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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat menjadikan 

keadaan jaman ini terus mengalami kemajuan dan membuat sangat ramai 

dimana-mana.Belahan bumi yang ada sebelumnya masih sepi dan jarang 

terdapat pemukiman, kemudian berubah menjadi sangat penuh sesak dan 

seluruh pelosok daerah pada masa sekarang ini sudah terdapat berbagai 

bangunan yang juga terdapat penghuninya. Hal ini membuat banyak 

keramaian yang terjadi semakin menjadi-jadi, baik yang berada di kota 

metropolitan, di kota-kota kabupaten dan juga di desa-desa sampai pelosok 

terpencil pun banyak terdapat komunitas masyarakat yang bertempat 

tinggal. 

Berkenaan dengan semakin meningkatkan keinginan masyarakat 

untuk mempelajari Alquran sekarang ini membuat para guru mengaji 

berusaha keras mencari terobosan untuk membantu tata cara belajar 

Alquran. Para masyarakat yang belajar mengaji berusaha keras mengikuti 

berbagai model pembelajaran dengan mempelajari dasar-dasar membaca 

Alquran tersebut. 

Keberadaan kitab suci Alquran itu tidak hanya sebagai hiasan 

melainkan digunakan sebagai bacaan dan isinya diamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari agar mampu menjadi manusia yang lebih baik. Sebagaimana 
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disampaikan dalam ayat Allah dalam Alquran dalam Surat Al Muzammil 

ayat 1 sampai dengan 4 yaitu:
1
 

                   

     

 

Artinya:  Hai orang yang berselimut (Muhammad),bangunlah (untuk 

sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), 

(yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu 

sedikit,atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-qur’an itu 

dengan perlahan-lahan. (QS Al-Muzzammil: 1-4) 

 

Dalam pembahasan lain yang berkenaan dengan cara bacaan 

Alquran sebagaimana disampaikan sebagai berikut: 
2
 

                   

            

 

Artinya:  Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab 

dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

keji dan mungkar.Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah 

lebih besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 

Al-Ankabut: 45) 

 

 Dengan pendapat diatas maka kaum muslimin pada dasarnya 

menjadi tuntutan untuk dapat membaca ayat-ayat Alquran, agar apa yang 

diperintahkan Allah dan semua kewajiban manusia hidup itu dapat diketahui 

dari beberapa ayat yang ada dalam Alquran tersebut. Oleh karena itu secara 

perlahan masyarakat berusaha melakukan pembelajaran Alquran agar dapat 

membaca. 

                                                           
1
 Depag RI, Al quran dan Terjemahannya, (Semarang: Asy Syifa, 2007) hal. 475. 

2
Ibid, hal. 271 
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Keberadaan kitab suci Alquran itu adalah berbahasa Arab sehingga 

untuk membacanya membutuhkan ilmu khusus, agar tata cara membaca dan 

penguasaannya dapat dilakukan oleh umat Islam. Jika tidak mempunyai 

ilmu yang sungguh-sungguh maka dalam membaca Alquran sangat sulit di 

lakukan, karena dalam membaca dan menerjemahkan atau menafsirkan akan 

sangat sulit dilaksanakan. Apabila kondisi demikian terjadi, maka 

pemahaman masyarakat Islam terhadap Alquran sangat terbatas dan harus 

mencari model Alquran yang ada tulisan latin dan juga berterjemahan.  

Permasalahan yang terjadi bahwa para santri di TPA Al Hikmah itu 

belum dapat melaksanakan beban tugas guruyang berkenaan dengan 

pembiasaan membaca Alquran di TPA yaitu waktu sebelum pelajaran 

pertama dimulai dan kemudian disaat jam kosong masih banyak santri yang 

belum melaksankan tugasnya tersebut. Hal ini menjadikan harus dilakukan 

peningkatan dan pengetatan perilaku santri oleh guru-guru wali dan 

ditambah dari petugas khusus yang akan melakukan pengawasan untuk 

kegiatan tersebut.  

