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ABSTRAK 

Nuroini,Siti Salisatun. 2018. Upaya  Menumbuhkan Motivasi Belajar Membaca Al-

Qur’an Melalui Kegiatan Outbound di TPQ Asy-Syarqowi Desa Campurejo Kec. 

Sambit Kab. Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Dr. H. Agus Tricahyo, MA. 

 

Kata Kunci: Motivasi Belajar, Outbound, Membaca Al-Qur’an. 

Latar belakang penelitian ini adalah melihat kondisi psikologis anak dalam belajar 

memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak semua anak memiliki kemampuan kognitif 

baik, dan motivasi belajar yang tinggi. Minat beajar setiap anak juga tergantung dengan 

lingkungan yang bisa mendukung anak untuk bisa menumbuhkan semangat belajar. 

Setiap lembaga pendidikan meiliki metode atau cara yang berbeda-beda dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak. 

Penelitian ini dilakukan karena salah satu lembaga pendidikan TPQ Asy-Syarqowi 

Campurejo Sambit Ponorogo menggunakan permainan outbound sebagai upaya 

menumbuhkan motivasi belajar anak. Melalui kegiatan outbound yang dilakukan di alam 

terbuka guru memberikan dorongan motivasi terhadap anak untuk lebih giat belajar. 

Sehingga pemberian motivasi yang dilakukan lebih menarik dan mudah diterima oleh 

anak. Selain itu juga anak menjadi tidak mudah bosan untuk masuk sekolah. 

Peneliti memilih lembaga pendidikan TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit 

Ponorogo sebagai tempat penelitian dengan tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk 

mengetahui motivasi belajar membaca Al-Qur’an di TPQ Asy-Syarqowi. Untuk 

mengetahui kegiatan outbound di TPQ Asy-Syarqowi. Untuk mengetahui manfaat 

kegiatan outbound sebagai upaya menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an di 

TPQ Asy-Syarqowi. 

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif studi kasus. Pengumpulan data 

ini diambil dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan.  

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa (1)motivasi belajar membaca Al-Qur’an anak 

dapat dilihat dari dalam diri anak maupun lingkungan anakdan kegiatan outbound sebagai 

metode untuk menambah lebih giat belajarnya (2)kegitan outbound seperti permainan, 

asah otak dan studi kasus bisa menambah semangat anak dalam belajar dan menambah 

wawasan serta mampu melakukan evaluasi diri terhadap dirinya sendiri.(3)manfaat  

kegiatan outbound sebagai upaya menumbukan motivasi belajar mempunyai manfaat 

yang baik untuk menambah semangat belajaranak, menjadikan anak lebih semangat 

belajar karena selalu mendapat pengalaman baru yang menarik di setiap permainan yang 

dilakukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah suatu usaha, perbuatan yang dilakukan secara sungguh-

sungguh, dengan sistematis, mendayagunakan semua potensi yang dimiliki, baik 

fisik, mental serta dana, panca indera, otak atau anggota tubuh lainnya, demikian 

pula aspek-aspek kejiwaan seperti intelegensi, bakat, motivasi, minat, dan 

sebagainya.  

Belajar merupakan tindakan dan prilaku siswa yang kompleks. Sebagai 

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu 

terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa 

memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar.  

Diantara ajaran Islam yang banyak mendapatkan tekanan adalah perintah 

untuk belajar, menuntut ilmu pengetahuan. Belajar sebagaimana yang 

diperitahkan oleh Allah swt di dalam Al-Qur’an adalah belajar untuk membaca, 

(Iqro’) sebagaimana wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah  saw (91:1-5). 

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang ditutunkan Allah SWT kepada 

Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat-Nya yang besar bagi semesta 

alam. Di dalam Al-Qur’an terkumpul wahyu illahi yang menjadi petunjuk, 

pedoman, dan pelajaran bagi umat manusia. Oleh karena itu, Al-Qur’an perlu 

diketahui, dipelajari dan dipahami serta diamalkan oleh segenap kaum muslimin. 
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Al-Qur’an juga sebagai sumber agama Islam yang utama memegang peranan 

penting dalam kehidupan manusia, bernilai ibadah bagi siapa yang membacanya. 

Untuk meletakkan dasar agama yang baik adalah dimulai sejak sedini 

mungkin yaitu dengan mengenalkan Al-Qur’an kepada anak melalui pengajaran 

membaca dan menulis Al-Qur’an dengan berbagai metode atau memasukkan 

anak ke TPQ untuk mendapatkan hasil membaca dan menulis yang maksimal. 

Berbagai macam metode pembelajaran baca Al-Qur’an telah ditemukan 

dengan mengacu kepada tingkat keberhasilan belajar membaca Al-Qur’an dari 

tahun ketahun sehingga saat ini banyak lembaga pengajaran Al-Qur’an yang 

mengajarkan metode belajar membaca Al-Qur’an sesuai metode dan sistematika 

yang mudah, praktis dan cepat walaupun tingkat keberhasilan dan ketepatan 

membaca sesuai dengan kaidah tajwid berbeda-beda pula. 

Memberikan pengalaman pramembaca huruf hijaiyah sesunggunya tidak 

banyak berbeda dengan pemberian pengalaman pramembaca huruf latin. Seluruh 

cara memberikan pengalaman pramembaca yang sudah kita diskusikan bersama 

dapat diterapkan untuk memberikan pengalaman pramembaca huruf hijaiyah. 

Persoalan yang kemudian muncul adalah pada saat umat Islam dilanda 

kelesuan membaca, mengapa minat membaca huruf hijaiyah sebagai huruf Al-

Qur’an lebih rendah daripada minat baca terhadap latin yang memang sudah 

rendah. Keterasingan anak dari membaca huruf hijaiyah, selain karena jam 

belajar yang jauh lebih sedikit daripada jam membaca huruf latin, juga 

diperparah oleh bebrapa hal. Berbeda dengan membaca huruf latin, membaca 
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huruf hijaiyah tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh anak sehingga 

membaca huruf hijaiyah tidak masuk dalam agenda pikiran anak.  

Taman pendidikan Al-Qur’an adalah salah satu lembaga pendidikan yang 

bergerak dalam bidang nonformal yang di dalamnya memuat pembelajaran yang 

berkaitan dengan kegiatan menulis dan membaca Al-Qur’an tingkat dasar. Di 

salah satu desa terdapat sekolah TPQ  yang bernama TPQ Asy-Syarqowi. 

Kegiatan yang dilakukan setiap hari adalah belajar menulis dan membaca Al-

Qur’an. Peserta didiknya terdiri dari anak usia TK dan SD/MI. Di sekolah anak-

anak diajarkan bagaimana cara mengenal huruf-huruf hijaiyah, kemudian 

merangkainya dengan menjadikan sebagai kosa kata hingga akhirnya mereka 

bisa membaca Al-Qur’an dengan cara yang baik dan benar. 

Bermain adalah bersenang-senang, melakukan sesuatu dengan senang dan 

menyenangkan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bermain 

didefinisikan sebagai melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Apapun 

tindakan, metode, cara, atau jenisnya jika hal tersebut dilakukan untuk 

menyenangkan diri, dapat disebut bermain. Bahkan, para ahli pendidikan 

mengatakan bahwa anak-anak identik dengan bermain karena hampir semua 

hidupnya tidak lepas dari bermain.  

Memang tidak dipungkiri begitu banyak TPA/TPQ yang tersebar di Desa 

Campurejo, dalam usaha masyarakat muslim agar anak-anak di Desa Campurejo 

mahir dalam membaca Al-Qur’an dan memotivasi mereka selalu membaca dan 

mengamalkan kandungan Al-Qur’an. Kegiatan pembelajaran Al-Qur’an di TPQ 
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Asy-Syarqowi menjadi prioritas utama dalam kegiatan pendidikannya. Di TPQ 

Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo ini penggunaan berbagai macam 

variasi metode dalam pembelajaran Al-Qur’an juga telah di upayakan dengan 

tujuan agar proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Qur’an tersebut 

berhasil sebagaimana yang diharapkan bersama. 

Namun pada kenyataannya, di TPQ Asy-Syarqowi masih banyak siswa 

yang kesulitan dalam membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, baik secara 

makhorijul hurufnya maupun tajwidnya. Untuk menindak lanjuti hal demikian, 

siswa harus mengulangi halaman yang telah dibacanya secara berulang-ulang. 

Karena kurang lancarnya siswa dalam membaca Al-Qur’an. Akibatnya beberapa 

siswa mengalami penurunan dalam  motivasi belajar membaca AL-Qur’an.  

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Upaya Menumbuhkan Motivasi Belajar Membaca Al-Qur’an 

Melalui Kegiatan Outbound di TPQ Asy-Syarqowi Ds. Campurejo Kec. Sambit 

Kab. Ponorogo” 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka penelitian ini difokuskan 

pada motivasi belajar, membaca Al-Qur’an dan outbound. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka rumusan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana motivasi belajar membaca Al-Qur’an di TPQ Asy-Syarqowi? 

2. Bagaimana kegiatan outbound di TPQ Asy-Syarqowi? 

3. Apa manfaat kegiatan outbound sebagai upaya menumbukan motivasi belajar 

membaca Al-Qur’an di TPQ Asy-Syarqowi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui motivasi belajar membaca Al-Qur’an di TPQ Asy-Syarqowi. 

2. Mengetahui kegiatan outbound di TPQ Asy-Syarqowi . 

3. Mengetahui manfaat kegiatan outbound sebagai upaya menumbukan motivasi 

belajar membaca Al-Qur’an di TPQ Asy-Syarqowi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoristis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang dalam 

smembangun pengetahuan peneliti. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Lembaga/ Sekolah yang Bersangkutan 
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Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau pertimbangan dalam 

rangka menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an di TPQ Asy-

Syarqowi dengan diadakannya kegiatan outbound. 

b. Bagi Ustadz/Ustadzah 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana bagi 

ustadz/ ustadzah TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo dalam 

menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an melalui kegiatan 

outbound. 

c. Bagi Siswa 

Untuk menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an anak TPQ 

Asy-Syarqowi agar berkemampuan tinggi dalam membaca Al-Qur’an. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitin kualitatif ini terdiri dari VI bab dan masing-

masing bab saling berkaitan erat yang merupakan kesatuan yang utuh yaitu: 

BAB I : Membahas pendahuluan yang meliputi beberapa sub-bab 

diantaranya latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Membahas tentang telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. 

BAB III : Membahas tentang metode penelitian yang meliputi beberapa sub-

bab diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 
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lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahapan 

penelitian. 

BAB IV : Membahas tentang deskripsi data yang meliputi deskripsi data 

umum dan khusus. 

BAB V : Membahas tentang analisis data. 

BAB VI : Berisi penutup yang diantaranya meliputi simpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pengetahuan penulis memang sudah ada kajian yang 

membahas tentang metode ataupun pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kualitas membaca Al-Qur’an namun belum banyak karya tulis yang telah dibuat. 

Dengan demikian penulis beranggapan bahwa penelitian ini layak untuk 

dilakukan. Yaitu yang dilakukan oleh Imroatul Munawaroh (2015) judul 

“Penerapan Metode Tilawati dalam Meningkatkan Kualitas Membaca Al-Qur’an 

di TPQ Al-Amin Setren Bendo Magetan”. Hasil penelitian beliau dapat 

disimpulkan bahwa (1) Perencanaan yang dilakukan bagi para ustadz/ ustadzah 

adalah peraga, sandaran peraga, alat penunjuk untuk peraga, meja belajar, materi 

penunjang, buku panduan kurikulum, bolpoint dan spidol. Sedangkan untuk para 

santri yang mereka periapkan adalah buku Tilawati, buku prestasi, buku kitabaty, 

dan pensil. (2) Pembelajaran dilaksanakan 5 hari selama seminggu, yaitu Senin 

sampai Jum’at yang dimulai  dari pukul 15:00 WIB sampai dengan pukul 16:30 

WIB. Pembelajaran membaca Al-Qur’an di TPQ Al-Amin menggunakan metode 

Tilawati karena metode ini memiliki keunggulan dengan lagu Rast yang 

membuat santri lebih senang dan semangat sehingga mempercepat anak untuk 

paham dan lebih baik kualitas membaca Al-Qur’annya. (3) Evaluasi 
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pembelajaran Al-Qur’an metode Tilawati di TPQ Al-Amin ada tiga bentuk yaitu: 

pre test, test harian dan tes kenaikan jilid. Dalam kenaikan jilid santri dibebani 

minimal 10 halaman untuk dibaca dan ketentuan halaman diserahkan penuh 

kepada penguji masing-masing peserta didik. Kenaikan halaman langsung 

dilaksanakan ketika saat proses belajar mengajar berlangsung, yaitu seorang 

pendidik langsung mengamati kemampuan santri dari segi bacaan dan penerapan 

lagu Rast yang bisa langsung dinilai oleh ustadz/ ustdzah.1 

Selanjutnya dari penelitian Eko Prasetyo (2012) judul “Peran Guru Dalam 

Memotivasi Siswa Pada Perilaku Keagamaan Kelas III Semester Genap di MI 

Mambaul Huda Ngabar”. Hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang guru 

memberikan motivasi keagamaan yaitu untuk menciptakan peserta didik yang 

unggul dalam prestasi dan budi pekerti berdasarkan iman dan takwa dalam 

pandangan hidup Islam. Sedangkan peran guru disini memegang kunci penting 

dalam memotivasi anak pada prilaku keagamaan, peran guru disini dapat terlihat 

melalui pemberian motivasi, arahan, bimbingan, dan contoh teladan melalui 

kegiatan pembiasaan disekolah. Untuk dampak perilaku siswa terdapat 

perubahan yang positif, dari yang dulunya kurang mencerminkan sifat/perilaku 

keagamaan sekarang sudah bersikap/berperilaku sopan santun sesuai dengan 

ajaran agama, seperti melaksanakan sholat berjamaan sesuai dengan tata tertib, 

                                                           
 1 Imroatul Munawaroh, Penerapan Metode Tilawati dalam Meningkatkan Kualitas Membaca 

Al-Qur’an di TPQ Al-Amin Setren Bendo Magetan ( Skripsi: STAIN PO, 2017) 
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sebelum makan minum berdoa, menyapa dan mencium tangan guru bila 

bertemu.2 

Selanjutnya dari penelitian Sulistyaningsih (2013) judul “Urgensi 

Pelaksanaan Permainan Outbound bagi Perkembangan Sosial Anak Kelompok A 

si TK Tunas Harapan 1 Biru Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta”. Hasil 

penelitian ditemukan bahwasannya masa kanak-kanak atau usia prasekolah 

merupakan masa yang paling baik meningkatkan potensi perkembangan anak. 

