidak bisa membaca Al-Qur’an dengan baik, 

terlebih memahami dan mengamalkannya. Sementara Al-Qur’an adalah 

sumber pertama dan utama ajaran Islam yang mengatur kehidupan umat 

manusia. 

Setiap Muslim yakin bahwa membaca Al-Qur’an adalah ibadah dan 

amalan yang sangat mulia. Membaca al-Qur’an baik dimengerti maksudnya 

ataupun tidak  dijanjikan oleh Allah swt. pahala yang berlipat ganda, 

termasuk ketenangan hati yang dapat dirasakan secara langsung. 

Hidup di bawah naungan Al-Qur’an adalah suatu ni’mat yang hanya 

dapat dirasakan oleh orang yang pernah mengalaminya. Keni’matan itu 

meningkatkan, memberkati, dan membersihkan taraf kehidupan itu sendiri 

(Sayyid Qutb, 1992:11). Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang 

merupakan kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. 

Al-Qur’an diturunkan untuk menjadi pedoman hidup manusia dalam menata 

kehidupannya di dunia ini. Untuk terwujudnya tujuan ini, maka Al-Qur’an 
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turun dengan petunjuk, keterangan, aturan, konsep baik yang bersifat umum 

maupun yang bersifat terinci, yang tersurat maupun yang tersirat dalam 

berbagai aspek kehidupan (M. Amin, 1998:1). 

Untuk itulah  dalam konteks keberagamaan, memahami Al-Qur’an 

adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan ini. Kehidupan akan 

terarah, terbimbing, karena diterangi oleh cahaya Al-Qur’an, sehingga 

kelihatan jelas yang baik dan yang tidak baik. 

 

B. Kerangka Pikir 

Dalam proses pembelajaran, minat peserta didik menempati posisi  

yang sangat penting., karena tanpa adanya minat untuk melakukan aktivitas 

belajar maka sudah dapat disangsikan bahwa hasil yang direncanakan tidak 

akan berhasil, karena minat itu sendiri berfungsi sebagai pendorong bagi 

seseorang untuk berbuat, sebab dorongabitu bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan baca tulis Al-Qur’an. 

Dengan demikian di dalam proses pembelajaran Al-Qur’an memang 

sangat perlu memiliki rasa optimis terutama upaya membangkitkan minat 

sebagai motivasi untuk dapat menyerap dan memetik sesuatu yang 

bermanfaat yang terkandung dalam proses pembelajaran Al-Qur’an, oleh 

karena itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, tetapi harus melalui usaha 

yang maksimal sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terwujud dengan 

baik dalam hubungannya dengan fungsi minat dalam belajar. 
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Upaya peningkatan Baca Tulis Al-Qur’an dengan menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) adalah suatu pendekatan 

pembelajaran bukan hanya berpusat pada konsep-konsep materi abstrak 

yang diberikan kepada santri, akan tetapi memadukan pembelajaran dengan 

alamnya, pikiran atau tindakan nyata dengan sekitar santri. Salah satu contoh 

mengucapkan Lafadz qo (   ) guru mengingatkan bunyi ayam, selain itu bisa 

juga melibatkan santri dalam pengucapan huruf-huruf yang terasa sulit. 

Melakukan refleksi terhadap yang lalu dan menghubung-hubungkan 

dengan pengetahuan yang baru diterima melalui pendekatan Contextual 

Teaching Learning (CTL) terhadap variasi pengucapan lafadz huruf Al-Qur’an 

melalui tulisan yang diperolehnya. 

Baca tulis Al-Qur’an seorang santri dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu: tempat, waktu, sumber, cara belajar, fasilitas dan media. Komponen ini 

tentunya dapat berpengaruh terhadap hasil belajar santri. Kalau komponen 

tersebut di atas tersedia, lalu kemudia dipadukan dengan pembelajaran 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), yaitu 

memadukan pembelajaran dengan alamnya, pikiran atau tindakan nyata 

dengan alam sekitar santri, maka besar kemungkinan minat santri meningkat 

dan hasil belajarnya sangat memuaskan. 

Disamping upaya yang dilakukan oleh guru secara langsung, faktor 

internal dan faktor eksternal ang mempengaruhi minat santri, juga perlu 

diketahui oleh santri. Dengan demikian,  upaya dalam meningkatkan minat 
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santri dan kualitas Baca Tulis Al-Qur’an sangat ditentukan oleh kompetensi 

dan pendekatan yang digunakan oleh guru. Untuk lebih jelasnya, 

digambarkan bagan kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Minat Santri TPA Al-Ihsan 
Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua 
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Contextual Teaching 
And Learning (CTL) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan 

 Pendekatan yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah 

pendekatan observasi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara pengamatan 

secara mendalam, menggunakan beberapa sumber teori dan lain-lain. 

Kemudian menganalisis secara komparatif data yang sudah diambil, 

sehingga jelas dapat diketahui minat santri terhadap Baca Tulis Al-Qur’an 

melalui pendekatan konteks. 

 

2. Jenis Penelitian 

 Penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini, adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Sugiono (2009:11) menjelaskan bahwa 

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat 

perbandingan atau variabel yang lain”. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah 

membuat dekripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan 

akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki.  

 Penelitian kualitatif diterangkan oleh Arikunto (2009:159) 

bahwa”Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 



49 
 

deskripsi, baik ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diambil dari orang-

orang atau subyek itu sendiri”. Pendekatan ini digunakan karena fokus 

penelitian ini akan mendeskripsikan minat santri Taman Pendidikan Al-Qur’an 

(TPA) Al-Ihsan terhadap Baca Tulis Al-Qur’an melalui pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua 

Kabupaten Wajo. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian ini adalah di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 

Al-Ihsan Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Tempat 

ini terletak di sebelah utara Kota Wajo dengan jarak 80 km dari Kota Wajo. 

Salah satu factor yang terpenting untuk diperhatikan adalah memilih dan 

menentukan wilayah penelitian dengan tepat. Oleh karena itu banyak hal 

yang perlu mendapat perhatian sebelum menentukan wilayah yang akan 

diteliti. Dalam penelitian kualitatif, tahapan ini disebut dengan tahapan pra 

lapangan. 

 Dalam pandangan Lexi, J. Moleong (1991:86) bahwa pemilihan 

lapangan atau menentukan wilayah penelitian, diarahkan oleh teori subtantif 

yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja, walaupun masih relatif 

sifatnya. Teori subtantif dalam hal ini adalah teori yang dikembangkan untuk 

keperluan yang sifatnya subtantif atau empiris dalam inkuiri (pemeriksaan 

dengan sistem interview) suatu ilmu pengetahuan. Misalnya: sosiologi, 
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antropologi dan psikologi. Hipotesis kerja tersebut baru akan terumuskan 

secara tetap setelah dikonfirmasikan dengan data ketika penulis sudah 

memasuki kancah latar belakang penelitian. 

 Di samping itu itu pemilihan suatu wilayah tertentu juga harus 

didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, yang paling utama adalah apakah di 

dalam lapangan atau wilayah penelitian terdapat kesenjangan (deviasi) 

antara harapan dan kenyataan, sebab masalah terjadi karena adanya 

kesenjangan antara keduanya. Selain itu penentuan obyek penelitian juga 

harus mempertimbangkan hal-hal yang minimal dapat dilihat dari dua aspek, 

yaitu: 

1. Dari segi obyek, yaitu apakah penelitian dapat dilakukan atau tidak, 

serta apakah datanya dapat diperoleh atau tidak, dan apakah 

konstribusi dari penelitian tersebut terhadap obyek yang diteliti. 

2. Dari sudut subyek (peneliti) itu sendiri, harus mempertimbangkan 

aspek efisiensi (biaya, waktu, penguasaan terhadap metode atau 

teori). 

 Dari beberapa pertimbangan di atas, maka pemilihan obyek 

penelitian, dalam hal ini adalah “Minat Santri TPA Al-Ihsan terhadap Baca 

Tulis Al-Qur’an melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Memilih obyek penelitian di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua 

Kabupaten Wajo, tidak hanya didasarkan pada pertimbangan sesaat, akan 

tetapi telah dipikirkan secara matang. Berdasarkan pengamatan dan 
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informasi yang penulis dapatkan bahwa, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 

Al-Ihsan adalah TPA yang pertama berdiri di Kelurahan Bulete. Waktu yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dua bulan, yang dimulai bulan 

Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015. 

 

C. Sumber Data 

 Sumber data yang diambil dalam penelitian ini, bersumber dari hasil 

observasi , wawancara, dan pengamatan langsung. Disamping itu sumber 

data juga diperoleh dari buku-buku referensi, naskah dan dokumen resmi, 

serta makalah-makalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2009:102). Dalam penelitian ini, 

pengumpulan data dilakukan dengan tiga macam teknik yaitu, observasi, 

wawancara dan kepustakaan. 

 
1. Observasi 

 Observasi menurut Arikunto (2002:146) sering orang mengartikan 

sebagai suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan 

menggunakan mata. Namun dalam artian psikologis, observasi atau yang 
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disebut pula dengan pengamatan meliputi kegiatan pengamatan terhadap 

suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. 

 Teknik ini dilakukan untuk mengamati langsung minat santri  TPA 

Al-Ihsan terhadap Baca Tulis Al-Qur’an melalui pendekatan ontextual 

Teaching and Learning (CTL) di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua 

Kabupaten Wajo. 

 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview sering disebut juga dengan kuesioner 

lisan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan pada informan 

secara lisan yaitu pada orang tua santri, guru dan santri. Dalam pelaksanaan 

wawancara, pertanyaan yang dibuat dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dari 

informan, sehingga data yang telah ada dapat lebih lengkap dan akurat. 

 

3. Kepustakaan 
 

 Teknik ini dilakukan untuk menelaah, mencatat, dari buku-buku 

referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga dengan 

demikian data yang didapat dianalisis dengan teori dari referensi yang ada. 