Permasalahn berikutnya adalah terjadinya kemandirian yang rendah, 

yang dalam hal ini meliputi bentuk kemandirian fisik yaitu datang ke TPA 

terlambat, belum mengikuti pelajaran dengan baik, berperilaku tidak santun, 

dan beberapa siswa terdapat yang tidak membaca Alquran. Kemudian 

bentuk kemandirian berfikir mencakup terdapat beberapa santri yang belum 

mampu menyelesaikan tugas atau mengerjakan tugas sendiri sampai selesai, 
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dan belum mau bertanya jika terdapat hal yang kurang jelas atau tidak 

paham. 

Berdasarkan keadaan ini maka dalam kesempatan ini peneliti 

mengambil judul penelitian: PEMBIASAAN MEMBACA ALQURAN 

UNTUK MENUMBUHKAN KEMANDIRIAN SANTRI DI TPA AL 

HIKMAH DESA BANYUDONO KECAMATAN NGARIBOYO 

KABUPATEN MAGETAN.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka selanjutnya disampaikan 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanapembiasaan santri dalam membaca Alquran untuk 

menumbuhkan kemandirian santri di TPA Al Hikmah Desa Banyudono 

Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan? 

2. Apa kendala pembiasaan santri dalam membaca Alquran di TPA Al 

Hikmah Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan? 

3. Bagaimana hasil pembiasaan membacaAlquran di TPA Al Hikmah 

Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, 

selanjutnya akan disampaikan tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pembiasaan santri dalam membaca Alquran untuk 

menumbuhkan kemandirian santri di TPA Al Hikmah Desa Banyudono 

Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan 
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2. Untuk mengetahui kendala pembiasaan santri dalam membaca Alquran 

di TPA Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 

Magetan. 

3. Untuk mengetahui hasil pembiasaan membacaAlquran di TPA Al 

Hikmah Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.  

D. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan kegiatan penelitian ini selanjutnya dapat 

disaampaikan tentang manfaat yang dapat diambil dari kegiatan penelitian 

ini yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala 

berfikir dan memperluas pengetahuan serta mendapat pengalaman 

praktis dalam mengadakan penelitian terutama yang berkaitan dengan 

pembiasaan membaca Alquran untuk menumbuhkan kemandirian santri 

di TPA Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 

Magetan. 

2. Bagi Lembaga yang Diteliti 

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun 

strategi dan tata cara belajar membaca Alquran yang lebih praktis dan 

menjadikan kemampuan membaca Alquran santri di TPA Al Hikmah 

Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. 
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3. Bagi Masyarakat 

Menjadi pengetahuan dalam bidang pendidikan atau pembinaan 

umat dan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih cara-cara yang 

lebih baik dilakukan untuk lebih berkemampuan membaca Alquran dan 

tidak melakukan cara-cara membaca dengan tulisan latin serta lebih 

menguasai makna dan tafsir dari ayat-ayat yang ada dalam Alquran 

tersebut. 

E. Sistematika Pembahasan 

Dalam memberikan laporan yang terarah dan sistematis, maka 

selanjutnya akan diberikan sistematika dari pembahasan penelitian ini yaitu: 

Bab I, tediri dari Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

Definisi Istilah,  Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,     

dan Sistematika Pembahasan.  

Bab II, terdiri dari  Kajian Teori yang meliputi Landasan Teori,  yang 

memuat tentang Pengertian Kemandirian,  Menumbuhkan Kemandirian dan 

Pengertian membaca Alquran.  

Bab III, tentang Metode Penelitian, yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sample dan responden, instrumen penelitian, tyeknik 

pengumpulan data, teknik analisa data.  

Bab IV, tentang Analisa Data, yang meliputi hasil penelitian dan 

analisa data.  

Bab V, tentang Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI, TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KERANGKA BERFIKIR  

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Pembiasaan 

Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah biasa. Dalam 

kamus bahasa Indonesia biasa adalah lazim atau umum, seperti sedia 

kala, sudah merupakan yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-

hari. Dengan adanya prefiks pe- dan sufiks –an menunjukan arti proses. 