Aspek yang sangat penting dikembangkan pada masa kanak-kanak awal adalah 

aspek perkembangan sosial, oleh karena itu penelitian di atas menggunakan 

outbound  dalam mengembangkan potensi sosial anak.3 

Berdasarkan berbagai penelitian yang diuraikan, terdapat banyak sekali 

teknik yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar siswa. Rasa 

percaya diri yang dimiliki siswa akan mendorong siswa untuk belajar dengan 

baik. Dalam hal yang sama penelitian selanjutnya akan mencoba mempelajari 

lebih lanjut terkait metode yang dilakukan salah satu lembaga pendidikan dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan melaksanakan kegiatan outbound. 

 

 

 

                                                           
 2 Eko Prasetyo, Peran Guru Dalam Memotivasi Siswa Pada Perilaku Keagamaan Kelas III 

Semester Genap di MI Mambaul Huda Ngabar (Skripsi: STAIN PO, 2012) 

 3 Sulistyoningsih, Urgensi Pelaksanaan Permainan Outbound bagi Perkembangan Sosial 

Anak Kelompok A di TK Tunas Harapan 1 Biru Trihanggo Sleman Yogyakarta (Skripsi: Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013) 
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B. Kajian teori 

1. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi 

Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak dari dalam dan didalam subyek untuk melakukan aktifitas-

aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata 

“motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang 

telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama 

bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak.4 

Motivasi adalah satu kekuatan yang mendorong diri manusia untuk 

berbuat sesuatu. Motivasi berfungsi untuk mendorong manusia untuk 

berbuat sesuatu, menentukan arah perbuatan manusia kemudian untuk 

menyeleksi perbuatan manusia itu sendiri.5 

Motivasi belajar pada mulanya adalah suatu kecenderungan alamiah 

dalam diri umat manusia, tapi kemudian terbentuk sedemikian rupa dan 

secara berangsur-angsur, tidak hanya sekedar menjadi penyebab dan 

mediator belajar tetapi juga sebagai hasil belajar itu sendiri. Dengan cara 

ini, ia lebih menyerupai sebuah sikap. Motivasi belajar sangat rapuh 

                                                           
 4 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2012),  239-240. 

 5 Chalidjah Hasan, Dimensi Dimensi Psikologi Pendidikan (Surabaya: AL IKHLAS, 1994), 

44. 
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dalam menghadapi gangguan-gangguan eksistensi kehidupan sehari-hari. 

Saat anak-anak tumbuh dewasa, dunia mereka bertambah luas dan 

lingkungan memberikan memberikan pengaruh yang kian lama kian kuat 

sehingga motivasi belajar tidak sanggup mengatasinya: televisi, teman-

teman sebaya, dan jalanan, adalah beberapa dari pengaruh-pengaruh 

tersebut.6 

Menurut Kunjtoro dalam buku Rafy Saputri motivasi merupakan 

fenomena kejiwaan yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku 

demi mencapai sesuatu yang diinginkan atau yang dituntuk oleh 

lingkungannya.7 

Menurut Mc. Donald dalam buku Noer Rohmah motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

“feeling” dan didahului dengan tanggapann terhadap adanya tujuan.8 

Dipandang dari segi motifnya, setiap gerak perilaku manusia itu 

selalu mengandung tiga aspek yang kedudukannya bertahap dan 

berurutan (sequential), yaitu: 

1)  Motivating states (timbulnya kekuatan dan terjadinya kesiapsediaan 

sebagai akibat terasanya kebutuhan jaringan atau sekresi, hormonal 

dalam diri organisme atau karena terangsang oleh stimulus tertentu; 

                                                           
 6 Raymond dan Judith, Hasrat Untuk Belajar (Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2004), 

19-20. 

 7 Rafy Sapuri, Psikologi Islam (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), 220. 

 8 Ibid, 240. 
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2)  Motivated behavior (bergeraknya organisme ke arah tujuan tertentu 

sesuai dengan sifat kebutuhan yang hendak dipenuhi dan 

dipuaskannya, misalnya, lapar mencari makanan dan memakannya): 

dengan demikian, setiap perilaku pada hakekatnya bersifat 

instrumental (sadar atau tidak sadar) 

3)  Satisfied conditions (dengan berhasilnya dicapai tujuan yang dapat 

memenuhi kebutuhan yang terasa, maka keseimbangan dalam diri 

organisme pulih kembali ialah terpeliharanya himiotasis, kondisi 

demikian dihayati sebagai rasa nikmat dan puas atau lega). 

Karena terjadinya metabolisme dan penggunaan atau pelepasan 

kalori, perangsangan kembali, dan sebagainya, kepuasan itu hanya 

bersifat temporal (sementara).9 

Adapun motivasi yang ada pada diri seseorang itu memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut:10 

1)  Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu 

yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesei). 

2)  Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin 

(tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya). 

                                                           
 9 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan Sistem Pengajaran Modul (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2007), 38-39.  

 10 Ibid,249. 
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3)  Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk 

orang dewasa. 

4)  Lebih senang bekerja mandiri. 

5)  Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja, seingga kurang kreatif). 

6)  Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

7)  Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

8)  Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti diatas, berarti orang itu 

memiliki motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri motivasi yang seperti itu 

akan sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena belajar 

mengajar akan berhasil kalau siswa tekun mengerjakan tugas, ulet dalam 

memecahkan masalah dan hambatan secara mandiri. 11 

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia untuk dapat 

menyesuaikan dan akhirnya untuk mendapatkan kepuasan ini disebut 

dinamika manusia. Tugas guru dalam memotivasi anak ialah mengingat 

sadanya dinamika anak dan membimbing dinamika anak. Maksudnya 

                                                           
 11 Sardiman, Interaksi dan Notivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO 

PERSADA, 2009), 84. 
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ialah supaya anak yang belajar dalam membentuk dinamika manusia ini 

tidak melalui pengalama-pengalaman yang kurang baik.12 

Peranan motivasi yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, 

merasa senang dan semangat untuk belajar, siswa yang mempunyai 

motivasi kuat, boleh jadi gagal karena kekurangan motivasi. Hasil belajar 

akan lebih optimal kalau ada motivasi yang tepat. Dengan demikian 

kegagalan siswa jangan begitu saja mempersalahkan pihak siswa, sebab 

mungkin saja guru tidak berhasil dalam memberi motivasi yang mampu 

membangkitkan semangat siswa untuk berbuat atau belajar.13 

Dalam proses pembelajaran motivasi belajar siswa dapat 

dianalogikan sebagai bahan bakar yang dapat menggerakkan mesin. 

Motivasi yang baik dan memadai dapat mendorong siswa menjadi lebih 

aktif dalam belajar dan dapat meningkatkan prestasi belajar di kelas.14 

b. Peranan Motivasi Belajar 

Ada beberapa peranan penting motivasi belajar dalam belajar, 

antara lain : 

1) Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar 

Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang 

anak yang belajar diadapkan pada suatu masalah yang memerlukan 

                                                           
 12 Mustaqim, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010) 72. 

 13 Ibid, 243. 

 14 Ibid, 244. 
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pemecahan, dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang 

pernah dilaluinya. 

2) Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar 

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya 

dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu, 

jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati 

manfaatnya bagi anak. 

3) Motivasi menentukan ketekunan belajar 

Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan 

berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan 

memperoleh hasil yang baik dalam hal ini, tampak bahwa motivasi 

untuk belajar menyebabkan seseorang tekun belajar. Sebaliknya, 

apabila seseorang kurang atau tidak memiliki motivasi untuk belajar, 

maka seseorang akan tahan lama belajar. Seseorang tersebut mudah 

tergoda untuk mengajarkan hal yang lain dan bukan belajar. Itu berarti 

motivasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan ketekunan 

belajar.15 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi atau peran 

motivasi sangat penting, karena dengan adanya motivasi siswa akan lebih 

giat belajar. Siswa akan lebih percaya diri dan sungguh-sungguh dalam 

memcapai prestasi yang membanggakan. Siswa yang memiliki 

                                                           
 15 Hamzah B. uno, Teori Motivasi dan Pengukuran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), 22-29. 
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kecerdasan secara kognitif belum tentu mampu mencapai keberhasilan 

dalam belajar jika tidak diikuti dengan pemberian motivasi. 

c. Jenis Motivasi 

Motivasi timbul dan tumbuh berkembang dengan jalan: (1) datang 

dari dalam individu itu sendiri (intrinsik) dan (2) datang dari lingkungan 

(ekstrinsik).16 

1)  Motivasi Intrinsik 

Yang dimaksud motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi 

aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena 

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu.  selain itu, motivasi intrinsik yaitu perbuatan individu yang 

benar-benar didasari oleh sesuatu dorongan yang tidak diketahui 

secara jelas, tetapi bukan insting. Artinya bersumber pada suatu 

motif yang tidak dipengaruhi dari lingkungan itu.  

Sebagai contoh, seseorang yang senang membaca, tidak usah ada 

yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari-cari 

buku untuk dibacanya. Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan 

kegiatan yang dilakukannya, maka yang dimaksud dengan motivasi 

intrinsic adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung didalam 

perbuatan belajar itu sendiri. Sebagai contoh konkret, seseorang 

                                                           
 16 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 37. 
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siswa melakukan belajar karena betul-betul ingin mendapat 

pengetauan, nilai atau keterampilan agar dapat berubah tingkah 

lakunya 5 secara konstruktif, tidak karena tujuan yang lain.  Contoh 

lain adalah si Amat bertekun belajar psikologi karena ia benar-benar 

tertarik dan ingin sekali menguasai pelajaran itu. Motif intrinsic 

timbul dari dalam diri si Amat tanpa ada paksaan dari luar.  

Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki motivasi intrinsic akan 

memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, 

yang ahli dalam bidang studi tertentu. Dorongan yang 

menggerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan, kebutuhan 

yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan 

berpengetahuan. Jadi memang motivasi itu muncul dari kesadaran 

diri sendiri dengan tujuan secara esensial, buka sekedar simbol dan 

seremonial. 

2)  Motivasi Entrinsik 

Motivasi entrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya 

karena adanya perangsangan dari luar.  Selain itu motivasi 

ekstrinsik yaitu perilaku individu yang hanya muncul karena adanya 

hukuman atau tidak muncul karena ada hukuman. Motif yang 

menyebabkan perilaku itu, seakan-akan dari luar. Ganjaran atas 

suatu perbuatan, menguatkan motif yang melatar belakangi 

perbuatan itu, sedangkan hukuman memperlemahnya.  Sebagai 



52 

 

 

contoh, seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan ujian 

dengan harapan mendapatkan nilai yang baik, sehingga dipuji oleh 

pacarnya, atau temannya. Jadi yang paling penting bukan karena 

belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai 

yang baik, atau agar ingin mendapatkan hadiah. Jadi, kalau dilihat 

dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung 

bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu 

motivasi ektrinsik dapat dikatakan juga sebagai bentuk motivasi 

yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan 

berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan 

dengan aktivitas belajar. 

Perlu ditegaskan bahwa bukan berarti motivasi ektrinsik ini tidak 

baik dan tidak penting. Dalam kegiatan belajar- mengajar tetap 

penting. Sebab kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, 

berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-komponen lain dalam 

proses belajar-mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, 

sehingga diperlukan adanya motivasi ektrinsik. 

 

2. Outbound 

a. Pengertian Outbound 

Menurut Indriani dan Windarti outbound dalam buku Djamaludin 

Ancok adalah pelatihan untuk anak dengan konteks alami sebagai 
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instrumen pembelajaran. Tipe pendidikan ini memberikan anak 

kemampuan bertahan yang sejalan dengan pengetahuan akan lingkungan 

dan materi pendukung pembelajaran lainnya yaitu: kepemimpinan, 

kerjasama, kemandirian, kepercayaan diri, motivasi, kreatifitas, rasa 

tanggung jawab dan penyeleseian masalah. Kemampuan interaksi sosial 

anak juga dapat berkembang semala proses outbound.17 

Kegiatan outbound sebagai kegiatan alam dilakukan dengan 

berbagai metode yang pada intinya adalah memberikan pengalaman 

langsung pada suatu peristiwa pada anak. Metode-metode yang 

digunakan dalam outbound adalah: permainan kelompok, kerja 

kelompok, petualangan individu, ceramah, diskusi atau refleksi 

pengalaman. 