Demikian pula landasan teorinya dapat ditemukan. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Metode Analisis 

 Metode analisis data ini, dimaksudkan setelah data yang telah 

dihimpun akan dianalisis lebih lanjut. Kegiatan menganalisis data merupakan 

suatu usaha dalam mendapatkan jawaban terhadap permasalahan. Langkah-

langkah dalam menganalisis data menurut Arikunto (2009:125) dapat 

dilakukan: 

a. Mengelompokkan data atau display data, yaitu mengumpulkan 

beberapa data yang saling berkaitan 

b. Reduksi data, yaitu dengan menganalisis secara keseluruhan 

kemudian memberikan penilaian sesuai dengan tema untuk 

mencari bagian-bagian yang saling terkait agar lebih 

sederhana. 

c. Verifikasi data, yaitu menafsirkan dan mengelompokkan semua 

data agar tidak terjadi tumpang tindih dan kerancuan karena 

perbedaan-perbedaan.  

 Noeng Muhajir (1998:51) memberikan penjelasan bahwa, setelah 

melakukan pengumpulan data, dilakukan analisis dengan menggunakan 

metode pengolahan data yang bersifat deduktif dan induktif. Hadi Sutrisno 

(1980:42) menjelaskan bahwa metode deduktif adalah proses menganalisis 

data yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum, selanjutnya 
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dianalisis untuk memperoleh simpulan  yang bersifat khusus. Sedang metode 

induktif adalah proses menganalisis sata dari pengetahuan yang bersifat 

khusus kemudian dianalisis untuk menarik simpulan yang bersifat umum. 

   Adapun cara menganalisis data adalah teks perlu diproses dengan 

aturan dan prosedur yang telah dirancangkan dan teks diproses secara 

sistematis. Proses menganalisa teks harus mengarah pada pemberian 

sumbangan pada teori. Proses analisis didasarkan pada deskripsi yang 

dimanipestasikan. Berkaitan dengan itu, penulis akan melakukan analisis 

data pada semua hasil observasi, wawancara dan kepustakaan yang tertulis 

dalan bentuk buku atau tulisan ilmiah, yang merupakan teori atau konsep 

tentang pembelajaran dengan pendekatan Contextual eaching ang Learning 

(CTL). 

2. Analisis Filosofi 

 Analisis filosofi dilakuakan, agar pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) sebagai pendekatan untuk menumbuhkan minat santri TPA 

dalam belajar baca tulis Al-Qur’an, dapat dipahami secara tuntas dan utuh, 

dengan penuh pertimbangan kearifan, sehingga dapat disimpulkan secara 

obyektif. Kemudian menggunakan metode rasionalisasi terhadap realitas atas 

minat santri terhadap baca tulis Al-Qur’an secara kualitatif. Analisis filosofi ini 

bisa dalam bentuk: 
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a. Metode interpretasi 

 Metode interpretasi ini terdiri dari dua metode, yaitu metode 

interpretasi tekstual dan kontekstual. Interpretasi tekstual adalah upaya 

menjadikan catatan dari referensi sebagai sumber data. Sementara metode 

interpretasi kontekstual adalah upaya memberikan tanggapan pada minat 

santri terhadap baca tulis Al-Qur’an melalui pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL). 

b. Metode komparasi 

Metode komparasi adalah upaya penulis untuk menganalisa secara 

komparatif, data yang bersifat fakta-fakta berupa buku referensi dan 

pendapat para tokoh. Komparasi fakta-fakta dari referensi, dan pendapat 

para tokoh ini, kemudian dibuat konsep atau abstraksi teoritisnya. Dengan 

demikian dapat menyusun kategori teoritisnya pula. 

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, 

berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian, 

observasi, wawancara dan kepustakaan atau dokumentasi, serta melalui 

instrument/ prosedur penelitian maka peneliti dapat memperoleh data yang 

akurat dan valid. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini dipaparkan hasil penelitian tentang (1) Bagaimana 

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) Bagaimana 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?. Untuk lebih jelasnya tampak pada uraian berikut ini. 

 

1. Deskripsi Minat Santri Terhadap Baca Tulis Al-Qur’an melalui 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Minat adalah kecenderungan jiwa seseorang kepada sesuatu 

sehingga menimbulkan dorongan untuk bertingkah laku. Dari pengertian ini 

termasuk kapan seseorang melakukan aktivitas yang didorong oleh keinginan 

jiwanya terhadap sesuatu, bertingkah laku terhadap apa yang diminatinya. 

Aktivitas, tingkah laku atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan 

dorongan minat terhadap sesuatu, dilakukannya dengan sungguh-sungguh 

disertai perasaan senang. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan untuk mengenang sesuatu aktivitas atau kegiatan. Minat 
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pada dasarnya timbul dengan sendirinya sebagaimana halnya minat santri 

terhadap pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an pada TPA Al-Ihsan Kecamatan 

Pitumpanua Kabupaten Wajo. 

Dan untuk lebih jelasnya mengenai minat belajar santri TPA Al-Ihsan 

terhadap pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an melalui Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua 

Kabupaten Wajo, diperoleh keterangan dari Abd. Muin, Kepala TPA Al-Ihsan 

sebagai berikut: 

“Minat Santri TPA terhadap Baca Tulis Al-Qur’an dengan Pendekatan 
Contextual Teaching and Learning (CTL) cukup tinggi disebabkan 
karena, dengan Pendekatan CTL santri lebih mudah memahami dan 
menemukan sendiri fakta, konsep, serta diberi ruang bagi mereka 
untuk bertanya pada gurunya jika ada masalah yang didapati dalam 
Baca Tulis Al-Qur’an.” (Wawancara pada tanggal 5 Januari 2015, jam 
15.00-15.45) 
 
Berdasarkan hasil analisis data keterangan di atas, dapat diperoleh 

gambaran bahwa minat TPA Al-Ihsan terhadap Baca Tulis Al-Qur’an melalui 

Pendekatan CTL di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten 

Wajo sangat diminati. Indikatornya adalah, intensitas, semangat belajar, dan 

hasil belajar santri berkualitas. Demikian pula yang dijelaskan oleh Sumarlin, 

guru TPA Al-Ihsan bahwa; 

“Pembelajaran dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning 
santri pada umumnya senang dan secara intens belajar, mudah 
memahami, mengenal huruf hijaiyah dan tanda baca, menirukan bunyi 
huruf dan menulis huruf Al-Qur’an.” (Wawancara pada tanggal 5 
Januari 2015, jam 16.00-16.45). 
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Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Silberman 

(2009:194) bahwa siswa intens dalam belajar akan memberikan kontribusi 

dalam hasil belajarnya. Hal ini terbukti pada TPA Al-Ihsan di Kelurahan 

Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo bahwa santri memiliki hasil 

belajar yang baik, karena selalu intens dalam Baca Tulis Al-Qur’an. Intensitas 

yang diperlihatkan santri dalam Baca Tulis Al-Qur’an adalah motivasi yang 

timbul dari dalam karena pendekatan yang dilakukan diminati santri. 

Hal tersebut sejalan dengan tricotomi yang dikemukakan oleh Mac. 

Douglas, (1976:194) salah seorang ahli ilmu jiwa social Inggris, yaitu bahwa: 

“manusia memiliki 3 kemampuan psikis yaitu, kognisi (pengamatan), konasi 

(kehendak), dan emosi (perasaan).” 

Untuk itulah minat seseorang sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar atau kemampuan seorang santri. Minat seseorang akan muncul ketika 

pendekatan pembelajaran itu sesuai dengan harapannya. Dari hasil 

penelitian membuktikan bahwa, Pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) adalah pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. 
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2. Deskripsi Kemampuan Terhadap Baca Tulis Al-Qur’an TPA Al-

Ihsan Melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

Dalam pembelajaran kontekstual, program pembelajaran lebih 

merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang oleh guru yang berisi 

skenario tahap demi tahap tentang apa yang dilakukan bersama siswanya 

sehubungan dengan topic yang akan dipelajarinya. Dalam program tercermin 

tujuan pembelajaran, media untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan 

autentik assessment. 

Kemampuan terhadap Baca Tulis Sl-Qur’an adalah hasil belajar yang 

diperoleh santri melalui usaha atau inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang 

lain dalam belajar. Pengertian tersebut termasuk mengetahui kapan pelajaran 

perlu diulangi, bertemu dengan sesama santri, dan kapan waktu yang 

ditentukan belajar di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). Indikator penilaian 

tentang kemampuan santri dalam belajar Baca Tulis Al-Qur’an adalah 

pengenalan huruf, pengucapan huruf, penulisan huruf, bacaan dengan fasih, 

dan mengetahui panjang pendeknya bacaan. Kompetensi ini dapat dimiliki 

oleh santri dalam jangka waktu belajar yang relative singkat. 

Demikian pula kemampuan dalam membaca, santri antusias membaca 

kalimat-kalimat yang ada dalam buku santri (iqra’). Santri dalam belajar 

membaca hanya diarahkan oleh gurunya dan kembali dibimbing ketika 

mendapat kesulitan atau ada kesalahan dalam bacaan. Bimbingan yang 
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dilakukan oleh gurunya mudah dipahami oleh santri, karena kembali ke 

alamnya. Seperti, bacaan huruf ‘ba’ ditunjuk baju yang dipakai, ‘tha’ ditunjuk 

topi, ‘sya’ diperlihatkan seseorang yang memburu ayam, ‘qa’ diperlihatkan 

ayam betina yang mau bertelur dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk 

membantu santri memudahkan dalam pelafalan huruf, terutama ketika santri 

masih kakuh mengucapkannya. Dengan cara seperti ini, santri yang awalnya 

kurang aktif, akhirnya kembali aktif dalam belajar. 

Pembelajaran dengan pendekatan konteks dianggap sangat efektif 

untuk menanamkan Baca Tulis Al-Qur’an. Oleh karena itu, kreatifitas guru 

untuk memaksimalkan pendekatan konteks ini sangat dibutuhkan, karena 

semakin kreatif seorang guru dalam membimbing santri semakin cepat 

dipahami dengan hasil yang memuaskan. Hal ini penting, karena didasarkan 

kepada kebutuhan masyarakat yang selalu dinamis, pada setiap tempat dan 

waktu. Dengan demikian, maka masyarakat tidak pernah puas dengan teori 

pendidikan yang ada. Masalah pendidikan, tidak terkecuali pendidikan Baca 

Tulis Al-Qur’an, tidak akan pernah selesai dibicarakan dan dirumuskan 

sampai kapan pun. 