Sehingga pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat 

sesuatu/seseorang menjadi terbiasa. Dalam kaitannya dengan metode 

pengajaran dalam pendidikan Islam, dapat dikatakan bahwa pembiasaan 

adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak 

didik berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran 

agama Islam.
3
 

Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan 

untuk membiasakan anak berfikir, bersikap, bertindak sesuai dengan 

ajaran agama Islam. Metode ini sangat praktis dalam pembinaan dan 

pembentukan karakter anak usia dini dalam meningkatkan pembiasaan-

pembiasaan dalam melaksanakan suatu kegiatan disekolah. Hakikat 

pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman.Pembiasaan adalah 

                                                           
3
 Arief Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: LP3ES, 2010) 

hal. 110 

7 
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sesuatu yang diamalkan.Oleh karena itu, uraian tentang pembiasaan 

selalu menjadi satu rangkaian tentang perlunya melakukan 

pembiasaanpembiasaan yang dilakukan disetiap harinya.Inti dari 

pembiasaan adalah pengulangan. Dalam pembinaan sikap, metode 

pembiasaan sangat efektif digunakan karena akan melatih kebiasaan-

kebiasaan yang baik kepada anak sejak dini. Pembiasaan merupakan 

penanaman kecakapan-kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu, 

agar cara-cara yang tepat dapat disukai oleh anak.Pembiasaan pada 

hakikatnya mempunyai implikasi yang lebih mendalam daripada 

penanaman cara-cara berbuat dan mengucapkan.
4
 

Dalam bidang psikologi pendidikan, metode pembisaan dikenal 

dengan istilah operan conditioning, mengajarkan peserta didik untuk 

membiasakan perilaku terpuji, disiplin, giat belajar, bekerja keras, 

ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang telah 

diberikan.Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara 

berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan.Pembiasaan 

sebenarnya berintikan pengalaman, yang dibiasakan adalah sesuatu 

yang diamalkan. Pembiasaan menentukan manusia sebagai sesuatu 

yang diistemawakan, yang dapat menghemat kekuatan, karena akan 

menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan agar kekuatan itu dapat 

                                                           
4
 Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini: 

Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 172-174 
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dipergunakan untuk berbagai kegiatan dalam setiap pekerjaan dan 

aktivitas lainnya.
5
 

Dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan merupakan hal yang 

sangat penting, karena banyak dijumpai orang berbuat dan berperilaku 

hanya karena kebiasaan semata-mata. Pembiasaan dapat mendorong 

mempercepat perilaku, dan tanpa pembiasaan hidup seseorang akan 

berjalan lamban, sebab sebelum melakukan sesuatu harus memikirkan 

terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya. Metode pembiasaan perlu 

diterapkan oleh guru dalam proses pembentukan karakter, untuk 

membiasakan peserta didik dengan sifat-sifat terpuji dan baik, sehingga 

aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik terekam secara positif.
6
 

Dengan demikian yang dimaksud aktivitas pembiasaan 

merupakan hal yang sangat penting, karena banyak dijumpai orang 

berbuat dan berperilaku hanya karena kebiasaan semata-mata. 

Pembiasaan dapat mendorong mempercepat perilaku, dan tanpa 

pembiasaan hidup seseorang akan berjalan lamban, sebab sebelum 

melakukan sesuatu harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan 

dilakukannya. Metode pembiasaan perlu diterapkan oleh guru dalam 

proses pembentukan karakter, untuk membiasakan peserta didik dengan 

sifat-sifat terpuji dan baik, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh 

peserta didik terekam secara positif. 

 

                                                           
5
 H. E. Mulyasa, ed. Dewi Ispurwanti, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), hal. 166 
6
 H. E. Mulyasa, ed. Dewi Ispurwanti, Manajemen Pendidikan Karakter..., hal. 167 
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2. Hasil Pembiasaan 