Outbound dilakukan dengan suasana yang menyenangkan di alam 

terbuka sehingga anak lebih mudah menjalani kegiatan ini. Outbound 

juga dirancang menantang agar anak tidak mudah bosan ketika 

melakukan beberapa kegiatan pengembangan sekaligus. Berdasarkan 

hasil penelitian Maryatun pelaksanaan outbound dibagi menjadi dua 

kategori yaitu: outbound yang bersifat low inpact atau beresiko rendah 

dan high impact atau beresiko tinggi.18 

                                                           
 17 Djamaluddin Ancok, Outbound Management Training (Yogyakarta: UII Press, 2003), 42. 

 18 Devi Lutfia, Mardianto, Duryati, “Pengaruh Outbound Terhadap Kecerdasan Moral Anak 

Sekolah Dasar,” RAP UNP, 2 (November, 2014), 129. 
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Menurut Ancok ada beberapa alasan mengapa metode outbound 

digunakan yaitu; metode ini adalah sebuah simulasi kehidupan yang 

kompleks yang dibuat menjadi sederhana, metode ini menggunakan 

pendekatan metode belajar melalui pengalaman dan metode ini penuh 

dengan kegembiraan karena dilakukan dengan permainan. Hal ini 

membuat anak merasa senang menjalankan kegiatan pelatihan.19 

b. Metode Outbound 

Metode yang digunakan dalam kegiatan outbound adalah permainan 

kelompok, kerja kelompok, petualangan individual, ceramah (keterkaitan 

antara kegiatan), diskusi (refleksi kegiatan). Metode tersebut diterapkan 

bagi peserta outbound dalam menumbuhkan motivasi belajar dalam 

bentuk permainan. 

Metode ini akan berhasil apabila peserta telah mengalami satu 

siklus pendidikan pengalaman dan untuk mencapai satu siklus minimal 

para peserta mengalami empat tahapan seperti berikut: 1) kegiatan fisik, 

2) diskusi, idealnya peserta dibiasakan untuk mendiskusikan masalah-

masalah menyangkut kesulitan serta berbagai pengalaman, 3) refleksi, 

peserta dituntut untuk dapat memahami makna dari kegiatan yang 

dilakukan, dan 4) penerapan, hasil dari diskusi dan refleksi harus dapat 

                                                           
 19 Devi Lutfia, Mardianto, Duryati, “Pengaruh Outbound Terhadap Kecerdasan Moral Anak 

Sekolah Dasar,” RAP UNP, 2 (November, 2014), 129. 
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memacu semangat serta mengajak peserta untuk menerapkan dari 

kegiatan yang telah dilakukan.20 

Sedangkan komponen prilaku yang diharapkan dari kegiatan 

outbound adalah, berfikir kreatif (Creative Thinking), mempunyai 

hubungan interpersonal yang baik, berkomukasi secara efektif, 

memotivasi diri dan orang lain, mempunyai kemampuan dalam 

pengelolaan diri.21 

Kegiatan outbound diklasifikasi menjadi dua kategori, yaitu “real 

outbound” dan “fun outbound”. Real outbound menunjuk pada kegiatan 

outbound yang memerlukan ketahanan dan tantangan fisik yang besar. 

Kegiatannya penuh dengan tantangan, seperti mendaki gunung, arung 

jeram, panjat tebing, atau kegiatan arena tali. 

Sementara, fun outbound merupakan kegiatan di alam terbuka yang 

tidak begitu banyak menekan unsur fisik. Dalam fun outbound 

mengandung manfaat yang besar untuk pengembangan diri, di antaranya 

untuk meningkatkan keterampilan sosial seperti untuk membangun 

karakter, sifat-sifat kepemimpinan, dan kemampuan kerja sama 

kelompok.22 Berdasarkan dua kategori yang ada, akan lebih ditekankan 

pada penjelasan tentang kategori fun outbound, karena kategori ini lebih 

                                                           
 20 Sriwi Rahayu, Pengaruh Outbound dan Minat Belajar Terhadap Ketrampilan Berbicara 

Siswi (Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2010), 53. 

 21 Djamaluddin Ancok, Outbound Management Training (Yogyakarta: UII Press, 2003), 43-

44. 

 22 Ibid, 20-21. 
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banyak digunakan dalam meningkatkan motivasi sesuai dengan tema 

yang dibahas. 

Adapun kategori fun outbound yang dapat dilakukan dalam 

pelaksanaan kegiatan outbound adalah: 

1) Permainan 

Permainan adalah suatu latihan yang mana pesertanya terlibat 

dalam sebuah kontes dengan peserta lain (atau sekelompok orang) 

dengan dikenai sebuah peraturan. Istilah permainan meliuti permainan 

psikomotorik (aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental dan 

psikologi), intelektual, dan adu keberuntungan. Beberapa tipe 

permainan yang umum, antara lain lempar panah, ular tangga, sepak 

bola, scrable, tebak kata, dan aneka permainan kartu.mengenai 

permainan yang dimainkan secara individual, antara lain solitaire, 

patience (semacam permainan kartu), teka-teki silang dan poker.23 

2) Asah Otak 

Asah otak bukanlah permainan atau simulasi murni, melainkan 

teka teki yang dapat menyibukkan pikiran peserta atau menunjukkan 

titik kuncinya. Asah otak umumnya tidak memiliki peraturan, tetapi 

trainer  boleh merancang peraturan mereka sendiri untuk 

                                                           
 23 Afifah Nur Chayatie, 112 Game Untuk Training & Outbound (Jakarta: Ar-Ruzz Media 

Group, 2010), 14. 
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menyesuaikan dengan sesi pelatihan individual. Contoh asa otak 

seperti menggabungkan titik dan latihan persepsi. 

 

3) Studi Kasus 

Dalam studi kasus, sebuah kasus dipelajari oleh kelompok atau 

individu. Studi mendalam dari hal sesungguhnya atau skenario yang 

disimulasikan dimaksudkan untuk mengilustrasikan hasil-hasil 

tertentu. Apabila sebuah kelompok atau individu memiliki jawaban 

terhadap masalah atau situasi tertentu, maka jawaban tersebut dapat 

dibandingkan dengan hal yang sesungguhnya terjadi dan hasil-hasil 

yang muncul dalam peristiwa tersebut.24 

c. Tujuan Outbound 

Suatu kegiatan dilakukan pasti mempunyai tujuan masing-masing, 

adapun tujuan dari kegiatan outbound digunakan sebagai: 

1) Icebreaker (pemecahan kebekuan), biasanya dilakukan sebagai 

pendahuluan yang bertujuan memberi peluang kepada peserta untuk 

saling mengenal satu sama lain dalam suatu kegiatan. 

2) Membangun kerja sama tim, artinya untuk memperbaiki hubungan 

masing-masing individu dalam suatu kelompok. 

3) Membantu peserta untuk dapat mengetahui ketrampilan komunikasi 

mana yang dapat diperbaiki. 

                                                           
 24 Ibid, 15. 
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4) Membantu peserta untuk mengembangkan atau memperbaiki 

kemampuan mereka berbicara di muka umum atau presentasi. 

5) Membantu peserta menjadi lebih bersemangat, melancarkan peredaran 

darah, menghilangkan rasa kantuk, merangsang peserta untuk berfikir 

tentang pendekatan baru terhadap suatu masalah. 

6) Membantu peserta untuk dapat melihat sikap atau gaya belajar mana 

yang memerlukan perbaikan. 

7) Membantu peserta untuk menggunakan pemikiran atau melihat segala 

sesuatu dengan cara lain dan mencoba menghilangkan prasangka 

tertentu dalam melihat sesuatu. 

8) Membantu peserta untuk mampu meakukan evaluasi terhadap dirinya 

sendiri atau suatu progam kegiatan. 

9) Memberikan peluang bagi peserta untuk dapat memperbaiki teknik 

pengembangan diri dan mengarahkan peserta untuk memperbaiki 

kemampuan berorganisasi.25 

Pendapat lain menyebutkan bahwa outbound mempunyai tujuan 

seperti :  

1)  Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa 

2)  Berekspresi sesuai denga caranya sendiri yang masih dapat diterima 

lingkungan 

                                                           
 25 Ibid, 15-20. 
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3)  Mengetahui dan memahami perasaan, pendapat orang lain dan 

memahami perbedaan 

4)  Membangkitkan semangat dan motivasi untuk terus terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan 

5)  Lebih mandiri dan bertindak sesuai dengan keinginan 

6)  Lebih empati dan sensitif dengan perasaan orang lain 

7)  Mampu berkomunikasi dengan baik 

8)  Mengetahui cara belajar yang efektif dan kreatif 

9)  Memberikan pemahaman terhadap sesuatu tentang entingnya 

karakter yang baik 

10) Menanamkan nilai-nilai yang positif sehingga terbentuk karakter 

siswa melalui berbagai contoh nyata dalam pengalaman hidup 

11) Membangun kualitas hidup siswa yang berkarakter 

12) Menerapkan dan memberi contoh karakter yang baik kepada 

lingkungan.26 

 

3. Manfaat Kegiatan Outbound 

Kegiatan belajar di alam terbuka seperti outbound bermanfaat untuk 

meningkatkan keberanian dalam bertindak maupun berpendapat. Kegiatan 

outbound membentuk pola pikir yang kreatif, serta meningkatkan kecerdasan 

                                                           
 26 Sriwi Rahayu, Pengaruh Outbound dan Minat Belajar, 47. 
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emosional dan spiritual dalam berinteraksi. Kegiatan ini akan menambah 

pengalaman hidup seseorang menuju sebuah pedewasaan diri. 

Kegiatan outbound sekilas terlihat hanya permainan di alam terbuka 

dengan suasana santai, namun kegiatan tersebut memiliki manfaat yang bisa 

diambil, seperti berikut: 

a. Meningkatkan kemampuan mengenal diri dan orang lain 

b. Melatih ketahanan mental dan pengendalian diri 

c. Menumbuhkan empati 

d. Melahirkan semangat kompetisi yang sehat 

e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan 

f. Melihat kelemahan orang lain bukan seperti kendala 

g. Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi sulit 

dengan cepat dan akurat 

h. Membangun rasa percaya diri 

i. Meningkatkan rasa kebutuhan akan pentingnya kerjasama tim untuk 

mencapai sasaran secara optimal. 

Metode bermain yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tidak 

hanya disukai oleh anak-anak usia dini, tetapi juga sangat bermanfaat bagi 

perkembangan anak. Untuk itu, ada baiknya bila metode bermain ini 
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diaplikasikan di setiap kali pembelajaran anak usia dini. Berikut adalah 

beberapa manfaat metode bermain anak usia dini:27 

a. Manfaat motorik, yaitu manfaat yang berhubungan dengan nilai-nilai 

positif mainan yang terjadi pada fisik jasmaniah anak. Misalnya, unsur-

unsur kesehatan, keterampilan, ketangkasan, maupun kemampuan fisik 

tertentu. 

b. Manfaat afeksi, yaitu manfaat permainan yang berhubungan dengan 

perkembangan psikologis anak. Misalnya, naluri/insting, perasaan, 

emosi, sifat, karakter, watak, maupun kepribadian seseorang. 

c. Manfaat kognitif, yaitu manfaat mainan untuk perkembangan 

kecerdasan anak, yang meliputi kemampuan imajinasif, pembentukan 

nalar, logika, maupun pengetahuan-pengetahuan sistematis. 

d. Manfaat spiritual, yaitu manfaat mainan yang mejadi dasar 

pembentukan nilai-nilai kesucian maupun keluhuran akhlak manusia. 

e. Manfaat keseimbangan, yaitu manfaat mainan yang berfungsi melatih 

dan mengembangkan panduan antara nilai-nilai positif dan negatif dari 

suatu mainan.28 

f. Manfaat aspek bahasa adalah ketrampilan anak dalam melakukan 

komunikasi verbal dan komunikasi sosial. Komunikasi verbal akan 

memberikan masukan kepada anak tentang kosakata yang belum 

                                                           
 27 Muhammad Fadhilah, Desain Pembelajaran Paud  (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014) 

169. 

 28 Muhammad Fadhilah, Desain Pembelajaran Paud , 169. 
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dimiliki dari teman bermain tanpa dan atau disadari. Sementara, 

komunikasi sosial membentuknya menjadi anak yang mudah bergaul 

dan memiliki banyak teman.29 

Dalam rangka mencapai manfaat-manfaat permainan tersebut 

dibutuhkan suatu betuk-bentuk permainan yang baik dan sesuai dengan 

perkembangan anak. Oleh karenanya seorang pendidik harus dapat memilih 

permainan  yang baik untuk anaknya. Jangan sampai permainan tersebut 

justru akan membuat anak mengalami keterlambatan perkembangan atau 

gangguan belajar yang lainnya. Betuk permainan yang dipilih hendaknya 

mempunyai manfaat tertentu sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan 

anak, serta membuat anak asyik, aktif, aman dan nyaman.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 29 Thohari & Fairuzul Mumtaz, Mendongkrak Kecerdasan Anak Melalui Bermain dan 

Permainan (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), 44-45. 

 30 Fadlillah, Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: PRENADEMA GROUP, 

2016), 35-36. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan 

pendekatan kualitatif, metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita 

gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban.31 Sedangkan menurut 

Bogdan dan Taylor dalam buku Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut 

secara holistik (utuh).32 Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu 

atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian kasus (case 

study) atau penelitian lapangan (field study) dimaksudkan untuk mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi 

lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given). Subjek 

penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian 

                                                           
 31 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 145. 