Untuk menyikapi dan merespon tuntutan dunia pendidikan tersebut, 

maka guru bersama lembaganya harus terus berbenah untuk meningkatkan 

profesionalisme para guru. Bahwa guru merupakan faktor terpenting dalam 

pendidikan, rasanya tidak ada yang meragukan. apa pun kurikulum yang 

berlaku, begitu pula sara dan prasarana yang lengkap akhirnya gurulah yang 
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menerapkan dan menggunakannya. Perubahan, tuntutan dan kreatifitas guru, 

yang saling bersinergi, maka akan melahirkan kompetensi dan kemampuan 

peserta didik yang tinggi. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam setiap lembaga pendidikan yang ada, masih didominasi oleh 

pandangan bahwa, pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus 

dihafal. Pengelolaan kelas masih berfokus pada guru sebagai sumber utama 

pengetahuan, kemudian ceramah menjadi pilihan utama strategi belajar. 

Untuk itu dibutuhkan suatu metode dan pendekatan proses belajar mengajar 

yang lebih efektif dan produktif dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Memudahkan target capaian, lebih memberdayakan santri, dan mencapai 

kualitas yang tinggi adalah harapan dan cita-cita lembaga pendidikan 

termasuk TPA, sebagai lembaga pendidikan Al-Qur’an. 

Pembelajaran dengan pendekatan konteks, adalah sebuah 

pendekatan yang tidak menekan santri, memaksa, dan menghafal materi 

pelajaran, tetapi sebuah pendekatan yang mendorong santri untuk 

mengkonstruksi pengetahuan yang ada di benak mereka masing-masing.  

Dalam konteks ini, santri diberi pengertian tentang apa makna belajar, dalam 

status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang 

mereka pelajari sangat berguna bagi kehidupannya baik di dunia maupun di 

akhirat yang akan datang. Dengan demikian mereka memposisikan diri 
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sebagai diri sendiri yang membutuhkan suatu bekal untuk hidupnya. Mereka 

mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya mencapainya. 

Dalam upaya itu, motivasi dan minat mereka tumbuh, dan memerlukan 

bimbingan dari guru yang mampu menambah harapan belajar bagi mereka. 

Minat untuk belajar bagi santri sangat menentukan dalam upaya 

memahami suatu pelajaran terlebih dalam peningkatan kualitas hasil belajar, 

seperti Baca Tulis Al-Qur’an. Keberhasilan belajar, ditentukan oleh banyak 

variabel, seperti sumber daya guru, ketersediaan bahan ajar, perangkat 

pembelajaran, tempat belajar, dan keadaan santri itu sendiri. Setiap santri 

memiliki perbedaan dalam banyak hal, mulai dari fisik, pola pikir, dan cara 

merespon.demikian dalam hal belajar, setiap santri memiliki kelebihan dan 

kekurangan dalam menerima dan memahami materi pelajaran yang 

diberikan. 

Dalam peningkatan hasil belajar santri terhadap suatu pelajaran, 

Muhibbin Syah (2010:146) mengungkapkan bahwa, “seseorang dalam 

meningkatkan hasil belajarnya dipengaruhi oleh dua faktor;  faktor internal 

(yang bersumber dari dalam diri seseorang) mencakup; psikologi, intelegensi, 

bakat, minat, motivasi, minat belajar, cara atau pendekatan pembelajaran. 

Sementara faktor eksternal (yang bersumber dari luar diri seseorang) 

meliputi; keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan sekitarnya”. 

Berdasarkan hasil penelitian ahli psikologi di atas, minat belajar adalah 

salah satu faktor yang menentukan prestasi seseorang. Minat belajar akan 
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tumbuh dari dalam diri seseorang manakala pelajaran yang diajarkan 

dipahami oleh santri bahwa hal itu penting untuk kehidupannya, disamping 

metode atau pendekatan yang digunakan oleh guru menarik bagi dirinya, 

atau sesuai denga kecenderungan dan harapannya.  

Melalui landasan filosofi konstruktivisme, Contextual Teaching nad 

Learning (CTL), dihadirkan sebagai suatu pendekatan pembelajaran alternatif 

baru, yang tidak menekan santri untuk menghafal, materi pelajaran, tetapi 

belajar melalui mengalami, merasakan dan bukan menghafal. 

Menurut John A. Zahorik (1995:27) bahwa pembelajaran kontekstual 

Contekstual Teaching and Learning (CTL) adalah “konsep belajar , yang 

membantu guru mengaitkan antara materi dengan situasi nyata santri dan 

mendorong santri membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Untuk mendapatkan 

kejelasan perbedaan antara pendekatan Kontekstual dengan pendekatan 

Tradisional (Departemen Pendidikan Nasional, 2002) adalah tergambar 

berikut ini; 

No Pendekatan CTL Pendekatan Tradisional 

1 Siswa secara aktif terlibat dalam 
proses pembelajaran.  

Siswa adalah penerima informasi 
secara pasif. 

2 Siswa belajar dari teman melalui 
kerja kelompok, diskusi, saling 
mengoreksi. 

Siswa belajar secara individual. 

3 Pembelajaran dikaitkan dengan 
kehidupan nyata dan atau 
masalah yang disimulasikan. 

Pembelajaran sangat abstrak dan 
teoritis. 
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4 Perilaku dibangun atas 
kesadaran diri. 

Perilaku dibangun atas kebiasaan. 

5 Keterampilan dikembangkan 
atas dasar pemahaman. 

Keterampilan dikembangkan atas 
dasar latihan. 

6 Siswa menggunakan 
kemampuan berfikir kritis, 
terlibat penuh dalam 
mengupayakan terjadinya 
proses pembelajaran yang 
efektif, ikut bertanggung jawab 
atas terjadinya proses 
pembelajaran yang efektif, dan 
membawa schemata masing-
masing ke dalam proses 
pembelajaran.  

Siswa secara pasif menerima rumus 
atau kaedah (membaca, 
mendengarkan, mencatat, 
menghafal) tanpa memberikan 
kontribusi ide dalam proses 
pembelajaran. 

7 Hasil belajar diukur dengan 
berbagai cara: Proses bekerja, 
hasil karya, penampilan, 
rekaman, tes dan lain-lain. 

Hasil belajar hanya diukur dengan 
tes. 

8 Pembelajaran terjadi diberbagi 
tempat, konteks, dan setting. 

Pembelajaran hanya terjadi di dalam 
kelas. 

9 Penyesalan adalah hukuiman 
dari nperilaku jelek 

Sanksi adalah hukuman dari perilaku 
jelek. 

     

Pembelajaran konteks adalah pembelajaran yang tidak menekan 

santri untuk menghafal, materi pelajaran, tetapi belajar melalui mengalami, 

merasakan dan bukan menghafal”. Deskripsi minat santri TPA Al-Ihsan 

terhadap Baca Tulis Al-Qur’an di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua 

Kabupaten Wajo melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) tampak sebagai berikut: 
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1. Minat Santri TPA Al-Ihsan terhadap Baca Tulis Al-Qur’an  

Dengan Pendekatan Konteks. 

Minat santri terhadap Baca Tulis Al-Qur’an melalui pendekatan 

konteks dikategorikan tinggi. Tingginya minat santri terhadap Baca Tulis Al-

Qur’an tampak pada beberapa indicator yang dinilai. Misalnya pada aspek 

menulis. Menurut santri, dalam menulis huruf Al-Qur’an merasa tertarik 

karena diarahkan kepada alam nyata, mereka merasakannya. Santri belajar 

dengan alamnya yang dengan pendekatan konteks mereka merasa santai 

dan mudah memahami, mereka tidak tegang dan tidak bosan. Santri juga 

tidak tertekan karena instruksi gurunya, akan tetapi mereka diberi ruang 

untuk menemukan sendiri.Mereka menulis dengan perasaan rekreatif di alam 

lepas, apalagi kalau dicontohkan oleh gurunya pada benda yang ada di 

sekitarnya. 

Dengan demikian santri selalu ingin menulis, karena menulis Al-Qur’an 

seperti menggambar alam sekitar.Menurut santri hampir tidak ada kesulitan 

yang mereka dapatkan. Demikian juga halnya pada aspek membaca. Santri 

dengan mudahnya mengucapkan huruf demi huruf Al-Qur’an dengan fasih 

dan benar. Dalam pengucapannya, santri diarahkan pada suara binatang 

dengan suara, dan beberapa gejala alam lain, sehingga santri sangat 

antusias dalam belajar. Dengan pendekatan konteks ini Baca Tulis Al-Qur’an 

sangat efektif, karena waktunya singkat, hasilnya sangat memuaskan. 



66 
 

Minat santri terhadap Baca Tulis Al-Qur’an dengan pendekatan 

Contextual Teaching Learning sangat tinggi, seperti yang dikemukakan oleh 

Abd Muin Kepala TPA Al-Ihsan bahwa: 

“Santri sanagt antusias mengikuti pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an 
dan mereka tidak merasa bosan karena terkesan bermain sambil 
belajar.  Pembelajaran baca tulis Al-Quran Baca Tulis Al-Qur’an 
dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning adalah sesuai 
dengan kondisi zaman yang diminati oleh santri, mereka diberi ruang 
untuk menemukan sendiri, merekonstrukssi sendiri dan bertanya pada 
gurunya apabila ada kesulitan yang mereka dapati”.(Wawancara pada 
tanggal 5 Januari 2015 jam 15.00-1.45) 
 
Uraian minat santri terhadap Baca Tulis Al-Qur’an tersebut 

mengindikasikan bahwa santri rata-rata bersemangat dalam pelajaran, baik 

atas instruksi guru melalui penugasan, maupun melalui inisiatif santri sendiri. 

Semangat santri ini dalam belajar Baca Tulis Al-Qur’an tampak berdasarkan 

tes tertulis yang dibagikan kepada setiap santri. Hasil tes menunjukan bahwa 

rata-rata santri menjawab tertarik atau berminat belajar Baca Tulis Al-Qur’an 

melalui pendekatan konteks. 