Menurut Quraish Sihab, bahwa pembiasaan yang akhirnya 

melahirkan kebiasaan ditempuh Alquran bertujuan untuk memantapkan 

pelaksanaan ajaran Alquran. Artinya Alquranmengajarkan kepada 

manusia untuk dapat melaksanakan ajaran yang ada dalam Alquran, 

membiasakan perintah Allah, sehingga akan terbiasa patuh atau taat 

kepada Allah yang akhirnya hatinya menjadi yakin akan kebenaran 

ajaran Alquran.
7
 

Alquran diberi pengertian sebagai kalam Allah SWT.yang 

diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui 

perantara Malaikat Jibril, yang merupakan mukjizat, yang diriwayatkan 

secara mutawatir yang ditulis di mushaf dan membacanya dinilai 

ibadah. Membaca Alquran adalah suatu proses kegiatan melafalkan 

firman Allah SWT.yang diturunkan kepada nabi Muhammad dan 

dipandang ibadah dalam membacanya. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia ibadahnya serta besar pahalanya ketika mendekatkan diri 

pada Allah SWT.Adalah membaca Alquran karenanya kita 

diperintahkan untuk selalu membaca Alquran.
8
 

Adapun maksud diturunkannya Alquran secara berangsur-

angsur, bagian demi bagian adalah agar Nabi Muhammad bisa 

membaca dan mengajarkannya pada umat manusia dengan perlahan dan 

                                                           
7
M. Quraish Shihab, Membumikan Alqur'an, (Bandung: Mizan, 1994) 176. 

8
Ahmad Syarifuddin, Mendidik Anak Membaca, Menulis, Dan Mencintai Alqur`an, 

(Jakarta, Gema Insani, 2005), hal.15 
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hati-hati sehingga mudah untuk menghayatinya.Dengan demikian lebih 

membantu pemahaman maknanya. 

Dengan demikian hasil pembiasaan terutama dalam membaca 

Alquran tersebut akan menjadi bentuk perilaku dalam melakukan 

kegiatan membaca Alquran, bahkan akan dapat menambah kelancaran 

dan kemampuan terhadap bacaan Alquran tersebut. Terjadinya 

peningkatan kemampuan membaca Alquran secara otomatis disebabkan 

seringnya perilaku membaca Alquran tersebut, akhirnya dapat 

menambah kemampuan dan keahliannya dalam penguasaan bacaan 

Alquran tersebut. 

3. Pembiasaan Membaca Alquran 

Pembiasaan berasal dari kata biasa yang berarti wajar, umum, 

sesuatu yang lazim terjadi atau lazim dijumpai sebagaimana yang 

sudah-sudah; sering kali terjadi.Pembiasaan merupakan suatu 

kegiatan/aktivitas yang dibiasakan, dibuat umum, atau dibuat menjadi 

sesuatu yang lazim.
9
Dari kata biasa menjadi pembiasaan menjadikan 

perubahan terhadap makna kata-kata tersebut mengarah pada perilaku 

atau bentuk perilaku. 

Dengan demikian pembiasaan merupakan suatu cara berperilaku 

yang umum, wajar dan lazim pada setiap harinya. Hal yang dibiasakan 

disini adalah mengenai kebiasaan yang baik dari berbagai perilaku 

sehari-hari dengan menganut tuntutan agama atau norma agama. 

                                                           
9
Amran YS Chaniago, Ibid, hal. 72 
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Pembiasaan membaca Alqurandi sekolah dinilai efektif sebagai 

langkah pertama dalam berinteraksi dengan Alquransebelum akhirnya 

mereka memahami maknanya.Dengan memilih menerapkanpembiasaan 

membaca Alquranyang dilakukan para peserta didik, kemudian mereka 

memiliki ingatan yang kuatdan kondisi kepribadian yang belum 

matang, sehingga mereka mudah terlarut dengan kebiasaan-kebiasaan 

yang mereka lakukan sehari-hari.
10

 

Kebiasaan membaca Alquranadalah suatu kebiasaan atau 

kegiatan (aktivitas) melihat serta memahami apa yang ada dalam 

Alqurandan melafalkan kalam Allah SWT.(Alquran) dengan 

ucapanyang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada 

NabiMuhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril sampai kepada 

kita secara mutawatirdan membacanya merupakan ibadah.
11

 