 32 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013),  4. 
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kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil 

penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial 

tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, tetapi variabel-variabel dan fokus 

yang diteliti sangat luas dimensinya.33Pada intinya studi kasus merupakan 

metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara 

mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu yang lama.  

Untuk memperoleh gambaran tentang penelitian kualitatif, ada beberapa 

ciri pokok penelitian ini. Diantaranya yaitu: lingkungan alamiah sebagai sumber 

data langsung, manusia merupakan alat (instrumental) utama pengumulan data, 

analisis data dilakukan secara induktif, penelitian bersifat analitik, tekanan 

penelitian berada pada proses, pembatasan penelitian berdasarkan fokus, 

perencanaan bersifat lentur dan terbuka, hasil penelitian merupakan kesepakatan 

bersama, pembentukan teori berasal dari dasar, pendekatan penelitian 

menggunakan metode kualitatif, teknik samling bersifat purposive, penelitian 

bersifat menyeluruh (holistik), dan makna sebagai perhatian utama penelitian.34 

Dalam penulisan karya ilmiah ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

studi kasus, karena metode penelitian yang digunakan merupakan metode 

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan 

mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di 

masyarakat yag menjadi subjek penelitian sehingga tergambarkan ciri, karakter, 

                                                           
 33 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif  (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 54-55. 

 34 Margono S, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 38. 
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sifat, dan model dari fenomena tersebut.35 Berdasarkan hal tersebut, jenis 

penelitian studi kasus ini dipilih karena sifat kecenderungannya yang biasa 

memperhatikan permasalahan. Oleh  karena  itu  peneliti  membiarkan  

permasalahan-permasalahan muncul atau dari data dibiarkan terbuka untuk 

interpretasi. Kemudian  data  dihimpun  dengan  pengamatan  yang  seksama,  

meliputi deskripsi yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara  yang 

mendalam (interview), serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. 

Berdasarkan  penguraian  diatas  penggunaan  data  kualitatif  dapat 

menghasilkan  data  deskriptif  tentang  upaya menumbuhkan motivasi belajar 

membaca Al-Qur’an melalui kegiatan outbound di TPQ Asy-Syarqowi 

Campurejo Sambit Ponorogo.  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berindak sebagai pengumpul dan 

sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. 

Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah 

berbagai bentuk alat-alat bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang 

dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun juga 

berfungsi sebagai instrumen pendukung. 

 

 

 

                                                           
 35 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP, 2014), 47. 
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3. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian berdasarkan fenomena atau kejadian 

yang telah terjadi di tempat itu, lokasi penelitian ini dilaksanakan di TPQ ASY-

SYARQOWI Ds. CAMPUREJO Kec. SAMBIT Kab. PONOROGO.  

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data -data dapat 

diperoleh. 36 Berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan dua sumber 

data yaitu:  

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

(petugasnya) dari sumber pertamanya.37 Adapun yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa di TPQ 

Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo. 

2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber yang pertama.38 Dapat juga dikatakan data 

yang tersusun dari bentuk dokumen-dokumen. dalam penelitian ini 

dokumentasi merupakan sumber data sekunder. 

5. Prosedur Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih 

                                                           
 36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta : PT Rineka 

Cipta, 2006), 129. 

 37 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987) 93. 

 38 Ibid, 94. 
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banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam dan 

dokumentasi.39 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: 

a. Pengumpulan Data dengan Observasi Partisipatif 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati 

hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, 

waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.40 

Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi 

perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, 

waktu dan keadaan tertentu. Tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, 

hanya hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan dengan data yang 

dibutuhkan. Dalam penelitian observasi peneliti menggunakan teknik 

observasi partisipatif. 

Metode pengamatan terlibat (observasi partisipatif) adalah sebuah 

teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam 

kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami 

gejala-gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang diberikan atau 

dipahami oleh para warga yang ditelitinya.41 

                                                           
 39 Djunaidi Ghony dan Fauzan Al-Manshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 144. 

 40 Ibid, 165. 

 41 Ibid, 166. 
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Jadi, dalam pengumpulan data dengan observasi partisipatif ini peneliti 

secara langsung turun kelapangan untuk mengetahui kondisi TPQ Asy-

Syarqowi dan bagaimana upaya menumbuhkan motivasi beajar Al-Qur’an 

melalui kegiatan outbound di TPQ Asy-Syarqowi. 

b. Pengumpulan Data dengan Wawancara Terstruktur 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam 

(depth interview). Teknik ini merupakan pengumpulan data yang khas 

penelitian kualitatif. Labih lanjut dinyatakan bahwa cara utama yang 

dilakukan pakar metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan, 

dan pengetahuan orang-orang adalah dengan wawancara mendalam dan 

intensif.42 

Pada intinya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Dalam peneliti menggunakan 

teknik wawacara terstruktur. 

Jenis wawancara terstruktur kerap kali disebut sebagai suatu 

wawancara “terfokus”. Dengan cara lain, wawancara terstruktur merupakan 

model pilihan apabila pewawancara mengetahui apa yang tidak 

diketahuinya. Dan karenanya dapat membuat kerangka pertanyaan yang 

                                                           
 42 Ibid, 175. 
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tepat untuk memperolehnya.43 Dalam wawancara terstruktur pertanyaan ada 

ditangan pewawancara, dan respon terletak pada informan. 

Jadi, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

upaya menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an di TPQ Asy-

Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo. Adapun yang menjadi subyek dari 

wawancara ini adalah: 

a. Kepala sekolah TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo. 

b. Guru TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo. 

c. Siswa/siswi TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo. 

c. Pengumpulan Data Dengan Dokumentasi 

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari sumber 

manusia atau human resources melalui observasi dan wawancara. Di 

samping itu, ada pula sumber bukan manusia atau nonhuman resources, 

antara lain berupa dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen terdiri atas 

tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat, dan dokumen resmi.44 

Dengan menggunakan metode dokumen penulis dapat memperoleh data atau 

informasi yang diperlukan melalui dokumen maupun arsip yang 

berhubungan dengan data yang diperlukan. 

Jadi, pengumpulan data dengan dokumen ini dapat digunakan penulis 

untuk memperoleh data berupa dokumen maupun arsip di TPQ Asy-

                                                           
 43 Ibid, 182-183. 

 44 Ibid, 200. 
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Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo, dan catatan lain yang berkaitan 

dengan penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.45 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Hubberman. Menurut Miles dan Hubberman dalam buku Ariesto Hadi Sutopo 

dan Adrianus Arief, analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Miles dan Hubberman, mengingatkan bahwa data yang 

muncul dalam penelitian kualitatif berwujud kata-kata dan bukan rangkaian 

angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, 

wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan biasanya “diproses” kira-kira 

sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, dan penyutingan), 

tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke 

                                                           
45Sugiyono, 335. 
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dalam teks yang diperluas.  Analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan 

diantaranya: 46 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, 

reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi 

kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah 

tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menulusuri 

tema, memberian gugus-gugus, membuat partisis, menulis memo). Reduksi 

data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, 

sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Ia 

merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data 

mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas 

sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, 

semuanya itu merupakan pilihan-pilihan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

                                                           
 46Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan 

NVIVO (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 10-14. 
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sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi.   

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

data yang selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. 

2. Penyajian Data 

Menurut Miles dan Hubberman, alur terpenting yang kedua dari 

kegiatan analisis adalah penyajian data. “Penyajian” maksudnya sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa 

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis 

ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari 

penyajian-penyajian tersebut.    

3. Penarikan Kesimpulan  

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu 

mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan, atau mungkin menjadi begitu saksama dan makan tenaga dengan 

peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk 

mengembangkan “kesepakatan intersubjektif,” atau juga upaya-upaya yang 
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luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang 

lain.  

Dengan demikian, analisis data kualitatif merupakan upaya yang 

berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara 

berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul. 

Namun dua hal lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan. 

 

   

      

         

 

          

 

   

 

Gambar 3.1 Kegiatan dalam analisis data kualitatif 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Menurut pendapat pakar bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data 

selain digunakan menyanggah balik apa-apa yang dituduhkan pada penelitian 

kualitatif yang disangka tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Penyajian Data 

Kesimpulan-kesimpulan: 

Penarikan/ Verifikasi 
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terpisahkan dari pengetahuan penelitian kualitatif.47 Dengan perkataan lain, 

apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara 

cermat sesuai dengan teknik yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, 

jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan 

dari segala segi.48 Teknik keabsahan data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif dilakukan dengan:  

1. Perpanjangan Keikut Sertaan  

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, dan 

tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan waktu 

perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan 

juga menuntut peneliti agar terjun ke lokasi penelitian dalam waktu yang 

cukup panjang dan lama guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang 

mungkin mengotori data.  

Dalam hal ini peneliti diharapkan  agar bisa memperoleh data yang luas 

atau  mendalam.  Dengan  pengamatan  yang  panjang  berarti  peneliti secara 

langsung akan sering terjun ke lapangan, sehingga peneliti bukan dianggap 

orang lain lagi oleh objek yang akan diteliti.  Hal ini akan mempermudah 

peneliti dalam menggali data-data yang kredibel dari objek penelitian. 

 

 

                                                           
 47 Djunaidi Ghony dan Fauzan Al-Manshur, Metodologi Penelitian, 313. 
 48 Ibid, 318-329. 
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2. Ketekunan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau 

tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang 

dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan. Selain  itu,  

teknik  ini  juga  untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan  persoalan  atau  isu  yang  sedang  kita  cari  dan  

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

Sementara  cara  dalam  teknik  ini  adalah  dengan  sering  membaca 

referensi buku atau hasil penelitian ataupun  dokumentasi-dokumentasi yang 

berhubungan dengan hasil  penelitian. 

Meningkatkan ketekunan pengamatan disini, dimaksudkan untuk 

mengecek kembali apakah data yang kita temukan salah atau tidak.  Hal ini 

dimaksudkan agar data yang  diperoleh dari penelitian akurat dan sistematis. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam teknik 

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada.49  

Dalam hal trianggulasi, Susan Stainback dalam buku Sugiyono menyatakan 

                                                           
 49 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 18. 
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bahwa tujuan dari trianggulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang 

beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti 

terhadap apa yang telah ditemukan.50 

Dengan adanya triangulasi, peneliti tidak hanya mencari kebenaran 

mengenai fenomena yang ada tetapi lebih mengutamakan pemahaman 

terhadap suatu hal yang telah ditemukan. 

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap dalam penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong dalam buku 

Sugiyono, ada tiga dan di tambah satu lagi berperan serta sambil mengumpulkan 

data.51 Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah: 

a. Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap pra lapangan ini ada enam kegiatan yang harus dilakukan 

oleh peneliti kualitatif, yang mana dalam tahapan ini ditambah dengan satu 

pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan 

dan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun rancangan penelitian 

2) Memilih lapangan penelitian 

3) Mengurus perizinan 

4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

                                                           
 50 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: ALFABETA, 2008), 330. 
 51 Ibid, 144-157. 
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5) Memilih dan memanfaatkan informan 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

7) Persoalan etika penelitian 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan ini, dapat dibagi ke dalam tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

2) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan 

3) Jumlah waktu peneliti 

c. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap analisis data ini peneliti memasuki lokasi penelitian. 

Dengan demikian pada tahap ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan 

diantaranya: 

a. Keakraban hubungan 

b. Mempelajari bahasa 

c. Peranan peneliti 

d. Berperan Serta Sambil Mengumpulkan Data 

Berperan sambil mengumpulkan data dapat dibagi menjadi beberapa 

tahapan diantaranya sebagai beriku: 

a. Pengarahan batas waktu penelitian 

b. Mencatat data 

c. Petunjuk tentang cara mengingat data 
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d. Kejenuhan, keletihan, dan istirahat 

e. Meneliti suatu latar yang didalamnya terdapat pertentangan 

f. Analisis dilapangan 

Jadi, penelitian ini dimulai dari studi pendahuluan yaitu pengecekan lokasi 

dan mengirim  surat  ijin  penelitian, melakukan  penelitian di lapangan, 

kemudian mengumpulkan data untuk dianalisis, dan yang terakhir adalah menulis 

dan melaporkan hasil penelitian tersebut. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo 

TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo tempat peniliti 

melakukan penelitian ini mulai pada tahun 2001. Berdirinya TPQ Asy-

Syarqowi ini untuk meneruskan Madrasah sore yang pernah ada. Karena 

berkembangnya zaman dari tahun ke tahun santri menjadi banyak, dan tenaga 

pengajar madrasah banyak yang menikah dan semakin berkurang akhirnya 

madrasah tersebut tidak berjalan.  