Hal ini sesuai dari penjelasan salah satu orang tua santri, Dra Dahlia 

bahwa; 

“Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an dengan pendekatan Contextual 
Teaching and Learning ini sangat baik dan diminati santri, apalagi di 
era sekarang anak-anak santri dominan bermain lewat media 
elektronik”. (Wawancara pada tanggal 20 Desember 2014, jam 15.30- 
16.00) 
 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning adalah model 

pembelajararan yang sangat diminati santri saat ini. Hal ini tergambar di TPA 
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Al-Ihsan banyak santri pindahan dari TPA lain. Menurutr santri mereka sangat 

senang belajar Baca Tulis Al-Qur’an di TPA Al-Ihsan ini, lebih cepat mengerti, 

tidak pernah diberi hukuman fisik, santri juga dapat bermain sambil belajar. 

Hal lain yang menarik bagi santri adalah ketika gurunya memperlihatkan 

gambar meniru suara hewan yang dimunculkan pada gambar, seperti kerbau 

untuk melafalkan huruf ‘ain gambar seseorang mengusir ayam untuk 

melafalkan huruf sya dan lain-lain. Dengan cara seperti ini sangat efektif bagi 

santri dalam pelafalan huruf-huruf dalam Al-Qur’an. Dengan demikian 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CLT) sebagai pembelajaran 

yang menghadirkan kondisi atau alam nyata sangat diminati oleh santri.  

Dalam konteks pendidikan, maka program pendidikan perlu dirancang 

dan diarahkan untuk mengembangkan minat peserta didik dengan cara 

memfasilitasi, memotivasi, membantu, membimbing, melatih dan memberi 

inspirasi serta menciptakan suasana yang kondusif agar peserta didik dapat 

mengembangkan minat dan meningkatkan kualitasnya. 

 

2. Kemampuan Santri TPA Al-Ihsan Terhadap Baca Tulis Al-

Qur’an Melalui Pendekatan Konteks  

Berdasarkan hasil wawancara denganguru, hasil Baca Tulis Al-Qur’an 

santri, rata-rata memadai.Hal ini menunjukkan bahwa santri dapat membaca 

dan menulis dengan baik ketika dibimbing oleh gurunya maupun tanpa 

dibimbing. Santri merasa senang mengulangi pelajarannya baik di kelas 



68 
 

maupun ketika mereka berada di rumah. Dengan pendekatan konteks, santri 

dengan cepat mampu membaca dan menulis Al-Qur’an dengan benar. 

Mereka fasih dalam pengucapan huruf, sehingga dalam membaca Al-Qur’an 

mereka tidak mengalami kesulitan. 

Baik membaca maupun menulis Al-Qur’an santri dengan mudah 

memahaminya. Hasil bacaan mereka sesuai dengan hukum-hukum bacaan 

dalam ilmu tajwid. Dengan demikian pembelajaran Al-Qur’an  melalui 

pendekatan Contextual Teaching and Learning memiliki banyak kelebihan, 

jika dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Khusus dalam pembelajaran 

Al-Qur’an, santri diajar membaca dan menulis Al-Qur’an dengan 

mengintegrasikan ilmu tajwid di dalamnya.  

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa hampir semua santri 

mampu membaca dan menulis Al-Qur’an dengan benar. Kemampuan mereka 

dapat berkembang dengan kesadaran yang timbul dari inspirasi yang 

diberikan oleh gurunya. Pada aspek inspirator dan motivator sebagai sumber 

inspirasi, kreatif, dan inovasi bagi santri dalam belajar. Aspek ini sering 

dilakukan oleh guru yang tampak pada saat pembelajaran berlangsung, 

misalnya guru memberikan apresiasi yang dilanjutkan dengan mengajukan 

suatu keteladanan Rasulullah saw. Misalnya, atau para qari’ dan qari’ah yang 

perlu dicontoh yang dapat menginspirasi santri untuk belajar. 

Dengan demikian, pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an tidak hanya 

sekedar berfungsi sebagai upaya pelestarian ajaran dan nilai-nilai Islam, 



69 
 

tetapi juga berfungsi untuk mendorong pengembangan kecerdasan dan 

kreativitas peserta didik, yang memiliki jiwa pesaing, sabar, rendah hati, 

mampu mengendalikan diri, berakhlak mulia, amanah dan sejumlah 

kemampuan atau kompetensi yang positif. 

Pembelajaran yang kondusif, akan efektif dalam menanamkan dan 

mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didkik. Potensi dan 

kemampuan peserta didik akan mengalir sesuai dengan wadah yang 

dihadirkan oleh guru sebagai factor penentu pendidikan. Peserta didik akan 

intens dan bersemangat dalam mengasah kemampuan yang mereka milki 

kalau ditunjang dengan pendekatan yang digunakan oleh guru sesuai dengan 

tuntutan dan kondisi yang ada. Mereka bias berekspresi positif dalam 

menampilkan kemampuan mereka karena tidak terhambat dengan kondisi 

yang melingkupinya. 

Dari hasil wawancara juga menunjukka santri dalam waktu yang relatif 

singkat dapat membaca dan menulis dengan baik, hal ini disebabkan oleh 

pendekatan yang digunakan gurunya sesuai dengan alamnya, suasana kelas 

tidak menekan sehingga bias menemukan dan merekonstruksi sendiri 

pelajarannya. Santri tidak terganggu dengan tempat santri belajar dan 

suasana kelas. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Santri dalam belajar menginginkan pembelajaran yang tidak 

menekan, akan tetapi menginginkan yang menyenangkan. 

Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning 

(CTL) sebagai pendekatan pembelajaran bukan hanya berpusat 

pada konsep-konsep materi abstrak yang diberikan kepada santri, 

akan tetapi memadukan pembelajaran dengan alamnya, pikiran 

atau tindakan nyata dengan alam sekitar santri. Dengan 

pendekatan dan kondisi seperti ini santri tertarik untuk belajar. 

2. Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an santri dalam belajar melalui 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dikategorikan baik. Artinya santri, terutama dalam membaca 

menerapkan alam pikirannya dengan alam nyata di sekitarnya 

seperti pengucapan lapadz qo dengan mengingat bunyi ayam. Hal 

ini sangat membantu dalam membaca Al-Qur’an dengan benar dan 

fasih. 
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B. Saran 

Kompleksitas pendidikan di Indonesia, memang memerlukan 

pendekatan yang dinamis dalam melaksanakan pendidikan yang berkualitas. 

Penyelenggaran pendidikan adalah salah satu kesatuan yang sistemik 

dengan sistem terbuka yang diselenggarakan sebagai proses pembudayaan 

dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang zaman. 

Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, agar ilmu 

yang mereka dapatkan menjadi rujukan dan kaedah yang mengatur 

kehidupannya dalam bermasyarakat. 

Dari pemahaman ini penulis menyarankan kepada; 

1. Bagi orang tua santri, hendaknya memotivasi anak-anak mereka untuk 

membangkitkan minat mereka dalam mempelajari Al-Qur’an, sehingga 

dalam kehidupan mereka memahami bahwa Al-Qur’an adalah 

pedoman hidupnya. 

2. Bagi guru, hendaknya lebih meningkatkan penguasaan model dan 

pendekatan mengajarnya agar dapat lebih meningkatkan minat dan 

motivasi santri. 

3. Kepada peneliti, agar melakukan penelitian-penelitian tentang 

pendekatan yang tepat dalam pembelajaran, agar dinamika tuntutan 

mampu bersinergi dengan hasil penelitian tentang pendekatan 

pembelajaran.   
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Lampiran I 

Pedoman Wawancara 

Santri TPA Al-Ihsan 

Nama informan : ................................ 

Jenis Kelamin : ................................ 

Umur   : ................................ 

Tingkat  : ................................ 

 

Pertanyaan: 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 



78 
 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid? 

15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 
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Lampiran II 

Orang tua santri 

Nama Informan : ................................ 

Jenis Kelamin : ................................ 

Umur   : ................................ 

Pekerjaan  : ................................ 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat 

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar 

mengaji di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 

5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-

Ihsan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning? 
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Lampiran III 

Guru TPA Al-Ihsan 

Nama Informan : ................................ 

Jenis Kelamin : ................................ 

Umur   : ................................ 

 

1. Bagaimana pengamatan bapak/ibu terhadap minat santri belajar baca 

tulis Al-Qur'an melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

2. Adakah santri TPA Al-Ihsan yang berasal dari TPA yang melakukan 

pembelajaran selain pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

3. Bagaimana hasil belajarnya santri yang berasal dari TPA dengan 

metode atau pendekatan selain Contextual Teaching and Learning? 

4. Menurut pengamatan bapak/ibu, pada aspek apakah pendekatan 

Contextual Teaching and Learning yang efektif dan diminati santri 

dalam baca tulis Al-Qur'an? 

5. Menurut pengamatan bapak/ibu, berapa kali pertemuan santri mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an dengan benar? 

6. Berdasarkan pengamatan bapak/ibu, bagaimana tanggapannya 

terhadap pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning? 
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Hasil Wawancara 

Lampiran I 

Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Informan : Farid 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur   : 12 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: karena banyak teman saya belajar di TPA Al-Ihsan. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Mudah dipahami, sehingga cepat tamat. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Kesulitannya tidak ada. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya sama guru. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: Mudah sekali, misalnya ibu guru memegang bajunya berarti itu 

huruf ba kalau dipegang tasnya berarti itu huruf ta. 
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6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: kita senang dan cepat diketahui. 

7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 

Jawab: tidak mudah terlupakan. 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab: caranya ibu dan bapak guru mengajar dan materi yang 

diajarkan kepada kita mudah dipahami dan dipraktekkan. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak ada kesulitannya. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 
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14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 

15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 
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Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Informan : A. Qurratu Aeyun 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 9 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: karena tempatnya dekat dari rumah. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: karena gurunya baik. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: tidak ada. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya sama guru. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: Mudah sekali, ibu guru biasanya mengusir ayam lalu disebut 

huruf sya. 

6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: kita senang karena seperti orang main-main. 