Membaca Alquranadalah kenikmatan yang luar biasa. Seseorang 

yang sudah merasakan kenikmatan membacanya, tidak akan bosan 

sepanjang malam dan siang. Bagaikan nikmat harta kekayaan di tangan 

orang yang shaleh adalah merupakan kenikmatan yang besar, karena 

dibelanjakan ke jalan yang benar dan tercapai apa yang diinginkan.
12

 

Sebagaimukminyakin bahwa Allah SWT.pasti 

akanmelipatgandakan pahala bagi orang-orang yang 

                                                           
10

 Arief Arman, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), hlm. 3. 
11

Ahmad Shams Madyan, Peta Pembelajaran Al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), hlm. 46. 
12

Abdul Majid Khon, Praktikum Qira’at Keanehan Bacaan Al-Qur’an Qira’at Ashim dari 

Hafash, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 56. 
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membacaAlqurandan pada waktu yang samapula di perintahkan untuk 

memperhatikan, mengamalkan,mematuhiadabsertamencurahkan 

segenap tenaga untuk memuliakan isi kandungannya.
13

 

Dengan pembiasaan tersebut siswa akan menjadikan 

kehidupannya sangat dekat dengan Alquran dan secara perlahan-lahan 

pemahaman terhadap isi dan kandungan Alquran akan tertanam pada 

dirinya yang akahirnya perilaku atau kehidupannya akan selalu 

bercermin dengan semua apa yang dituntunkan dalam Alquran tersebut. 

Hal itu mengingat Alquran tersebut secara keseluruhan selalu terdapat 

bentuk ajuaran-ajaran dalam menjalani kehidupan didunia, dan juga 

bagaimana manusia setelah mati. 

4. Pengertian Kemandirian 

Dalam bahasa Jawa adalah istilah mandiri berarti berdiri sendiri 

atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri bisa juga diartikan 

sebagai kemampuan seseorang untuk mewujudkan keinginan dan 

kebutuhan hidupnya dengan kekuatan sendiri.pengertian ini lebih 

mengacu pada pemahaman bahwa prinsip hidup mandiri adalah 

mengatasi persoalan hidup sehari-hari melaui upaya yang dilakukan 

atas perkasa sendiri, dengan terlebih dahulu mengetahui masalah yang 

dihadapi, mengetahui penyebabnya untuk kemudian mencari jalan 

keluar pemecahannya. Pada dasarnya kemandirian adalah tidak 

tergantung seseorang kepada orang lain, dalam arti dapat melakukan 

                                                           
13

 Imam Awawi, Keutamaan Membaca dan Mengkaji Al-Qur’an “At-Tibyaan fii Aadaabi 

Hamalatil Qura”, (Konsis Media),hlm. 14. 
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segala aktifitas atau mengerjakan pekerjaanya sendiri tanpa bantuan 

orang lain tentu saja sesuai dengan kemampuannya sendiri. Dengan 

demikian suatu kemandirian harus ditanamkan sejak awal atau sejak 

dini, agar setiap orang terbiasa dengan sikap mandiri agar memiliki 

kepribadian yang tangguh.
14

 

Kemandirian berasal dari kata mandiri, dalam bahasa Jawa berarti 

berdiri sendiri. Kemandirian dalam arti psikologis dan mentalis 

mengandung pengertian keadaan seseorang dalam kehidupannya yang 

mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. 

Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang 

berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang 

dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat atau 

keuntungannya maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan 

dialaminya.
15 

Dalam bagian selanjutnya Yuyun Nurfalah menyatakan 

kemandirian ini sebagai suatu bentuk kepribadian anak yang terbebas 

dari sikap ketergantungan.Akan tetapi bukan sebagai person yang tanpa 

sosialisasi melainkan sebagai suatu kemandirian yang terarah melalui 

pengaruh lingkungan (orang tua/pendidik) yang positif.
16

 

                                                           
14

 Yuyun Nurfalah,  Panduan Praktis Melatih Kemandirian Anak Usia Dini. (Bandung: 