Diawali dari dasar usulan dan kebutuhan masyarakat sekitar Desa 

Campurejo tentang perlunya sistem pendidikan agama sesuai dengan 

perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan 

pengetahuan dan ketrampilan hidup sebagai bekal dalam mencapai masa 

depannya.52 

2. Letak Geografis TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo 

Lokasi TPQ Asy-Syarqowi terletak di Masjid Roudlotul Muttaqin dan 

Pondok Al-Hikmah di jalan Demak, Dukuh Bibis 2, Desa Campurejo, 

                                                           
 52 Lihat transkip Dokumentasi dalam lampiran laporan penelitian ini. kode: 01/D/30-03/2018. 
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Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur. Untuk 

Masyarakat Campurejo kebanyakan dari mereka bermata pencaharian 

berdagang dan bertani. Adapun area TPQ Asy-Syarqowi adalah: 

a. Sebelah timur dibatasi oleh Desa Kebatan 

b. Sebelah selatan dibatasi oleh Desa Campursari 

c. Sebelah barat dibatasi Desa Gading 

d. Sebelah utara dibatasi Desa Bancangan53 

3. Tujuan TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo 

Secara umum Tujuan dari penyelenggaraan TPQ Asy-Syarqowi 

Campurejo Sambit Ponorogo yaitu : mencetak santri dapat mengkhatamkan 

Al-Qur’an dengan bacaan yang fashih secara baik dan benar, serta dapat 

mengerjakan sholat dan berakhlaqul karimah.54 

4. Visi TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo 

Terbentuknya generasi muslim yang fashih membaca Al-Qur’an 

berjiwa Qur’ani berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, pengetahuan 

luas, yang mampu menegakkan panji-panji Islam. Dengan berhaluan 

Ahlusunnah Waljama’ahh.55 

5. Misi TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo 

a. Menananmkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan 

Rasul-Nya. 

                                                           
 53 Lihat transkip Dokumentasi dalam lampiran laporan penelitian ini. kode: 02/D/30-03/2018. 

 54 Lihat transkip Dokumentasi dalam lampiran laporan penelitian ini. kode: 03/D/30-03/2018. 

 55 Lihat transkip Dokumentasi dalam lampiran laporan penelitian ini. kode: 04/D/30-03/2018. 
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b. Mendidik santri dapat membaca Al-Qur’an dengan sistem bacaan tahqiq, 

tartil, taddarus, taghoni, hafal surat-surat pendek, doa-doa mustajabah, 

sholat, dapat menulis huruf hijaiyah dan memiliki akhlaq yang mulia. 

c. Memberikan pengetahuan islam secara menyeluruh dan menyampaikan 

secara kreatif.56 

6. Struktur TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 56 Lihat transkip Dokumentasi dalam lampiran laporan penelitian ini. kode: 04/D/30-03/2018. 

57Lihat transkip Dokumentasi dalam lampiran laporan penelitian ini. kode: 05/D/30-03/2018.  
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7. Keadaan Guru di TPQ Asy-Syarqowi, Dukuh Bibis 2, Desa Campurejo, 

Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo 

Guru yang dimaksud di sini adalah seorang pendidik yang memikul 

tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan pendidikan. Dalam arti 

pendidik adalah seorang dewasa yang benar-benar dapat mempengaruhi, 

membimbing, dan mengarahkan pendidikan anak didiknya. Sebab menjadi 

seorang pendidik bukan hanya mengajar menyampaikan ilmu pengetahuan 

tetapi juga harus memperhatikan dan membentuk jasmani dan rohani anak 

didik, apalagi mendidik anak usia dasar yang membutuhkan keuletan, 

kesabaran, dan profesionalisme sekaligus kearifan menyampaikan materi 

pelajaran, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.  

Pendidik adalah orang yang sangat menentukan berhasil tidaknya 

pendidikan murid TPQ Asy-Syarqowi, karena mereka menjadi pembimbing 

langsung, maka sudah pasti mereka memberikan pengarahan dan nasihat 

dalam setiap langkah murid-muridnya. Apapun yang dilakukan murid-

muridnya selalu dalam pengawasan guru. 

Para pendidik di TPQ Asy-Syarqowi Campurejo sambit Ponorogo 

berjumlah 11 orang guru, 3 orang guru laki-laki, 8 orang guru perempuan. 

Dari jumlah guru tersebut diantaranya masih pelajar, mahasiswa, tokoh 

agama dan ibu rumah tangga. 
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Selain menjadi guru, mereka para pendidik juga sebagai karyawan. 

Karyawan yang dimaksud adalah personil yang ikut serta dan menjadi 

bagian dalam seluruh proses yang berlangsung di TPQ Asy-Syarqowi.58 

8. Keadaan Santri di TPQ Asy-Syarqowi, Dukuh Bibis 2, Desa Campurejo, 

Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo 

Siswa merupakan subjek dari pendidikan, maka pusat situasi dari 

kegiatan pendidikan adalah murid. Pada tahun ajaran 2016/2017 berjumlah 

103, 2017/2018 berjumlah 76.59 

9. Sarana dan Prasarana di TPQ Asy-Syarqowi, Dukuh Bibis 2, Desa 

Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo 

Sarana dan prasarana di TPQ Asy-Syarqowi TPQ Asy-Syarqowi 

Ponorogo antara lain adalah ruang kelas di serambi masjid dan pondok putri 

Al-Hikmah, kantor dan peralatan mengajar seperti buku absen murid, buku 

absen guru, kartu prestasi, papan tulis, spedol, penghapus, bangku panjang 

(dampar), papan dokumentasi kegiatan dan galon air minum.60 

 

 

 

 

 

                                                           
 58 Lihat transkip Dokumentasi dalam lampiran laporan penelitian ini. kode: 06/D/30-03/2018. 

 59 Lihat transkip Dokumentasi dalam lampiran laporan penelitian ini. kode: 07/D/30-03/2018. 

 60 Lihat transkip Dokumentasi dalam lampiran laporan penelitian ini. kode: 08/D/30-03/2018. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Motivasi Belajar di TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo 

Motivasi merupakan subyek penggerak dari dalam untuk melakukan 

aktivitas tertentu demi mencapainya tujuan tertentu dan motivasi adalah suatu 

faktor psikologis yang besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran, karena 

semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia termasuk kegiatan pembelajaran 

akan mungkin terjadi tanpa adanya dorongan motivasi untuk melakukan. 

Maka dari pengamatan peneliti di TPQ Asy-Syarqowi peranan motivasi 

dalam pembelajaran sangat penting bagi anak dalam proses pembelajaran. 

Agar anak selalu semangat belajar membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

benar sesuai dengan tajwid. Kurangnya semangat santri TPQ Asy-Syarqowi 

dalam belajar membaca Al-Qur’an maka guru hendaknya mengetahui tingkat 

motivasi atau semangat anak belajar membaca Al-Qur’an. 

Motivasi sangat penting merangsang kegairahan dan kemauan siswa 

untuk belajar membaca Al-Qur’an tidak hanya dalam proses pembelajaran di 

kelas. Akan tetapi disetiap aktifitas belajar yang dilakukan di luar sekolah 

agar anak lebih semangat dan tidak mudah bosan. Untuk mengetahui motivasi 

anak di TPQ Asy-Syarqowi ini di jelaskan oleh Bapak Choirul Huda, sebagai 

berikut ini: 

 “Untuk mengetahui motivasi atau semangat anak bisa dilihat dari tadarus membaca 

Al-Qur’an banyak atau sedikit sebelum sorogan ngaji, kerajinan masuk setiap hari 

dan banyaknya ayat yang di storkan pada guru”.61 

                                                           
61 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 01/W/26-03/2018. 
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Upaya yang dilakukan guru untuk menumbuhkan motivasi belajar anak 

biasanya sambil menunggu antrian guru meminta anak untuk nderes berulang-

ulang sesuai dengan bacaan ngaji yang akan di storkan kepada guru agar anak 

bisa tambah lancar membacanya. Seperti yang diungkapan oleh Bapak 

Choirul Huda, sebagai berikut ini: 

 “Upaya menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an disini guru selalu 

mengingatkan santri untuk tadarus sebelum setoran dan memberi semangat untuk 

santri agar tidak lupa di rumah tadarus supaya bacaannya tambah bagus dan 

lancar”.62 

 

Upaya menumbuhkan motivasi belajar anak bisa juga dengan terus 

memberikan arahan tentang pentingnya belajar membaca Al-Qur’an. Seperti 

yang diungkapakan oleh Ibu Ummu Ma’rifatul F. dan Ibu Afifah Nur Alfil 

Layli sebagai berikut ini: 

a. Menurut Ibu Ummu Ma’rifatul F. 

“Upaya menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an disini guru selalu 

memberi semangat dan memberi arahan tetang pentingnya bisa membaca Al-

Qur’an”. 63 

 

b. Menurut Ibu Afifah Nur Alfil Layli 

“Upaya menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’anr siswa yaitu dengan 

cara melakukan belajar mengajar melalui permainan atau mempraktikkannya, serta 

memberi contoh belajar membaca yang baik dan benar untuk siswa”.64 

                                                           
62 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 02/W/26-03/2018. 
63 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 09/W/26-03/2018. 
64 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 15/W/26-03/2018. 
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Sedangkan untuk menumbuhkan semangat anak bisa dengan kegiatan-

kegiatan seperti permainan outbound untuk menambah semangat anak. Seperti 

yang disampaikan oleh Ibu Ummu Ma’rifatul F. sebagai berikut ini: 

 “Menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an bisa dengan kegiatan 

outbound. Karena dengan outbound menciptakan suasana baru yang berbeda, 

sehingga ada penyegaran atau semangat baru untuk anak”.65 

 

Untuk mendapatkan semangat baru pada anak Ibu Afifah Nur Alfil 

Layli juga mengungkapkan perlunya kegiatan lain untuk menumbuhkan 

semangat pada anak. Seperti yang beliau ngkapkan sebagai berikut ini: 

“Menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an bisa dengan kegiatan 

outbound. Karena dengan kegiatan outbound dapat mempermudah proses belajar 

mengajar dan memahaminya”.66 

 

Selain pembelajaran membaca Al-Qur’an ada juga kegiatan outbound 

yang menarik yang bisa menambah semangat anak. Biasanya setelah selesei 

kegiatan outbound guru meminta anak untuk berpendapat tentang kesan dan 

pesan permainan yang dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Choirul Huda. Sebagai berikut ini: 

“Refleksi setelah kegiatan outbound biasanya di isi dengan kesan dan pesan yang 

menarik selama outbound atau bermain ”. 67 

 

Setiap anak mempunyai minat belajar yang berbeda-beda. Untuk 

mengetahui minat belajar anak guru bisa melihat dari rajin tidaknya masuk 

sekolah anak ataupun juga dari semangat guru mengajar anak. Seperti yang 

                                                           
65 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 08/W/26-03/2018. 
66 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 14/W/26-03/2018. 
67 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 03/W/26-03/2018. 



87 

 

 

diungkapkan oleh Ibu Ummu Ma’rifatul F. dan Ibu Afifah Nur Alfil Layli. 

Seperti berikut ini: 

a. Menurut Ibu Ummu Ma’rifatul F. 

“Di sini minat belajar siswa beragam, ada yang sebagian anak yang rajin masuk 

supaya tidak ketinggalan dengan temannya, ada juga yang biasa saja”.68 

 

b. Menurut Ibu Afifah Nur Alfil Layli 

“Minat belajar siswa cukup tinggi, karena siswa sangat semangat dalam proses 

belajar dan guru juga semangat mengajar”.69 

 

 

Motivasi belajar bisa didapat diri sendiri atau bisa juga dari orang tua 

maupun lingkungan. Selain itu juga guru memberikan motivasi setelah 

kegiatan outbound atau setelah selesei mengaji. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh santri TPQ Asy-Syarqowi yang benama Sabila Rusyda 

Mahmudin dan Ismatu Robbaniyyah. Sebagai berikut ini: 

a. Menurut Sabila Rusyda Mahmudin 

“Saya belajar membaca Al-Qur’an karena disuruh orang tua untuk belajar Al-Qur’an 

agar bisa membaca dengan lancar”.70 

 

“Dikasih semangat untuk rajin sekolah, rajin belajar untuk membaca Al-Qur’an”.71 

 

b. Menurut Ismatu Robbaniyyah 

“Buat pedoman hidup agar mendapat syafa’at di hari kiamat dan untuk menggunakan 

waktu secara baik”.72 

 

                                                           
68 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 10/W/26-03/2018. 
69 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 16/W/26-03/2018. 
70 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 20/W/26-03/2018. 
71 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 21/W/26-03/2018. 

 72 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 25/W/26-03/2018. 
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“Kalau belajar mengaji jangan hanya pas di sekolah, tapi dimana saja kita berada 

(tempat yang baik). Karena kunci sukses adalah berusaha dan berdoa, rainlah belajar 

supaya menjadi anak pintar”.73 

 

 

2. Kegiatan Outbound di TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogi\o 

Dari pengamatan peneliti di TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit 

Ponorogo kegiatan outbound dilakukan setiap hari selasa legi selama sebulan 

sekali. Pada hari itu santri di bebaskan dari setoran membaca Al-Qur’an dan 

pelajaran. Santri dikumpulkan menjadi satu dan di bagi menjadi beberapa 

kelompok oleh guru. 

Pada hari selasa pukul 14.00 WIB peneliti melakukan observasi 

kegiatan outbound di TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo. 

Kegiatan dimulai pukul 14.30 WIB anak-anak dikumpulkan di serambi 

masjid. Anak-anak terlebih dahulu di ajak bernyanyi untuk mencairkan 

suasana. Setelah itu peneliti melihat guru membagi kelompok secara adil 

untuk kegiatan outbound yang akan dilakukan. Saat itu kegiatan yang 

dilakukan adalah sebuah permainan menggelindingkan bola, asah otak, dan 

studi kasus. Macam permainannya seperti menggelindingkan bola, kata 

berantai, dan membentuk sebuah piramida dari gelas aqua. Kelompok yang 

dibagi oeh guru mulai dari anak jilid sampai Al-Qur’an di campur jadi satu. 