85 
 

7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 

Jawab: tidak mudah terlupakan, selalu diingat. 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab: caranya ibu dan bapak guru mengajar  mudah dipahami dan 

dipraktekkan. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak ada semua mudah. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 
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15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 
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Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Informan : Artika Purnama Sari 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 8 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: karena banyak teman saya belajar di sini dan cepat mengerti. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: cepat mengerti dan cepat tamat. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: tidak ada. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya sama guru. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: ia mudah sekali. 

6.  Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: ditemani main-main baru menulis dan disuruh membaca. 
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7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak  

terlupakan? 

Jawab: tidak terlupakan,  

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi   

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab:  ibu dan bapak guru mengajar  sambil main-main dengan 

teman-teman. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak ada. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu   

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 
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13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 

15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an 

diperhatikan oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 
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Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Informan : Muhammad Alimurahman 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Umur   : 9 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: karena bagus cara bacanya. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: bagus bacanya dan cepat dimengerti. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: tidak ada. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya pada guru atau kakak. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: ia mudah cepat dipahami 

6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: bagus tidak pernah memberi kita hukuman. 
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7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 

Jawab: tidak mudah terlupakan. 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab: bacaannya bagus dan mudah diikuti. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak ada kesulitannya. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 
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15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 
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Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Informan : Raudatul Ad'iyyah 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 13 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: karena di TPA Al-Ihsan cepat mengerti dan memahami 

sebutan huruf dan pengenalan huruf. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: mudah dipahami, sehingga cepat tamat. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: kesulitannya tidak ada. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya kepada ibu guru. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: Mudah sekali, karena ibu guru selalu mencontohkan pada 

benda yang ada diruangan. 

6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: senang mengikuti pelajaran dan cepat dipahami. 
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7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 

Jawab: sulit terlupakan. 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab: pelajarannya mudah dimengerti bagus bacaanya dan mudah 

penyebutan huruf-hurufnya. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak sulit. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 
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15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 
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Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Informan : Ahmad Subhan 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur   : 12 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: karena gurunya bagus caranya mengajar dan dekat dari 

rumah. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: mudah dipahami, cepat tamat. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: kesulitannya tidak ada. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya pada ibu guru. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: Mudah sekali, dan ibu guru mengajar sampai dipahami. 

6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: mengajar sampai dipahami. 
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7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 

Jawab: tidak terlupakan. 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab: cara bacannya bagus dan diajar sampai mengerti. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak ada. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 



98 
 

15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 
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Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Informan : Niswah Sakinah 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 10 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: bagus gurunya tidak suka menghukum. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: gurunya biasanya bermain sama anak-anaknya dan 

pelajarannya mudah dipahami. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: tidak ada sulitnya. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya pada ibu guru atau teman. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: Mudah sekali, ibu guru mengajar sampai dipahami. 

6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: kita senang dan cepat dipahami. 
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7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 

Jawab: tidak. 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab: bacaannya bagus dan pengucapan hurufnya mudah diikuti 

karena ada contohnya, ibu guru biasanya menunjuk baju 

teman, mengusir ayam dan lain-lain. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak ada. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 

 



101 
 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 

15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 
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Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Informan : Husnul Fadilah 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 11 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: santrinya cepat mengerti baca tulis Al-Qur'an. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: gurunya tidak suka menghukum santrinya. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: tidak ada. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya sama ibu guru atau teman. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: Mudah sekali, ibu guru mengajari sampai dimengerti. 

6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: kita senang dan diajak bermain. 
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7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 

Jawab: tidak. 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab: selalu disuruh praktek menulis dan membaca. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak ada. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 
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15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 
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Lampiran II 

Orang tua santri 

Nama Informan : Muhammad Jaenal 

Jenis Kelamin : lk 

Umur   : 38 tahun 

Pekerjaan  : Guru 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat 

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

Jawab: alasan memilih TPA Al-Ihsan karena: 

a. Pendekatan yang dipakai baca tulis Al-Qur'an dianggap baik 

dan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak sekarang ini. 

b. Jarak tempuh/jangkauan tempat kami dengan tempat TPA Al-

Ihsan dekat. 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Contextual Teaching and Learning; 

a. Berkesesuaian dengan kondisi sekarang yang diminati oleh 

anak dan dibutuhkannya. 

b. Anak-anak dapat bermain, namun masih ada ruang bagi 

mereka untuk bermain dengan teman mengajinya. 
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c. Materi dan cara membancanya (mengajinya) disenangi anak-

anak cara membaca yang sebenarnya. 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 

Jawab: pembelajaran tradisional di masyarakat kurang diminati oleh 

anak-anak karena cenderung masih mempertahankan pendekatan 

konservtif (cara/metode zaman dahulu). Baik cara membacanya, 

maupun cara guru berkomunikasi, memberikan perintah kepada anak 

didik, anak-anak kurang dan bahkan tidak diberikan ruang untuk 

bermain. 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar 

mengaji di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 

Jawab: tidak pernah 

5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-

Ihsan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: hasilnya baik dan memuaskan, anak-anak cepat mengetahui 

baca tulis Al-Qur'an dan anak-anak mampu mensingkronkan dengan 

bacaan Al-Qur'an yang mereka dengar melalui televisi dan radio. 
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Orang tua santri 

Nama Informan : Suardi, S.Pd., M.Si 

Jenis Kelamin : lk 

Umur   : 49 tahun 

Pekerjaan  : PNS 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat  

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

Jawab: alasan memilih TPA Al-Ihsan karena: 

a .Strategis, dekat dengan domisili santri 

b. Pembinanya berpengalaman 

c. Sarana pembelajaran tersedia  

d. Ada beberapa teman santri belajar di TPA ini. 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: yang menarik pada pembelajaran CTL di TPA Al-Ihsan adalah: 

a. Dapat meningkatkan motivasi santri 

b. Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari santri 

c. Pembelajaran CTL autentik dan kompleks. 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 
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Jawab: pembelajaran tradisional di masyarakat kurang diminati oleh 

anak-anak karena:  

a. Santri dibawa pada tempat tertentu 

b. Santri menerima pengetahuan yang terbatas 

c. Santri biasa mendapatkan hukuman fisik 

d. Prinsip pengetahuan menyesuaikan dengan perilaku yang ada pada 

pembinanya. 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar mengaji 

di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 

Jawab: tidak pernah 

5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-Ihsan 

yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning? 

Jawab: santri dapat dengan cepat mengetahui cara membaca, dan 

menulis huruf Al-Qur'an serta di akhir tingkatan ada dokumen alumni 

berupa wisuda. 
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Orang tua santri 

Nama Informan : Drs. Hamruddin 

Jenis Kelamin : lk 

Umur   : 44 tahun 

Pekerjaan  : PNS 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat 

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

Jawab: Alasan memilih TPA Al-Ihsan karena saya tau latar belakang 

pendidikannya bapak dan ibu adalah guru agama 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Yang menarik pada pembelajaran CTL di TPA AL-Ihsan 

adalah disamping anak-anak bisa mengaji dengan baik anak-anak 

juga diajarkan do'a untuk dihafal. 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 

Jawab: pembelajaran tradisional di masyarakat kurang memuaskan 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar 

mengaji di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 

Jawab: tidak pernah 
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5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-

Ihsan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: tanggapan saya memuaskan. 
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Orang tua santri 

Nama Informan : Drs. Gufran Maliki, M.Si 

Jenis Kelamin : lk 

Umur   : 50 tahun 

Pekerjaan  : PNS 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat 

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

Jawab: Alasan memilih TPA Al-Ihsan karena di TPa Al-Ihsan anak-

anak betul-betul diajar dan dibimbing tentang baca tulis Al-Qur'an. 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Yang menarik pada pembelajaran CTL di TPA Al-Ihsan adalah 

disamping anak-anak cepat mengerti huruf Al-Qur'an, juga mereka 

dapat menuiskannya dan membacanya dengan baik. 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 

Jawab: Pembelajaran tradisional di Masyarakat anak-anak lambat 

mengerti baik bacaan apalagi menulisnya. 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar 

mengaji di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 

Jawab: Tidak pernah. 
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5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-

Ihsan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Tanggapan saya memuaskan karena anak-anak dalam waktu 

yang singkat mampu membaca dan menulis Al-Qur'an. 
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Orang tua santri 

Nama Informan : H. Muh. Wardi LC 

Jenis Kelamin : lk 

Umur   : 45 tahun 

Pekerjaan  : Muballigh 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat 

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

Jawab: Alasan memilih TPA Al-Ihsan karena di TPA Al- Ihsan cara 

mengajar gurunya sangat baik, anak-anak cepat mengerti. 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Yang menarik pada pembelajaran CTL di TPA Al-Ihsan adalah 

anak-anak cepat mengerti huruf Al-Qur'an, juga mereka dapat 

menuliskannya dan membacanya dengan fasih. 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 

Jawab: Pembelajaran tradisional di masyarakat sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan anak-anak. Cara tradisional lambat dan 

membosankan anak-anak. 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar 

mengaji di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 
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Jawab: Tidak pernah 

5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-

Ihsan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Tanggapan saya hasilnya sangat memuaskan karena anak-

anak cepat mengerti, membaca, dan menulis Al-Qur'an. 
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Orang tua santri 

Nama Informan : Dra. Dahlia 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 42 tahun 

Pekerjaan  : guru 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat 

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

Jawab: Alasan memilih TPA Al-Ihsan karena: 

a. Domisili dekat dari TPA 

b. Pengalaman gurunya tidak disangsikan di masyarakat, sering 

mengikuti Diklat TOT tentang pembelajaran Al-Qur'an sehingga cara 

mengajar gurunya sangat baik, anak-anak cepat mengerti. 

c. Pendekatan CTL yang diterapkan diminati anak-anak santri, apalagi 

anak-anak sekarang cenderung bermain lewat media elektrik.. 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Yang menarik pada pembelajaran CTL mengantar anak-anak 

menemukan sendiri, mengkonstruksi sendiri, berarti bertanya jika ada 

yang sulit. Disamping itu pendekatan CTL menggunakan waktu yang 

cukup singkat, cepat mengerti huruf Al-Qur'an, juga mereka dapat 
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menuliskannya dan membacanya dengan fasih, anak-anak diberi 

ruang untuk bermain dengan teman belajarnya akhirnya anak-anak 

tetap semangat. 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 

Jawab: Pembelajaran trasional di masyarakat sudah tidak efektif lagi 

untuk mempelajari Al-Qur'an. 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar 

mengaji di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 

Jawab: Tidak pernah. 