PNFI Jayagiri, 2010) hlm 12. 
15

 Hasan Basri, Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 53.   
16

Yuyun Nurfalah, Panduan Praktis Melatih ……………..hlm. 13. 
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Kemudian Yuyun Nurfalah menjelaskan bahwa ada beberapa 

bentuk kemandirian anak, yaitu:
17

 

a.  Kemandirian fisik, yaitu kemandirian secara fisik adalah 

kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Contoh sederahan, anak 

usia 3-4 tahun yang sudah bisa menggunakan alat makan, seharusnya 

sudah bisa makan sendiri, mandi, berpakaian, buang air kecil dan 

buang air besar sendiri.  

b.  Kemandirian psikologis, yaitu kemampuan untuk membuat 

keputusan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Contohnya, 

anak yang bisa masuk ke kelas dengan nyaman karena mampu 

mengontrol dirinya, anak mampu berhubungan dengan orang lain 

secara independen sebagai individu dan tidak selalu hanya 

berinteraksi dengan orang tua pengasuhnya.  

Menurut Carl Roger dalam Ali & Asrori kata kemandirian 

berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke dan akhiran an 

yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. Karena 

kemandirian berasal dari kata dasar diri, pembahasan mengenai 

kemandirian tidak dapat dilepaskan dari pembahasan diri itu sendiri, 

yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istlah self karena diri 

itu merupakan inti dari kemandirian.
18

 Dalam kamus psikologi 

kemandirian berasal dari kata “independence” yang diartikan sebagai 

                                                           
17

 Yuyun Nurfalah, Panduan Praktis Melatih ……………..hlm. 15. 
18

Mohammad Ali dan Mohammad Asrori.Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. 

(Jakarta: PT.Bumi Aksara. 2008) 109 
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suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam 

menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri. 
19

 

Kemandirian (self reliance) adalah kemampuan untuk mengelola 

semua yang dimiliki, tahu bagaimana mengelola waktu, berjalan dan 

berpikir secara mandiri disertai dengan kemampuan mengambil resiko 

dan memecahkan masalah. Individu yang mandiri tidak membutuhkan 

petunjuk yang detail dan terus menerus tentang bagaimana mencapai 

produk akhir, ia bisa bersandar pada diri sendiri. Kemandirian 

berkenaan dengan tugas dan keterampilan bagaimana mengerjakan 

sesuatu mencapai sesua tu dan bagaimana mengelola sesuatu.
20

 

Parker juga mengemukakan bahwa kemandirian juga berarti 

adanya kepercayaan terhadap ide diri sendiri.Kemandirian berkenaan 

dengan kemampuan menyelesaikan suatu hal sampai tuntas. 

Kemandirian berkenaan dengan dimilikinya tingkat kompetensi fisikal 

tertentu sehingga hilangnya kekuatan atau koordinasi tidak akan pernah 

terjadi ditengah upaya seseorang mencapai sasaran. Kemandirian berarti 

tidak adanya keragu–raguan dalam menetapkan tujuan dan tidak 

dibatasi oleh kekuatan akan kegagalan.
21

 

Kemandirian anak merupakan kemampuan anak untuk 

melakukan kegiatan dan tugas sehari-hari sendiri atau dengan sedikit 

bimbingan, sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan 

                                                           
19

 Chaplin, J.P..Kamus Lengkap Psikologi.(Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2011) 343 
20

Parker, W. H., Etiology, Symptomatology, and Diagnosis of Uterine Myomas Volume 87. 

Departement of Obstetrics and Gynecology UCLA School Medicine :California : American 

Society for Reproductive Medicine. Terjemahan dan disadur Oleh Adji Swasono, 2010,.Hal 226. 
21

Ibid,  halaman 227 



17 

 

anak.Kemandirian berarti bahwa anak telah mampu bukan hanya 

mengenal mana yang benar dan mana yang salah, tetapi juga mampu 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.Pada fase 

kemandirian ini anak telah mampu menerapkan terhadap hal-hal yang 

menjadi larangan atau yang dilarang, serta sekaligus memahami 

konsekwensi resiko jika melanggar aturan.
22

 