Anak-anak terlihat sangat menikmati setiap permainan-permainan yang di 

lakukan. Sebelum memulai permainan guru memberikan pengarahan 

                                                           
 73 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 26/W/26-03/2018. 
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bagaimana cara memainkan setiap permainan. Untuk menambah semangat 

anak guru menyiapkan sebuah hadiah untuk setiap kelompok yang bisa 

memenangkan permainan tersebut. Terlihat sekali anak begitu semangat pada 

saat permainan. Mereka saling bekerjasama satu dengan yang lain untuk 

memenangkan permainan tersebut. Satu demi satu permainan telah 

dipermainkan. Pukul 16.00 WIB sambil anak-anak beristirahat guru 

mengumumkan siapa pemenang yang telah berhasil memenangkan permainan 

tersebut. Anak-anak terlihat begitu sangat penasaran menunggu pengumuman 

kelompok mana yang berhasil memenangkannya. Guru mengumumkan siapa 

pemenangnya dan meminta anak bersiap-siap mengambil air wudhlu untuk 

melakukan sholat ashar berjamaah sebelum sholat.74 

Kegiatan outbound perlu dilakukan untuk penyegaran  semangat santri 

untuk penyegaran selama setiap harinya. Agar anak tidak jenuh dan bosan 

ketika belajar maupun sekolah. Seperti yang diungkapkan Bapak Choirul 

Huda. Sebagai berikut ini: 

“Kegiatan outbound itu perlu di lakukan untuk penyegaran semangat santri setelah 

belajar Al-Qur’an setiap harinya. Dan supaya anak tidak jenuh dan bosan sekolah 

TPQ yang hanya belajar mengaji saja. Akan tetapi dengan adanya kegiatan outbound 

santri tambah semangat sekolah dan belajar ”.75 

 

Setiap kegiatan pembelajaran atau yang lainnya pasti membutuhkan 

sebuah persiapan untuk melancarkan setiap apa yang akan dilakukan. Begitu 

juga dengan kegiatan outbound juga membutuhkan sebuah persiapan yang 

                                                           
 74 Lihat transkip observasi dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 01/O/27-3/2018. 

75 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 04/W/26-03/2018. 
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matang agar semua berjalan dengan lancar. Seperti yang diungkapakan oleh 

Ibu Ummu Ma’rifatul F. dan Ibu Afifah Nur Alfil Layli. Sebagai berikut ini: 

a. Menurut Ibu Ummu Ma’rifatul F. 

“Guru musyawarah bareng dan membagi tugas, ada guru yang bertugas membuat 

halang rintang, mengatur arah jalan untuk penjelajahan, ada yang menunggu di pos-

pos yang sudah di sediakan dan ada yang bagian dokumentasi”.76 

 

b. Menurut Ibu Afifah Nur Alfil Layli 

“Proses kegiatan outboundnya dengan cara memasukkan materi-materi Al-Qur’an 

dengan kegiatan outbound dengan cara permainan menulis uruf hijaiyyah atau 

merangkai kata dengan menggunakan huruf pegon (arab jawa) atau bersambung 

ayat”.77 

 

Kegiatan outbound dilakukan selalu berbeda-beda setiap bulannya. Agar 

anak tidak jenuh dengan permainan yang itu-itu saja. Seperti halnya yang 

disampaikan oleh santri TPQ Asy-Syarqowi yang benama Sabila Rusyda 

Mahmudin dan Ismatu Robbaniyyah : 

a. Menurut Sabila Rusyda Mahmudin 

“Kegiatan outbound biasanya yang dilakukan adalah jelajah alam, mengelindingkan 

bola secara berkelompok, dikasih tugas membuat mahkota dan daun-daunan”.78 

 

b. Menurut Ismatu Robbaniyyah 

“Kegiatan outbound biasanya yang dilakukan adalah melewati halang rintang, 

membuat mahkota dari tanaman, mencari batu yang ada tanda silangnya, menulis 

kesan dan pesan setelah mengikuti outbound”.79 

 

 
 

                                                           
 76 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 11/W/26-03/2018. 

 77 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 17/W/26-03/2018. 

 78 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 22/W/26-03/2018. 

 79 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 27/W/26-03/2018. 
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3. Manfaat Kegiatan Outbound di TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit 

Ponorogo 

Kegiatan outbound sekilas terlihat hanya permainan di alam terbuka 

dengan suasana santai, namun pada dasarnya kegiatan itu memiliki manfaat 

yang bisa di ambil pelajarannya. 

Pada hari selasa pukul 14.00 WIB peneliti melakukan observasi 

kegiatan outbound di TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo. 

Kegiatan dimulai pukul 14.30 WIB anak-anak dikumpulkan diserambi masjid. 

Peneliti melihat setiap permainan-permainan yang dilakukan sangat 

bermanfaat untuk anak. Terlihat anak melatih kerjasama dalam 

mempermainkan permainan menggelindingkan bola. Sangat semangat dan 

terlihat wajah ceria penuh kegembiraan diwajah anak-anak. Ketika bermain 

kalimat berantai yang kata-katanya berisi tentang kalimat yang harus ditulis 

dengan menulis menggunakan arab jawa yang diajarkan di TPQ Asy-

Syarqowi. Anak terlihat sibuk memilih siapa yang bertempat dipaling akhir 

untuk bisa mengerjakan kalimat tersebut. Tapi yang terlihat oleh peneliti 

ternyata anak-anak saling bekerjasama untuk menyeleseikan kata-kata 

berantainya. Terakhir permainan menyusun gelas aqua menjadi sebuah 

piramida. Yang terdiri dari 4 anak, jadi setiap kelompok mewakilkan siapa 

yang akan mengikuti permainan menyusun piramida. Anak-anak terlihat 
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fokus menyusun setiap gelas aqua demi gelas aqua agar tidak mudah roboh 

atau ambruk.80 

Seperti yang dilakukan di TPQ Asy-Syarqowi, kegiatan Outbound 

sangat berperan penting untuk proses pembelajaran. Selain untuk memotivasi 

anak agar lebih semangat belajar bermanfaat juga untuk Meningkatkan 

kemampuan mengenal diri dan orang lain, melatih ketahanan mental dan 

pengendalian diri, menumbuhkan empati, melahirkan semangat kompetisi 

yang sehat, meningkatkan jiwa kepemimpinan, melihat kelemahan orang lain 

bukan seperti kendala, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan 

dalam situasi sulit dengan cepat dan akurat, membangun rasa percaya diri, 

melatih fokus dan meningkatkan rasa kebutuhan akan pentingnya kerjasama 

tim untuk mencapai sasaran secara optimal. Seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Choirul Huda, Ibu Ummu Ma’rifatul F. dan Ibu Afifah Nur Alfil Laili. 

Sebagai berikut ini: 

a. Menurut Bapak Choirul Huda 

“Manfaatnya buat anak itu bisa menumbuhkan semangat baru, terus memupuk 

kerjasama antar anak, membangun percaya diri, menumbuhkan empati dan juga 

untuk promosi lembaga kepada masyarakat”.81 

 

b. Menurut Ibu Ummu Ma’rifatul F. 

 “Manfaat biasanya yang paling terlihat setelah pelaksanaan kegiatan outbound 

anak-anak tambah semangat dan pingin di ulang-ulang lagi”.82 

 

                                                           
 80Lihat transkip observasi dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 02/O/27-3/2018. 

81 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 05/W/26-03/2018. 

 82 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 12/W/26-03/2018 
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c. Menurut Ibu Afifah Nur Alfil Laili 

“Manfaat setelah dilakukannya kegiatan outbound yaitu anak-anak kembali 

semangat mengikuti kegiatan belajar membaca Al-Qur’an dan anak-anak 

kembali ceria lagi karena fikirannya sudah Frees”.83 

 

Adapun rasa gembira, senang, tertantang adalah perasaan anak-anak 

setelah mengikuti kegiatan outbound. Sangat terlihat di raut wajah aanak. 

Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Choirul Huda. Sebagai berikut ini: 

 “Setelah kegiatan outbound itu selesei anak-anak terlihat gembira karena 

mendapatkan pengalaman baru yang menarik, menantang dan menyenangkan. 

Walaupun anak-anak terlihat capek tapi anak-anak tetap bersemangat”.84 

 

Agar pembelajaran anak selalu tidak terfokus kepada metode yang 

hanya belajar di bangku saja, Bapak Choirul Huda menjelaskan bahwa 

melihat anak yang selalu ceria dan semangat saat bermain, maka di TPQ Asy-

Syarqowi ini menggunakan kegiatan outbound untuk menghibur anak  dengan 

sebuah permainan-permainan yang menarik dan memberikan tempat yang 

slalu berbeda-beda.  

 “Dengan di adakannya kegiatan outbound terlihat jelas anak banyak yang terhibur. 

Karena ada permainan-permainan yang seru dan tempat slalu berbeda sehingga anak 

lebih antusias untuk masuk sekolah dan penasaran kemana kegiatan outbound yang 

akan di laksanakan selanjutnya”.85 

  

Setelah kegiatan outbound dilaksanakan, peneliti penasaran dengan 

tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh guru yang menyangkut dengan 

menumbuhkan motivasi belajar anak. Maka peneliti mewawancarai beberapa 

guru TPQ Asy-Syarqowi untuk di mintai penjelasannya. Yaitu Ibu Ummu 

                                                           
 83 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 18/W/26-03/2018. 

84 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 06/W/26-03/2018. 
85 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 07/W/26-03/2018. 
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Ma’rifatul F. dan Ibu Afifah Nur Alfil Laili. Sebagaimana yang beliau 

jelaskan sebagai berikut: 

a. Menurut ibu Ummu Ma’rifatul F. 

“Setelah pelaksanaan outbound  biasanya kita kasih hadiah sebagai tanda 

penghargaan semangat mereka dan beri pujian/sanjungan terhadap keberhasilan 

anak-anak yang memenangkan permainan tersebut”.86 

 

b. Menurut ibu Afifah Nur Alfil Laili 

“Tindak lanjutnya yaitu melakukan kegiatan outbound satu minggu sekali atau satu 

bulan sekali agar dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa”.87 

 

Biasanya jika ada sebuah kegiatan yang dimana itu menyangkut orang 

banyak dan kegiatan yang menarik, disitu akan timbul sebuah kesan yang tak 

akan bisa dilupakan dan akan teringat-ingat sampai kapanpun. Kegiatan 

outbound di TPQ ternyata bisa memberikan kesan yang menarik kepada anak. 

Seperti anak yang senang mendapat hadiah, maka akan timbul kesan yang 

sangat bahagia buat anak. 

Setiap permainan mempunyai kesan dan manfaat yang mendalam bagi 

pemainnya, tidak lain juga  yang dirasakan dan diungkapkan oleh para santri 

TPQ Asy-Syarqowi yang benama Sabila Rusyda Mahmudin dan Ismatu 

Robbaniyyah. Sebagai berikut ini: 

a. Menurut Sabila Rusyda Mahmudin 

“Saya merasa senang dan gembira setelah mengikuti permainan-permainan di 

sekolah”.88 

 

                                                           
 86 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 13/W/26-03/2018. 

 87 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 19/W/26-03/2018. 

 88 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 23/W/26-03/2018. 
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“Saat kita outbound kita dilatih untuk bersemangat, bekerjasama dalam melakukan 

pekerjaan, mandiri dan tidak tergantung kepada guru. Membuat cinta kepada alam 

dan menumbuhkan rasa berani dan paling berkesan itu ketika mendapatkan 

hadiah”.89 

 

b. Menurut Ismatu Robbaniyyah 

“Saya merasa senang karena seru-seruan bersama teman-teman. Merasa tertantang 

karena mendapat tugas yang sulit dari Bapak Ibu guru. Dan juga tambah semangat 

belajar karena metode belajarnya diselingi permainan”.90 

 

“Saat mengikuti outbound kita dilatih untuk belajar bekerjasama, mandiri dan tidak 

tergantung kepada Bapak Ibu guru. Menumbuhkan rasa cinta kepada alam, 

membangun percaya diri, menumbuhkan rasa kebutuhan pentingnya kerjasama antar 

anggota”.91 

 

Begitulah cara para guru di TPQ Asy-Syarqowi untuk mendidik dan 

melatih siswa untuk lebih rajin lagi belajar membaca Al-Qur’an dengan baik 

dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 89 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 24/W/26-03/2018. 

 90 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 28/W/26-03/2018. 

 91 Lihat transkip wawancara dalam lasmpiran laporan penelitian ini. kode 29/W/26-03/2018. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

4. Analisis Data Tentang Tingkat Motivasi Belajar Membaca Al-Qur’an di 

TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo 

Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari 

dalam dan didalam subyek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi 

mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi 

intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat 

diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif 

pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

dirasakan/mendesak.92 

Motivasi merupakan subyek penggerak dari dalam untuk melakukan 

aktivitas tertentu demi mencapainya tujuan tertentu dan motivasi adalah suatu 

faktor psikologis yang besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran, karena 

semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia termasuk kegiatan pembelajaran 

akan mungkin terjadi tanpa adanya dorongan motivasi untuk melakukan. 

Motivasi sangat penting merangsang kegairahan dan kemauan siswa 

untuk belajar membaca Al-Qur’an tidak hanya dalam proses pembelajaran di 

kelas. Akan tetapi disetiap aktifitas belajar yang dilakukan di luar sekolah agar 

                                                           
 92 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2012), 239-240. 



97 

 

 

anak lebih semangat dan tidak mudah bosan. Untuk mengantisipasi anak agar 

terus semangat dan tidak mudah bosan guru berupaya memberi motivasi siswa 

salah satunya dengan mengadakan outbound. 