5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-

Ihsan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Tanggapan saya hasilnya sangat efektif, karena anak-anak 

cepat mengerti, membaca, dan menulis Al-Qur'an, kemudian di setiap 

ada lomba santrinya mendominasi juara. 
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Orang tua santri 

Nama Informan : Hj. Evi Ekawati 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 42 tahun 

Pekerjaan  : guru 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat 

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

Jawab: Alasan memilih TPA Al-Ihsan karena dalam belaja disertai  

juga praktek, sehingga anak-anak cepat mengerti. 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Dalam pembelajarannya memakai perangkat, seperti gambar, 

dengan demikian anak-anak cepat mengerti. 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 

Jawab: Pembelajaran tradisional lambat dan penyebutan hurufnya 

juga tidak benar. 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar 

mengaji di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 

Jawab: Tidak pernah. 
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5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-

Ihsan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Sangat bagus, dan santrinya juga cepat tamat dengan hasil 

memuaskan. 
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Lampiran III 

Guru TPA Al-Ihsan 

Nama Informan : Sumarlin, S.Pd.I 

Jenis Kelamin : lk 

Umur   : 32 tahun 

 

1. Bagaimana pengamatan bapak/ibu terhadap minat santri belajar baca 

tulis Al-Qur'an melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Dari pengamatan saya, santri pada umumnya senang belajar 

baca tulis Al-Qur'an, mudah memahami, mengenal huruf hijaiyah dan 

tanda baca Al-Qur'an, menirukan bunyi huruf dan menulis huruf-huruf 

Al-Qur'an. 

2. Adakah santri TPA Al-Ihsan yang berasal dari TPA yang melakukan 

pembelajaran selain pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Ada santri pindahan dari salah satu TPA yang memakai 

pendekatan tradisional, ketika kami ajar dengan mudah menyesuaikan 

dan mudah memahami, mengenal huruf dan menirukan bacaan. 

3. Bagaimana hasil belajarnya santri yang berasal dari TPA dengan 

metode atau pendekatan selain Contextual Teaching and Learning? 
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Jawab: Hasil belajarnya terkendala pada aspek bacaan dan tulisan, 

mereka hampir tidak bisa membaca dan menulis dengan benar. Dalam 

bacaan sebagian besar salah dalam pengucapan huruf. 

4. Menurut pengamatan bapak/ibu, pada aspek apakah pendekatan 

Contextual Teaching and Learning yang efektif dan diminati santri 

dalam baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: Pada semua aspek pembelajaran, karena mereka diarahkan 

pada alamnya, sehingga mereka semangat sampai jam pelajaran. 

5. Menurut pengamatan bapak/ibu, berapa kali pertemuan santri mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an dengan benar? 

Jawab: Santri sudah mampu mengenal huruf pada pertemuan 5-7 dan 

mampu membaca dan menulis pada pertemuan 12 ke atas. 

6. Berdasarkan pengamatan bapak/ibu, bagaimana tanggapannya 

terhadap pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning? 

Jawab: Pembelajaran CTL sangat fektif karena tidak membosankan 

santri, santri diarahkan menemukan sendiri, mengkonstruksi sendiri 

dan diberi ruang untuk refresing bersama dengan teman belajarnya. 

Guru berperan sebagai mediator saja. 
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Guru TPA Al-Ihsan 

Nama Informan : Abd. Muin, S.Pd.I ( Ka.TPA Al-Ihsan ) 

Jenis Kelamin : lk 

Umur   : 32 tahun 

 

1. Bagaimana pengamatan bapak/ibu terhadap minat santri belajar baca 

tulis Al-Qur'an melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Dari pengamatan saya, santri sangat antusias mengikuti 

pembelajaran Al-Qur'an dan pada umumnya mudah mengenal, 

memahami, melafalkan dan menulis huruf-huruf hijaiyah. 

2. Adakah santri TPA Al-Ihsan yang berasal dari TPA yang melakukan 

pembelajaran selain pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Kadang-kadang ada, ketika masuk belajar dimulai 

pembelajarannya dari Iqra' pertama. Hal ini maksudkan agar 

pengucapan huruf-huruf Al-Qur'an benar dari awal. 

3. Bagaimana hasil belajarnya santri yang berasal dari TPA dengan 

metode atau pendekatan selain Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Pada umumnya kurang mengenal pelafalan huruf dengan 

fasih. Panjang pendeknya mereka tidak bisa membedakan, dan yang 

berat bagi mereka kemampuan menulis huruf Al-Qur'an. 
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4. Menurut pengamatan bapak/ibu, pada aspek apakah pendekatan 

Contextual Teaching and Learning yang efektif dan diminati santri 

dalam baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: Aspek yang diminati santri ialah pengenalan huruf dan 

pelafalannya sambil menunjuk dan memperlihatkan gambar. 

5. Menurut pengamatan bapak/ibu, berapa kali pertemuan santri mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an dengan benar? 

Jawab: Pada umumnya santri sudah mampu mengenal huruf pada 

pertemuan 5-7 dan mampu membaca dan menulis pada pertemuan 12 

ke atas. 

6. Berdasarkan pengamatan bapak/ibu, bagaimana tanggapannya 

terhadap pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning? 

Jawab: Pembelajaran CTL sangat fektif dan sesuai dengan zamannya 

yang diminati santri. Guru memfasilitasi santri menemukan fakta, 

konsep, memberi ruang kepada santri mengkonstruksi, menemukan 

sendiri dan bertanya apabila ada yang sulit.  
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Guru TPA Al-Ihsan 

Nama Informan : Hesti Ramadhani, H 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 19 tahun 

 

1. Bagaimana pengamatan bapak/ibu terhadap minat santri belajar baca 

tulis Al-Qur'an melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Dari pengamatan saya, santri sangat bergairah mengikuti 

pembelajaran Al-Qur'an mereka tidak jenuh karena diantar kealamnya 

sehingga dengan demikian mereka cepat mengerti. 

2. Adakah santri TPA Al-Ihsan yang berasal dari TPA yang melakukan 

pembelajaran selain pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Ada santri pindahan dari TPA lain, dan ketika masuk belajar 

ditangani khusus untuk pra kondisi. Hal ini dimaksudkan agar 

pengucapan huruf-huruf Al-Qur'an benar. 

3. Bagaimana hasil belajarnya santri yang berasal dari TPA dengan 

metode atau pendekatan selain Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Mreka umumnya tidak fasih dalam pengucapan huruf. Selain 

itu panjang pendeknya mereka tidak bisa membedakan, jadi sangat 

nampak hasil belajarnya sekalipun tingkatannya sama. 
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4. Menurut pengamatan bapak/ibu, pada aspek apakah pendekatan 

Contextual Teaching and Learning yang efektif dan diminati santri 

dalam baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab:  semua aspek mereka senangi mulai dari membaca dan 

menulis. 

5. Menurut pengamatan bapak/ibu, berapa kali pertemuan santri mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an dengan benar? 

Jawab: Mereka mampu mengenal huruf pada pertemuan 7 dan 

mampu membaca dan menulis pada pertemuan 10 ke atas. 

6. Berdasarkan pengamatan bapak/ibu, bagaimana tanggapannya 

terhadap pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning? 

Jawab: Pembelajaran CTL sangat tepat dan disenangi oleh santri 

pendekatan CTL mengarahkan peserta didik pada alam nyata dan 

bukan hayalan atau hal yang muluk-muluk. Santri santai karena 

terkesan mereka bermain sambil belajar, dengan demikian mereka 

cepat mengerti dan tidak bosan. 
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Lampiran I 

Pedoman Wawancara 

Santri TPA Al-Ihsan 

Nama Responden : ................................ 

Jenis Kelamin : ................................ 

Umur   : ................................ 

Tingkat  : ................................ 

 

Pertanyaan: 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 



8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid? 

15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II 

Orang tua santri 

Nama Responden : ................................ 

Jenis Kelamin : ................................ 

Umur   : ................................ 

Pekerjaan  : ................................ 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat 

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar 

mengaji di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 

5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-

Ihsan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning? 

 

 

 



Lampiran III 

Guru TPA Al-Ihsan 

Nama Responden : ................................ 

Jenis Kelamin : ................................ 

Umur   : ................................ 

 

1. Bagaimana pengamatan bapak/ibu terhadap minat santri belajar baca 

tulis Al-Qur'an melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

2. Adakah santri TPA Al-Ihsan yang berasal dari TPA yang melakukan 

pembelajaran selain pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

3. Bagaimana hasil belajarnya santri yang berasal dari TPA dengan 

metode atau pendekatan selain Contextual Teaching and Learning? 

4. Menurut pengamatan bapak/ibu, pada aspek apakah pendekatan 

Contextual Teaching and Learning yang efektif dan diminati santri 

dalam baca tulis Al-Qur'an? 

5. Menurut pengamatan bapak/ibu, berapa kali pertemuan santri mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an dengan benar? 

6. Berdasarkan pengamatan bapak/ibu, bagaimana tanggapannya 

terhadap pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning? 

 



Hasil Wawancara 

Lampiran I 

Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Responden : Farid 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur   : 12 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: karena banyak teman saya belajar di TPA Al-Ihsan. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Mudah dipahami, sehingga cepat tamat. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Kesulitannya tidak ada. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya sama guru. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: Mudah sekali, misalnya ibu guru memegang bajunya berarti itu 

huruf ba kalau dipegang tasnya berarti itu huruf ta. 



6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: kita senang dan cepat diketahui. 

7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 

Jawab: tidak mudah terlupakan. 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab: caranya ibu dan bapak guru mengajar dan materi yang 

diajarkan kepada kita mudah dipahami dan dipraktekkan. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak ada kesulitannya. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 



14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 

15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Responden : A. Qurratu Aeyun 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 9 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: karena tempatnya dekat dari rumah. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: karena gurunya baik. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: tidak ada. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya sama guru. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: Mudah sekali, ibu guru biasanya mengusir ayam lalu disebut 

huruf sya. 

6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: kita senang karena seperti orang main-main. 



7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 

Jawab: tidak mudah terlupakan, selalu diingat. 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab: caranya ibu dan bapak guru mengajar  mudah dipahami dan 

dipraktekkan. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak ada semua mudah. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 



15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Responden : Artika Purnama Sari 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 8 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: karena banyak teman saya belajar di sini dan cepat mengerti. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: cepat mengerti dan cepat tamat. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: tidak ada. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya sama guru. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: ia mudah sekali. 

6.  Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: ditemani main-main baru menulis dan disuruh membaca. 



7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak  

terlupakan? 

Jawab: tidak terlupakan,  

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi   

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab:  ibu dan bapak guru mengajar  sambil main-main dengan 

teman-teman. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak ada. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu   

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

 



13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 

15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an 

diperhatikan oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Responden : Muhammad Alimurahman 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Umur   : 9 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: karena bagus cara bacanya. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: bagus bacanya dan cepat dimengerti. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: tidak ada. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya pada guru atau kakak. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: ia mudah cepat dipahami 

6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: bagus tidak pernah memberi kita hukuman. 

 



7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 

Jawab: tidak mudah terlupakan. 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab: bacaannya bagus dan mudah diikuti. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak ada kesulitannya. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 



15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Responden : Raudatul Ad'iyyah 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 13 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: karena di TPA Al-Ihsan cepat mengerti dan memahami 

sebutan huruf dan pengenalan huruf. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: mudah dipahami, sehingga cepat tamat. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: kesulitannya tidak ada. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya kepada ibu guru. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: Mudah sekali, karena ibu guru selalu mencontohkan pada 

benda yang ada diruangan. 

6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: senang mengikuti pelajaran dan cepat dipahami. 



7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 

Jawab: sulit terlupakan. 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab: pelajarannya mudah dimengerti bagus bacaanya dan mudah 

penyebutan huruf-hurufnya. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak sulit. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 



15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Responden : Ahmad Subhan 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur   : 12 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: karena gurunya bagus.caranya mengajar dan dekat dari 

rumah. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: mudah dipahami, cepat tamat. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: kesulitannya tidak ada. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya pada ibu guru. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: Mudah sekali, dan ibu guru mengajar sampai dipahami. 

6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: mengajar sampai dipahami. 



7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 

Jawab: tidak terlupakan. 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab: cara bacannya bagus dan diajar sampai mengerti. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak ada. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 



15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Responden : Niswah Sakinah 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 10 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: bagus gurunya tidak suka menghukum. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: gurunya biasanya bermain sama anak-anaknya dan 

pelajarannya mudah dipahami. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: tidak ada sulitnya. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya pada ibu guru atau teman. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: Mudah sekali, ibu guru mengajar sampai dipahami. 

6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: kita senang dan cepat dipahami. 



7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 

Jawab: tidak. 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab: bacaannya bagus dan pengucapan hurufnya mudah diikuti 

karena ada contohnya, ibu guru biasanya menunjuk baju 

teman, mengusir ayam dan lain-lain. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak ada. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 

 



14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 

15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santri TPA Al-Ihsan  

Nama Responden : Husnul Fadilah 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 11 tahun 

 

1. Apa sebabnya anda belajar di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: santrinya cepat mengerti baca tulis Al-Qur'an. 

2. Selain itu apa lagi yang membuat anda tertarik (senang) belajar baca 

tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: gurunya tidak suka menghukum santrinya. 

3. Apakah ada kesulitan belajar baca tulis Al-Qur'an di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: tidak ada. 

4. Seandainya anda mengalami kesulitan memahami baca tulis Al-Qur'an 

bagaimana caranya supaya mudah? 

Jawab: bertanya sama ibu guru atau teman. 

5. Apakah anda mudah membaca dan mengenal huruf hijaiyyah di TPA 

ini? 

Jawab: Mudah sekali, ibu guru mengajari sampai dimengerti. 

6. Bagaimana cara ibu guru memberi pelajaran? 

Jawab: kita senang dan diajak bermain. 

 



7. Apakah pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru tidak 

terlupakan? 

Jawab: tidak. 

8. Apakah orang tua atau wali di rumah ada perhatian untuk mengulangi 

baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

9. Dalam hal apa saja yang membuat anda senang belajar baca tulis Al-

Qur'an? 

Jawab: selalu disuruh praktek menulis dan membaca. 

10. Apakah ada kesulitan mempelajari baca tulis Al-Qur'an di TPA ini? 

Jawab: tidak ada. 

11. Apakah anda dapat membaca/mengenal huruf hijaiyah? 

Jawab: iya. 

12. Kalau anda dapat membaca/mengenal, apakah saudara mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an? 

Jawab: iya. 

13. Apakah anda mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil? 

Jawab: iya. 

14. Jika anda mampu, apakah anda dapat membaca Al-Qur'an dengan 

Tajwid?  

Jawab: iya. 



15. Apakah pelajaran agama, khususnya baca tulis Al-Qur'an diperhatikan 

oleh orang tua di rumah? 

Jawab: iya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II 

Orang tua santri 

Nama Responden : Muhammad Jaenal 

Jenis Kelamin : lk 

Umur   : 38 tahun 

Pekerjaan  : Guru 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat 

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

Jawab: alasan memilih TPA Al-Ihsan karena: 

a. Pendekatan yang dipakai baca tulis Al-Qur'an dianggap baik 

dan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak sekarang ini. 

b. Jarak tempuh/jangkauan tempat kami dengan tempat TPA Al-

Ihsan dekat. 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Contextual Teaching and Learning; 

a. Berkesesuaian dengan kondisi sekarang yang diminati oleh 

anak dan dibutuhkannya. 

b. Anak-anak dapat bermain, namun masih ada ruang bagi 

mereka untuk bermain dengan teman mengajinya. 



c. Materi dan cara membancanya (mengajinya) disenangi anak-

anak cara membaca yang sebenarnya. 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 

Jawab: pembelajaran tradisional di masyarakat kurang diminati oleh 

anak-anak karena cenderung masih mempertahankan pendekatan 

konservtif (cara/metode zaman dahulu). Baik cara membacanya, 

maupun cara guru berkomunikasi, memberikan perintah kepada anak 

didik, anak-anak kurang dan bahkan tidak diberikan ruang untuk 

bermain. 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar 

mengaji di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 

Jawab: tidak pernah 

5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-

Ihsan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: hasilnya baik dan memuaskan, anak-anak cepat mengetahui 

baca tulis Al-Qur'an dan anak-anak mampu mensingkronkan dengan 

bacaan Al-Qur'an yang mereka dengar melalui televisi dan radio. 

 

 



Orang tua santri 

Nama Responden : Suardi, S.Pd., M.Si 

Jenis Kelamin : lk 

Umur   : 49 tahun 

Pekerjaan  : PNS 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat  

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

Jawab: alasan memilih TPA Al-Ihsan karena: 

a .Strategis, dekat dengan domisili santri 

b. Pembinanya berpengalaman 

c. Sarana pembelajaran tersedia  

d. Ada beberapa teman santri belajar di TPA ini. 

 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: yang menarik pada pembelajaran CTL di TPA Al-Ihsan adalah: 

a. Dapat meningkatkan motivasi santri 

b. Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari santri 

c. Pembelajaran CTL autentik dan kompleks. 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 



Jawab: pembelajaran tradisional di masyarakat kurang diminati oleh 

anak-anak karena:  

a. Santri dibawa pada tempat tertentu 

b. Santri menerima pengetahuan yang terbatas 

c. Santri biasa mendapatkan hukuman fisik 

d. Prinsip pengetahuan menyesuaikan dengan perilaku yang ada pada 

pembinanya. 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar mengaji 

di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 

Jawab: tidak pernah 

5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-Ihsan 

yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning? 

Jawab: santri dapat dengan cepat mengetahui cara membaca, dan 

menulis huruf Al-Qur'an serta di akhir tingkatan ada dokumen alumni 

berupa wisuda. 

 

 

 

 

 

 



Orang tua santri 

Nama Responden : Drs. Hamruddin 

Jenis Kelamin : lk 

Umur   : 44 tahun 

Pekerjaan  : PNS 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat 

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

Jawab: Alasan memilih TPA Al-Ihsan karena saya tau latar belakang 

pendidikannya bapak dan ibu adalah guru agama 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Yang menarik pada pembelajaran CTL di TPA AL-Ihsan 

adalah disamping anak-anak bisa mengaji dengan baik anak-anak 

juga diajarkan do'a untuk dihafal. 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 

Jawab: pembelajaran tradisional di masyarakat kurang memuaskan 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar 

mengaji di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 

Jawab: tidak pernah 



5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-

Ihsan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: tanggapan saya memuaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orang tua santri 

Nama Responden : Drs. Gufran Maliki, M.Si 

Jenis Kelamin : lk 

Umur   : 50 tahun 

Pekerjaan  : PNS 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat 

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

Jawab: Alasan memilih TPA Al-Ihsan karena di TPa Al-Ihsan anak-

anak betul-betul diajar dan dibimbing tentang baca tulis Al-Qur'an. 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Yang menarik pada pembelajaran CTL di TPA Al-Ihsan adalah 

disamping anak-anak cepat mengerti huruf Al-Qur'an, juga mereka 

dapat menuiskannya dan membacanya dengan baik. 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 

Jawab: Pembelajaran tradisional di Masyarakat anak-anak lambat 

mengerti baik bacaan apalagi menulisnya. 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar 

mengaji di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 

Jawab: Tidak pernah. 