Dalam BAB V ini peneliti akan menganalisis tingkat motivasi belajar 

membaca Al-Qur’an anak di TPQ Asy-Syarqowi.  

Taman pendidikan Al-Qur’an Asy-Syarqowi suatu lembaga pendidikan 

yang memilih metode kegiatan outbound untuk menumbuhkan motivasi belajar 

anak. Dalam menumbuhkan motivasi belajar anak, guru selalu berusaha 

memberi dorongan untuk tidak patah semangat belajar. Guru selalu menanyai 

anak sebelum mengaji apakah sudah dibaca terlebih dahulu sebelum 

menyetorkan sorogan Al-Qur’an. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Choirul Huda selaku kepala 

TPQ untuk mengetahui motivasi atau semangat anak bisa dilihat dari tadarus 

membaca Al-Qur’an banyak atau sedikit sebelum sorogan ngaji, kerajinan 

masuk setiap hari dan banyaknya ayat yang di storkan pada guru.93 

Dari uraian diatas peneliti dapat menganalisis bahwa motivasi belajar 

anak bisa dilihat dari kebiasaan anak sebelum setoran dan dari seberapa sering 

anak tersebut masuk sekolah. Orang tua juga bisa menjadi salah satu cara untuk 

menumbuhkan semangat belajar anak. 

                                                           
93 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 01/W/26-03/2018. 
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Selain itu Bapak Choirul Huda juga menyampaikan bahwa guru terus 

berupaya menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an untuk terus 

tadarus sebelum setoran dan memberi semangat untuk santri agar tidak lupa di 

rumah tadarus supaya bacaannya tambah bagus dan lancar.94 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendorong semangat paling 

besar adalah dari guru yang mengajar membaca Al-Qu’an di TPQ tersebut 

sangatlah berperan. Selain guru peran orang tua sangat penting untuk 

menyemangami anaknya untuk giat sekolah dan terus mendampingi anak ketika 

belajar. 

Selain itu upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar telah 

disampaikan oleh Ibu Ummu Ma’rifatul F. bahwa menumbuhkan motivasi 

belajar membaca Al-Qur’an bisa dengan kegiatan outbound. Karena dengan 

outbound menciptakan suasana baru yang berbeda, sehingga ada penyegaran 

atau semangat baru untuk anak.95 

Hal ini tak lain dengan yang disampaikan Ibu Afifah Nur Alfil Laiali 

bahwa menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an bisa dengan 

kegiatan outbound. Karena dengan kegiatan outbound dapat mempermudah 

proses belajar mengajar dan memahaminya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan outbound bisa jadi 

stimulus anak untuk bisa lebih rajin dan semangat untuk sekolah, terlebih bisa 

                                                           
94 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 02/W/26-03/2018. 

 95 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 08/W/26-03/2018. 
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menambah semangat dalam belajar. Dalam metode kegiatan outbound guru bisa 

lebih dekat kepada anak untuk selalu mengawasi tingkah laku yang anak 

lakukan. Guru bisa lebih mudah memahami prilaku yang membuat anak malas 

ataupun kurang semangat dalam belajar. 

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia untuk dapat 

menyesuaikan dan akhirnya untuk mendapatkan kepuasan ini disebut dinamika 

manusia. Tugas guru dalam memotivasi anak ialah mengingat sadanya 

dinamika anak dan membimbing dinamika anak. Maksudnya ialah supaya anak 

yang belajar dalam membentuk dinamika manusia ini tidak melalui 

pengalaman-pengalaman yang kurang baik.96 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ummu Ma’rifatul F. upaya 

menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an disini guru selalu memberi 

semangat dan memberi arahan tetang pentingnya bisa membaca Al-Qur’an97  

Hal ini tak lain dengan yang disampaikan oleh Ibu Afifah Alfil Laili 

upaya menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’anr siswa yaitu dengan 

cara melakukan belajar mengajar melalui permainan atau mempraktikkannya, 

serta memberi contoh belajar membaca yang baik dan benar untuk siswa.98 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya menumbuhkan 

motivasi belajar yang dilakukan guru adalah dengan memberikan motivasi 

tentang pentingnya belajar membaca Al-Qur’an sejak kecil dan dengan 

                                                           
 96 Mustaqim, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010) 72. 

 97 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 14/W/26-03/2018. 

 98 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 15/W/26-03/2018. 
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menyelingi pembelajaran dengan sebuah permainan yang bermanfaat yang 

mampu menambah semangat anak untuk terus dan terus aktif saat proses 

pembelajaran. Serta guru memberikan contoh terlebih dahulu cara membaca 

yang baik dan benar sesuai makhorijul huruf dan panjang pendek ayat yang 

akan dibaca. 

Peranan motivasi yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, 

merasa senang dan semangat untuk belajar, siswa yang mempunyai motivasi 

kuat, boleh jadi gagal karena kekurangan motivasi. Hasil belajar akan lebih 

optimal kalau ada motivasi yang tepat. Dengan demikian kegagalan siswa 

jangan begitu saja mempersalahkan pihak siswa, sebab mungkin saja guru tidak 

berhasil dalam memberi motivasi yang mampu membangkitkan semangat siswa 

untuk berbuat atau belajar.99 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ummu Ma’rifatul F. Minat 

belajar siswa beragam, ada yang sebagian anak yang rajin masuk supaya tidak 

ketinggalan dengan temannya, ada juga yang biasa saja.100 

Hal ini tak lain dengan yang disampaikan oleh Ibu Afifah Alfil Laili 

bahwa minat belajar siswa cukup tinggi, karena siswa sangat semangat dalam 

proses belajar dan guru juga semangat mengajar.101 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa minat belajar anak sangat 

beragam, ketika anak belajar membaca Al-Qur’an masih banyak yang asyik 

                                                           
 99 Ibid, 243. 

 100 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 10/W/26-03/2018. 

 101 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 16/W/26-03/2018. 
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bermain kesana kemari ketika di panggil temannya pada waktu ngaji atau 

bahkan main sepedah-sepedahan di luar kelas, ada juga anak yang ketika 

setoran ngaji cara membacanya salah dan ketika di suruh mengulang bacaan 

anak tersebut tidak mau. Tetapi untuk akhir-akhir ini anak sudah mulai menurut 

ketika guru membenarkan bacaan dan anak harus mengulagi beberapa kali 

sampai bisa atau lancar membacaya. Ada juga anak yang minat belajarnya 

bagus dari orang tua sudah di dukung untuk terus berprestasi sehingga ketika 

mau setoran anak tanpa diminta membaca anak sudah terlebih dahulu 

membacanya beberapa kali. 

Dari pengamatan peneliti, anak-anak di TPQ Asy-Syarqowi Campurejo 

Sambit Ponorogo peran motivasi dalam diri mereka sudah mulai tumbuh,  

seperti halnya dengan adanya peneliti di dalam kegiatan belajar mengajar di 

TPQ Asy-Syarqowi tersebut mereka menunjukkan bahwa sekarang mereka 

sudah mempunyai semangat untuk belajar membaca Al-Qur’an dengan baik 

dan benar tanpa harus di bujuk oleh gurunya. 

Dari analisis peneliti mengenai tingkat motivasi belajar anak sudah 

sangat bagus. Anak mempunyai motivasi dari diri sendiri dan lingkungan anak 

juga mendukung. Akan tetapi juga ada sebagian anak yang menurut peneliti 

tidak mempunyai motivasi dari diri sendiri maupun lingkungan. Mereka masuk 

sesuka hati, ketika masuk dan waktunya ngaji asyik main sendiri, kadang juga 

mengganggu temannya yang lagi membaca. Kebanyakan anak sudah tumbuh 

berkembang dengan baik dalam belajar membaca Al-Qur’an. 
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5. Analisis Data Tentang Kegiatan Outbound di TPQ Asy-Syarqowi 

Campurejo Sambit Ponorogo 

Kegiatan outbound sekilas terlihat hanya permainan di alam terbuka 

dengan suasana santai, namun pada dasarnya kegiatan itu memiliki manfaat 

yang bisa di ambil pelajarannya. 

Dari pengamatan peneliti di TPQ Asy-Syarqowi Campurejo Sambit 

Ponorogo kegiatan outbound dilakukan setiap hari selasa legi selama sebulan 

sekali. Pada hari itu santri dibebaskan dari setoran membaca Al-Qur’an dan 

pelajaran. Santri dikumpulkan menjadi satu dan dibagi menjadi beberapa 

kelompok oleh guru. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Choirul Huda kegiatan outbound itu 

perlu dilakukan untuk penyegaran semangat santri setelah belajar Al-Qur’an 

setiap harinya. Dan supaya anak tidak jenuh dan bosan sekolah TPQ yang 

hanya belajar mengaji saja. Akan tetapi dengan adanya kegiatan outbound 

santri tambah semangat sekolah dan belajar.102 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan diadakannya kegiatan 

outbound di TPQ Asy-Syarqowi bisa menambah pengalaman anak yang 

menyenangkan, dan untuk mengatasi kejenuhan anak ketika sudah mulai lelah 

dan malas belajar. Dengan diadakannya kegiatan outbound anak yang tidak 

hanya bermain saja, akan tetapi dipadukan dengan pembelajaran yang diajarkan 

                                                           
 102 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 04/W/26-03/2018. 
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di TPQ anak akan semakin tertantang dan semangat mengikuti kegiatan 

outbound. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan outbound adalah permainan 

kelompok, kerja kelompok, petualangan individual, ceramah (keterkaitan antara 

kegiatan), diskusi (refleksi kegiatan). Metode tersebut diterapkan bagi peserta 

outbound dalam menumbuhkan motivasi belajar dalam bentuk permainan. 

Permainan adalah suatu latihan yang mana pesertanya terlibat dalam 

sebuah kontes dengan peserta lain (atau sekelompok orang) dengan dikenai 

sebuah peraturan. Istilah permainan meliuti permainan psikomotorik (aktivitas 

fisik yang berkaitan dengan proses mental dan psikologi), intelektual, dan adu 

keberuntungan. Beberapa tipe permainan yang umum, antara lain lempar panah, 

ular tangga, sepak bola, scrable, tebak kata, dan aneka permainan 

kartu.mengenai permainan yang dimainkan secara individual, antara lain 

solitaire, patience (semacam permainan kartu), teka-teki silang dan poker.103 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ummu Ma’rifatul F. mengenai proses 

kegiatan yang dilakukan di TPQ Asy-Syarqowi guru musyawarah bareng dan 

membagi tugas, ada guru yang bertugas membuat halang rintang, mengatur 

arah jalan untuk penjelajahan, ada yang menunggu di pos-pos yang sudah di 

sediakan dan ada yang bagian dokumentasi.104 

                                                           
 103 Afifah Nur Chayatie, 112 Game Untuk Training & Outbound (Jakarta: Ar-Ruzz Media 

Group, 2010), 14. 

 104 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 11/W/26-03/2018. 
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Hal yang lain disampaikan oleh Ibu Afifah Nur Alfil Laili bahwa proses 

kegiatan outboundnya dengan cara memasukkan materi-materi Al-Qur’an 

dengan kegiatan outbound dengan cara permainan menulis uruf hijaiyyah atau 

merangkai kata dengan menggunakan huruf pegon (arab jawa) atau bersambung 

ayat.105 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum meakukan kegiatan 

outbound guru terlebih dahulu menyiapkan keperluan apa yang nantinya akan 

di butuhkan dalam permainan. Selain itu guru membagi tugas untuk 

menyiapkan bahan-bahan yang sudah menjadi tugas masing-masing. Materi 

yang akan di berikan biasanya menyangkut tentang pelajaran yang di ajarkan 

setiap harinya di TPQ, agar anak tidak terlalu kesulitan dalam menjawab dan 

harapan guru agar anak bisa mengulang materi yang sudah pernah diajarkan. 

Dengan dilakukannya bermain sambil belajar anak merasa nyaman dalam 

proses kegiatan pembelajaran. 

Selain itu analisis yang peneliti lakukan di TPQ Asy-Syarqowi kegiatan 

outbound dilakukan dengan permainan kelompok, jadi sebelum permainan di 

mulai guru membagi rata anak sesuai dengan jumlah anak yang masuk pada 

waktu itu. Setelah itu setiap kelompok ditunjuk salah satu untuk menjadi 

pemimpin kelompok, setiap kelompok terdiri dari anak yang kecil hingga yang 

besar. Sehingga anak benar-benar dilatih untuk berani bertanggung jawab, bisa 

lebih mengenal satu sama lain, dan berani mengambil keputusan. 

                                                           
 105 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 17/W/26-03/2018. 
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Dari analisis peneliti mengenai kegiatan outbound di TPQ Asy-Syarqowi 

sangat mampu menumbuhkan semangat anak. Yang dari awalnya anak tidak 

pernah masuk sekolah kini mulai mau masuk sekolah karena penasaran akan 

kegiatan outbound yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Kadang 

juga permainan yang akan dilakukan hasil dari usulan anak-anak. Dari awalnya 

penasaran dengan kegiatan-kegiatan di TPQ secara tidak langsung anak mulai 

tertarik masuk dan akhirnya anak mau belajar membaca Al-Qur’an kembali. 

Dari beberapa cara yang sudah dilakukan di TPQ Asy-Syarqowi guru 

memilih kegiatan outbound untuk menumbuhkan motivasi anak dalam belajar 

membaca Al-Qur’an dan untuk menarik anak agar tidak malas sekolah. 

Sehingga guru akan lebih mudah dekat dengan anak dan dengan cara itu guru 

bisa memberikan dorongan semangat kepada anak bahwa belajar itu tidaklah 

membosankan. Guru memberikan pengarahan bahwa dengan bermainpun kita 

masih bisa belajar. Setiap permainan guru tidak lupa selalu memberikan 

tantangan yang bermanfaat dimana agar anak merasa penasaran dan semakin 

bersemangat dengan apa yang akan di kerjakan. Selain itu setelah kegiatan 

outbound untuk menambah semangat anak guru memberikan hadiah seperti 

jajan atau alat tulis menulis kepada setiap kelompok yang berhasil 

memenangkan permainan. Tujuan kegiatan outbound di TPQ Asy-Syarqowi 

Campurejo Sambit Ponorogo sebagai daya tarik dan untuk menambah semangat 

anak dalam belajar Al-Qur’an dengan baik dan benar, dan untuk 
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mempromosikan TPQ kepada masyarakat bahwa pentingnya anak belajar di 

usia dini. 

 

6. Analisis Data Tentang Manfaat Kegiatan Outbound Sebagai Upaya 

Menumbuhkan Motivasi Belajar Membaca Al-Qur’an di TPQ Asy-

Syarqowi Campurejo Sambit Ponorogo 

Kegiatan belajar di alam terbuka seperti outbound bermanfaat untuk 

meningkatkan keberanian dalam bertindak maupun berpendapat. Kegiatan 

outbound membentuk pola pikir yang kreatif, serta meningkatkan kecerdasan 

emosional dan spiritual dalam berinteraksi. Kegiatan ini akan menambah 

pengalaman hidup seseorang menuju sebuah pedewasaan diri. 

 Seperti yang dilakukan di TPQ Asy-Syarqowi, kegiatan Outbound sangat 

berperan penting untuk proses pembelajaran. Selain untuk memotivasi anak 

agar lebih semangat belajar bermanfaat juga untuk Meningkatkan kemampuan 

mengenal diri dan orang lain, Melatih ketahanan mental dan pengendalian diri, 

Menumbuhkan empati, Melahirkan semangat kompetisi yang sehat, 

Meningkatkan jiwa kepemimpinan, Melihat kelemahan orang lain bukan seperti 

kendala, Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi sulit 

dengan cepat dan akurat, Membangun rasa percaya diri dan Meningkatkan rasa 

kebutuhan akan pentingnya kerjasama tim untuk mencapai sasaran secara 

optimal. 
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Metode bermain yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tidak 

hanya disukai oleh anak-anak usia dini, tetapi juga sangat bermanfaat bagi 

perkembangan anak. Untuk itu, ada baiknya bila metode bermain ini 

diaplikasikan di setiap kali pembelajaran anak usia dini. Berikut adalah 

beberapa manfaat metode bermain anak usia dini:106 

g. Manfaat motorik, yaitu manfaat yang berhubungan dengan nilai-nilai 

positif mainan yang terjadi pada fisik jasmaniah anak. Misalnya, unsur-

unsur kesehatan, keterampilan, ketangkasan, maupun kemampuan fisik 

tertentu. 

h. Manfaat afeksi, yaitu manfaat permainan yang berhubungan dengan 

perkembangan psikologis anak. Misalnya, naluri/insting, perasaan, emosi, 

sifat, karakter, watak, maupun kepribadian seseorang. 

i. Manfaat kognitif, yaitu manfaat mainan untuk perkembangan kecerdasan 

anak, yang meliputi kemampuan imajinasif, pembentukan nalar, logika, 

maupun pengetahuan-pengetahuan sistematis. 

j. Manfaat spiritual, yaitu manfaat mainan yang mejadi dasar pembentukan 

nilai-nilai kesucian maupun keluhuran akhlak manusia. 

k. Manfaat keseimbangan, yaitu manfaat mainan yang berfungsi melatih dan 

mengembangkan panduan antara nilai-nilai positif dan negatif dari suatu 

mainan. 

                                                           
106 Muhammad Fadhilah, Desain Pembelajaran Paud, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014) 169. 
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Dari hasil wawancara dengan Bapak Choirul Huda manfaat buat anak itu 

bisa menumbuhkan semangat baru, terus memupuk kerjasama antar anak, 

membangun percaya diri, menumbuhkan empati dan juga untuk promosi 

lembaga kepada masyarakat.107 

Hal ini tak lain lagi disampaikan oleh Ibu Ummu Ma’rifatul F. biasanya 

manfaat yang paling terlihat setelah pelaksanaan kegiatan outbound anak-anak 

tambah semangat dan pingin di ulang-ulang lagi.108 

Hal ini tak lain lagi juga disampaikan oleh Ibu Afifah Nur Alfil Laili 

perubahan yang terjadi setelah dilakukannya kegiatan outbound yaitu anak-anak 

kembali semangat mengikuti kegiatan belajar membaca Al-Qur’an dan anak-

anak kembali ceria lagi karena fikirannya sudah Frees.109 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat outbound begitu 

besar dirasakan oleh pihak guru, anak maupun lembaga. Dari kegiatan 

outbound anak menjadi punya semangat baru, lebih akrab dengan temannya, 

dan tambah peraya diri.  

Metode bermain yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tidak 

hanya disukai oleh anak-anak usia dini, tetapi juga sangat bermanfaat bagi 

perkembangan anak. Untuk itu, ada baiknya bila metode bermain ini 

                                                           
 107 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 05/W/26-03/2018. 

 108 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 13/W/26-03/2018. 

 109 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 18/W/26-03/2018. 
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diaplikasikan di setiap kali pembelajaran anak usia dini. Berikut adalah 

beberapa manfaat metode bermain anak usia dini:110 

a. Manfaat motorik, yaitu manfaat yang berhubungan dengan nilai-nilai 

positif mainan yang terjadi pada fisik jasmaniah anak. Misalnya, unsur-

unsur kesehatan, keterampilan, ketangkasan, maupun kemampuan fisik 

tertentu. 

b. Manfaat afeksi, yaitu manfaat permainan yang berhubungan dengan 

perkembangan psikologis anak. Misalnya, naluri/insting, perasaan, emosi, 

sifat, karakter, watak, maupun kepribadian seseorang. 

c. Manfaat kognitif, yaitu manfaat mainan untuk perkembangan kecerdasan 

anak, yang meliputi kemampuan imajinasif, pembentukan nalar, logika, 

maupun pengetahuan-pengetahuan sistematis. 

d. Manfaat spiritual, yaitu manfaat mainan yang mejadi dasar pembentukan 

nilai-nilai kesucian maupun keluhuran akhlak manusia. 

e. Manfaat keseimbangan, yaitu manfaat mainan yang berfungsi melatih dan 

mengembangkan panduan antara nilai-nilai positif dan negatif dari suatu 

mainan. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Choirul Huda dengan di adakannya 

kegiatan outbound terlihat jelas anak banyak yang terhibur. Karena ada 

permainan-permainan yang seru dan tempat slalu berbeda sehingga anak lebih 

                                                           
 110 Muhammad Fadhilah, Desain Pembelajaran Paud, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014) 

169. 



110 

 

 

antusias untuk masuk sekolah dan penasaran kemana kegiatan outbound yang 

akan di laksanakan selanjutnya.111 

Demikian pula dari hasil wawancara oleh anak yang bernama bahwa 

Sabila Rusyda Mahmudin Saat kita outbound Ikita dilatih untuk bersemangat, 

bekerjasama dalam melakukan pekerjaan, mandiri dan tidak tergantung kepada 

guru. Membuat cinta kepada alam dan menumbuhkan rasa berani.112 

Dari uraian diatas dapat disimpukan bahwa kondisi anak banyak yang 

terhibur dengan permaiana-permainan yang seru dan bervariasi. Selain itu juga 

bermanfaat bagi pertumbuhan anak seperti unsur kesahatan, ketrampilan 

maupun fisik tertentu. Dan juga bisa melatih tingkat emosi anak ketika berbaur 

dengan teman yang mempunyai watak yang berbeda-beda. Selain itu juga bisa 

melatih dan mengembangkan antara nilai-nilai positif dan negatif dari suatu 

permainan. 

Menurut WS. Winkel pendidik atau guru adalah  orang yang menuntun 

siswa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik atau sempurna. Dalam 

kapasitasnya sebagai pendidik, guru dituntut untuk dapat menjadi teman bagi 

siswa dan sekaligus dapat menjadi inspirator dan korektor.113 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ummu Ma’rifatul F. setelah 

pelaksanaan outbound  biasanya kita kasih hadiah sebagai tanda penghargaan 

                                                           
 111 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 07/W/26-03/2018. 

 112 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 24/W/26-03/2018. 
113Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru  (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2011), 11. 
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semangat mereka dan beri pujian/sanjungan terhadap keberhasilan anak-anak 

yang memenangkan permainan tersebut.114 

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Afifah Nur Alfil Laili Tindak 

lanjutnya yaitu melakukan kegiatan outbound satu minggu sekali atau satu 

bulan sekali agar dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa.115 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa begitu bermanfaatnya 

kegiatan outbound bagi anak-anak TPQ Asy-Syarqowi untuk menumbuhkan 

semangat belajarnya. Dengan diberikannya kegiatan-kegiatan yang menarik 

anak-anak akan menjadi lebih semangat dan rasa ingin tau pada diri anak akan 

semakin bertambah. 

Analisis manfaat kegiatan outbound di TPQ Asy-Syarqowi sangat 

berpengaruh besar untuk anak-anak. Semangatnya dalam bermain outbound 

terlihat begitu sangat menikmati setiap permainan yang di berikan oleh grunya. 

Selain itu sekarang anak-anak sudah mulai bersemangat masuk sekolah untuk 

belajar membaca Al-Qur’an. Walaupun ketika masuk sekolah anak sering 

menanyakan apa permainan selanjutnya yang akan dilakukan di waktu yang 

akan datang. Sedikit demi sedikit anak mulai mempunyai dorongan semangat 

pada diri sendiri dan berjalannya waktu lingkungan juga mulai mendukung 

berkembangnya semangat anak menjadi lebih baik lagi. 

                                                           
 114 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 13/W/26-03/2018. 

 115 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. kode 19/W/26-03/2018. 
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Selain itu guru tak pernah lupa selalu memberi motivasi kepada anak 

setelah selesei belajar membaca Al-Qur’an di TPQ Asy-Syarqowi dan ketika 

anak-anak mau pulang. Dan memberikan semangat belajar setelah seleseinya 

kegiatan outbound agar anak tidak kembali malas dan selalu punya semangat 

belajar dan terus belajar. Dengan harapan anak tambah semangat untuk masuk 

sekolah TPQ setiap harinya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang peneliti lakukan, akhirnya peneliti 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi belajar anak membaca belajar Al-Qur’an di TPQ Asy-Syarqowi 

Campurejo Sambit Ponorogo masih kurang, masih ada sebagian anak yang 

masih malas masuk sekolah atau tidak mau dibenarkan bacaannya. Tidak 

sedikit pula anak yang mempunyai semangat belajar  membaca Al-Qur’an dan  

rajin masuk sekolah. 

2. Kegiatan outbound di TPQ Asy-Syarqowi adalah diawali dengan 

perencanaan, pembagian tugas, pengecekan lokasi yang akan digunakan untuk 

permainan dan mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan saat 

permainan itu dilakukan. Sebelum permainan dimulai terlebih dahulu guru 

mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Kegiatan outbound dilakukan setiap 

sebulan sekali pada hari selasa legi dimulai pukul 15:30-16:30 WIB. 

3. Manfaat yang didapat setelah kegiatan outbound adalah menumbuhkan 

semangat baru, memupuk kerjasama, menambah keceriaan, menumbuhkan 

rasa cinta kepada alam, menumbuhkan rasa berani dan memberikan 
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pengalaman baru untuk anak. Dengan diadakannya kegiatan outbound 

menambah semangat baru untuk anak masuk sekolah dan belajar membaca 

Al-Qur’an di TPQ Asy-Syarqowi. 

 

B. Saran 

Dengan adanya saran dari peneliti bukan berarti peneliti lebih mampu dari 

pembaca ataupun lebih mahir, akan tetapi dari saran yang telah diberikan oleh 

peneliti bertujuan supaya dapat meningkatkan kemajuan pendidikan dalam 

pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ Asy-Syarqowi. Untuk itu mohon 

berkenan pembaca untuk membaca saran dari peneliti. Diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala TPQ  

Kepala TPQ hendaknya lebih meningkatkan progam belajar mengajar 

serta selalu memberikan motivasi kepada guru-guru untuk lebih kreatif 

dalam mengajar. Dan meningkatakan pembelajaran dengan kegiatan-

kegiatan yang kreatif dan bermanfaat buat anak didiknya. 

2. Kepada Guru TPQ  

Seharuhnya guru lebih kreatif lagi mencari cara untuk permainan yang 

mampu menumbuhkan kreatifitas dan semangat anak agar anak 

berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan lebih mengutamakan permainan 

yang bisa disatukan dengan materi-materi pembelajaran. Agar anak 

nantinya tidak hanya terfokus kepada permainan saja. Sebagai guru yang 
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baik tetaplah semangat dan terus berjuang untuk mencetak generasi anak 

yang mahir dalam membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar 

3. Bagi Anak TPQ 

Anak-anak hendaknya dapat meningkatkan minat dalam belajarnya agar 

dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. 

4. Bagi peneliti berikutnya 

Hendaknya untuk peneliti berikutnya bisa mengambil metode-metode lain 

selain yang diterangkan dalam skripsi ini yang berhubungan dengan 

menumbuhkan motivasi melalui kegiatan outbound. 
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