5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-

Ihsan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Tanggapan saya memuaskan karena anak-anak dalam waktu 

yang singkat mampu membaca dan menulis Al-Qur'an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orang tua santri 

Nama Responden : H. Muh. Wardi LC 

Jenis Kelamin : lk 

Umur   : 45 tahun 

Pekerjaan  : Muballigh 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat 

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

Jawab: Alasan memilih TPA Al-Ihsan karena di TPA Al- Ihsan cara 

mengajar gurunya sangat baik, anak-anak cepat mengerti. 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Yang menarik pada pembelajaran CTL di TPA Al-Ihsan adalah 

anak-anak cepat mengerti huruf Al-Qur'an, juga mereka dapat 

menuliskannya dan membacanya dengan fasih. 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 

Jawab: Pembelajaran tradisional di masyarakat sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan anak-anak. Cara tradisional lambat dan 

membosankan anak-anak. 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar 

mengaji di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 



Jawab: Tidak pernah 

5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-

Ihsan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Tanggapan saya hasilnya sangat memuaskan karena anak-

anak cepat mengerti, membaca, dan menulis Al-Qur'an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orang tua santri 

Nama Responden : Dra. Dahlia 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 42 tahun 

Pekerjaan  : guru 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat 

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

Jawab: Alasan memilih TPA Al-Ihsan karena: 

a. Domisili dekat dari TPA 

b. Pengalaman gurunya tidak disangsikan di masyarakat, sering 

mengikuti Diklat TOT tentang pembelajaran Al-Qur'an sehingga cara 

mengajar gurunya sangat baik, anak-anak cepat mengerti. 

c. Pendekatan CTL yang diterapkan diminati anak-anak santri, apalagi 

anak-anak sekarang cenderung bermain lewat media elektrik.. 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Yang menarik pada pembelajaran CTL mengantar anak-anak 

menemukan sendiri, mengkonstruksi sendiri, berarti bertanya jika ada 

yang sulit. Disamping itu pendekatan CTL menggunakan waktu yang 

cukup singkat, cepat mengerti huruf Al-Qur'an, juga mereka dapat 



menuliskannya dan membacanya dengan fasih, anak-anak diberi 

ruang untuk bermain dengan teman belajarnya akhirnya anak-anak 

tetap semangat. 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 

Jawab: Pembelajaran trasional di masyarakat sudah tidak efektif lagi 

untuk mempelajari Al-Qur'an. 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar 

mengaji di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 

Jawab: Tidak pernah. 

5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-

Ihsan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Tanggapan saya hasilnya sangat efektif, karena anak-anak 

cepat mengerti, membaca, dan menulis Al-Qur'an, kemudian di setiap 

ada lomba santrinya mendominasi juara. 

 

 

 

 

 



Orang tua santri 

Nama Responden : Hj. Evi Ekawati 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 42 tahun 

Pekerjaan  : guru 

 

1. Apa sebenarnya bapak/ibu memilih TPA Al-Ihsan sebagai tempat 

belajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak bapak/ibu? 

Jawab: Alasan memilih TPA Al-Ihsan karena dalam belaja disertai  

juga praktek, sehingga anak-anak cepat mengerti. 

2. Apakah yang menarik bagi bapak/ibu pada pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning di TPA Al-Ihsan? 

Jawab: Dalam pembelajarannya memakai perangkat, seperti gambar, 

dengan demikian anak-anak cepat mengerti. 

3. Bagaimana dengan pembelajaran tradisional di masyarakat? 

Jawab: Pembelajaran tradisional lambat dan penyebutan hurufnya 

juga tidak benar. 

4. Apakah bapak/ibu pernah memasukkan anaknya untuk belajar 

mengaji di masyarakat yang menggunakan cara tradisional? 

Jawab: Tidak pernah. 



5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil belajar di TPA Al-

Ihsan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Sangat bagus, dan santrinya juga cepat tamat dengan hasil 

memuaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran III 

Guru TPA Al-Ihsan 

Nama Responden : Sumarlin, S.Pd.I 

Jenis Kelamin : lk 

Umur   : 32 tahun 

 

1. Bagaimana pengamatan bapak/ibu terhadap minat santri belajar baca 

tulis Al-Qur'an melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Dari pengamatan saya, santri pada umumnya senang belajar 

baca tulis Al-Qur'an, mudah memahami, mengenal huruf hijaiyah dan 

tanda baca Al-Qur'an, menirukan bunyi huruf dan menulis huruf-huruf 

Al-Qur'an. 

2. Adakah santri TPA Al-Ihsan yang berasal dari TPA yang melakukan 

pembelajaran selain pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Ada santri pindahan dari salah satu TPA yang memakai 

pendekatan tradisional, ketika kami ajar dengan mudah menyesuaikan 

dan mudah memahami, mengenal huruf dan menirukan bacaan. 

3. Bagaimana hasil belajarnya santri yang berasal dari TPA dengan 

metode atau pendekatan selain Contextual Teaching and Learning? 



Jawab: Hasil belajarnya terkendala pada aspek bacaan dan tulisan, 

mereka hampir tidak bisa membaca dan menulis dengan benar. Dalam 

bacaan sebagian besar salah dalam pengucapan huruf. 

4. Menurut pengamatan bapak/ibu, pada aspek apakah pendekatan 

Contextual Teaching and Learning yang efektif dan diminati santri 

dalam baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: Pada semua aspek pembelajaran, karena mereka diarahkan 

pada alamnya, sehingga mereka semangat sampai jam pelajaran. 

5. Menurut pengamatan bapak/ibu, berapa kali pertemuan santri mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an dengan benar? 

Jawab: Santri sudah mampu mengenal huruf pada pertemuan 5-7 dan 

mampu membaca dan menulis pada pertemuan 12 ke atas. 

6. Berdasarkan pengamatan bapak/ibu, bagaimana tanggapannya 

terhadap pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning? 

Jawab: Pembelajaran CTL sangat fektif karena tidak membosankan 

santri, santri diarahkan menemukan sendiri, mengkonstruksi sendiri 

dan diberi ruang untuk refresing bersama dengan teman belajarnya. 

Guru berperan sebagai mediator saja. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guru TPA Al-Ihsan 

Nama Responden : Abd. Muin, S.Pd.I ( Ka.TPA Al-Ihsan ) 

Jenis Kelamin : lk 

Umur   : 32 tahun 

 

1. Bagaimana pengamatan bapak/ibu terhadap minat santri belajar baca 

tulis Al-Qur'an melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Dari pengamatan saya, santri sangat antusias mengikuti 

pembelajaran Al-Qur'an dan pada umumnya mudah mengenal, 

memahami, melafalkan dan menulis huruf-huruf hijaiyah. 

2. Adakah santri TPA Al-Ihsan yang berasal dari TPA yang melakukan 

pembelajaran selain pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Kadang-kadang ada, ketika masuk belajar dimulai 

pembelajarannya dari Iqra' pertama. Hal ini maksudkan agar 

pengucapan huruf-huruf Al-Qur'an benar dari awal. 

3. Bagaimana hasil belajarnya santri yang berasal dari TPA dengan 

metode atau pendekatan selain Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Pada umumnya kurang mengenal pelafalan huruf dengan 

fasih. Panjang pendeknya mereka tidak bisa membedakan, dan yang 

berat bagi mereka kemampuan menulis huruf Al-Qur'an. 



4. Menurut pengamatan bapak/ibu, pada aspek apakah pendekatan 

Contextual Teaching and Learning yang efektif dan diminati santri 

dalam baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab: Aspek yang diminati santri ialah pengenalan huruf dan 

pelafalannya sambil menunjuk dan memperlihatkan gambar. 

5. Menurut pengamatan bapak/ibu, berapa kali pertemuan santri mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an dengan benar? 

Jawab: Pada umumnya santri sudah mampu mengenal huruf pada 

pertemuan 5-7 dan mampu membaca dan menulis pada pertemuan 12 

ke atas. 

6. Berdasarkan pengamatan bapak/ibu, bagaimana tanggapannya 

terhadap pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning? 

Jawab: Pembelajaran CTL sangat fektif dan sesuai dengan zamannya 

yang diminati santri. Guru memfasilitasi santri menemukan fakta, 

konsep, memberi ruang kepada santri mengkonstruksi, menemukan 

sendiri dan bertanya apabila ada yang sulit.  

 

 

 

 



Guru TPA Al-Ihsan 

Nama Responden : Hesti Ramadhani, H 

Jenis Kelamin : pr 

Umur   : 19 tahun 

 

1. Bagaimana pengamatan bapak/ibu terhadap minat santri belajar baca 

tulis Al-Qur'an melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Dari pengamatan saya, santri sangat bergairah mengikuti 

pembelajaran Al-Qur'an mereka tidak jenuh karena diantar kealamnya 

sehingga dengan demikian mereka cepat mengerti. 

2. Adakah santri TPA Al-Ihsan yang berasal dari TPA yang melakukan 

pembelajaran selain pendekatan Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Ada santri pindahan dari TPA lain, dan ketika masuk belajar 

ditangani khusus untuk pra kondisi. Hal ini dimaksudkan agar 

pengucapan huruf-huruf Al-Qur'an benar. 

3. Bagaimana hasil belajarnya santri yang berasal dari TPA dengan 

metode atau pendekatan selain Contextual Teaching and Learning? 

Jawab: Mreka umumnya tidak fasih dalam pengucapan huruf. Selain 

itu panjang pendeknya mereka tidak bisa membedakan, jadi sangat 

nampak hasil belajarnya sekalipun tingkatannya sama. 



4. Menurut pengamatan bapak/ibu, pada aspek apakah pendekatan 

Contextual Teaching and Learning yang efektif dan diminati santri 

dalam baca tulis Al-Qur'an? 

Jawab:  semua aspek mereka senangi mulai dari membaca dan 

menulis. 

5. Menurut pengamatan bapak/ibu, berapa kali pertemuan santri mampu 

membaca dan menulis Al-Qur'an dengan benar? 

Jawab: Mereka mampu mengenal huruf pada pertemuan 7 dan 

mampu membaca dan menulis pada pertemuan 10 ke atas. 

6. Berdasarkan pengamatan bapak/ibu, bagaimana tanggapannya 

terhadap pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning? 

Jawab: Pembelajaran CTL sangat tepat dan disenangi oleh santri 

pendekatan CTL mengarahkan peserta didik pada alam nyata dan 

bukan hayalan atau hal yang muluk-muluk. Santri santai karena 

terkesan mereka bermain sambil belajar, dengan demikian mereka 

cepat mengerti dan tidak bosan. 
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