Kemandirian merupakan kemampuan penting dalam hidup 

seseorang yang perlu dilatih sejak dini. Seseorang dikatakan mandiri 

jika dalammenjalani kehidupan tidak tergantung kepada orang lain 

khususnya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kemandirian juga 

ditunjukkan dengan adanya kemampuan mengambil keputusan serta 

mengatasi masalah.Dengan demikian setiap anak perlu dilatih untuk 

mengembangkan kemandirian sesuai kapasitas dan tahapan 

perkembangannya. Secara praktis kemandirian menurut Dowling adalah 

kemampuan anak dalam berpikir dan melakukan sesuatu oleh diri 

mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mereka tidak 

lagi bergantung pada orang lain namun dapat menjadi individu yang 

dapat berdiri sendiri.
23

 

Kemandirian menurut sudut pandang Erickson dalam Monks, 

yaitu suatu sikap usaha untuk melepaskan diri dari orangtua dengan 

maksud untuk menemukan dirinya dengan proses mencari identitas 

                                                           
22

Abdul Majid, Pendidikan Karakter (Bandung: PT. Rosdakarya, 2012),hlm. 26.  
23

 Marion Dowling, Young Children’s Personal, Social and Emotional Development, 

Second Edition (London: Paul Chapman Publishing, 2005), hlm. 41.   
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egoyaitu merupakan perkembangan kearah yang mantap untuk berdiri 

sendiri.
24

Dengan kemandirian yang dimiliki seseorang dapat melakukan 

segala sesuatu dengan selalu diawasi dan dikontrol oleh dirinya dan 

selalu menggunakan banyak pertimbangan yang matang. 

Desi Susilawati, mendeskripsikan kemandirian belajar sebagai 

berikut:  

1.  Siswa berusaha untuk meningkatkan tanggung jawab dalam 

mengambil berbagai keputusan.  

2.  Kemandirian dipandang sebagai suatu sifat yang sudah ada pada 

setiap orang dan situasi pembelajaran.  

3.  Kemandirian bukan berarti memisahkan diri dari orang lain.  

4.  Pembelajaran mandiri dapat mentransfer hasil belajarnya yang 

berupa pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai situasi.  

5.  Siswa yang belajar mandiri dapat melibatkan berbagai sumber daya 

dan aktivitas seperti membaca sendiri, belajar kelompok, latihan 

dan kegiatan korespondensi.  

6.  Peran efektif guru dalam belajar mandiri masih dimungkinkan 

seperti berdialog dengan siswa, mencari sumber, mengevaluasi 

hasil dan mengembangkan berfikir kritis.  

                                                           
24

 Monks, Tahap Perkembangan Masa Remaja. (Jakarta : Penerbit Grafindo Jakarta, 2009 – 

terjemahan dan alih Bahasa oleh Bhima Tjaraka) 272. 



19 

 

7.  Beberapa institusi pendidikan menemukan cara untuk 

mengembangkan belajar mandiri melalui program pembelajaran 

terbuka.
25

 

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa kemandirian dapat 

diartikan sebagai usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dengan melepaskan diri dari orangtua atau orang dewasa 

untuk mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan 

diri tanpa adanya pengaruh dari lingkungan dan ketergantungan pada 

orang lain, adanya kebebasan mengambil inisiatif untuk mengatur 

kebutuhan sendiri, dan mampu memecahkan persoalan dan hambatan 

yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Kemampuan demikian hanya 

mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan 

seksama tentang sesuatu yang dikerjakan atau diputuskannya, baik 

dalam segi manfaat maupun dari segi negatif dan kerugian yang akan 

dialaminya. 

5. Menumbuhkan Kemandirian 

Kemandirian harus diperkenalkan sejak kecil. Kemandirian 

identik dengan kedewasaan dan dalam berbuat sesuatu tidak harus 

ditentukan sepenuhnya dengan orang lain. Kemandirian anak sangat 

diperlukan dalam rangka membekali mereka untuk menjalani 

kehidupan yang akan datang. Dengan kemandirian ini seorang anak 

akan mampu menentukan pilihan yang ia anggap benar dan 

                                                           
25

 Desi Susilawati. Upaya Meningkatkan Kemandirian Belajar Dan Kemampuan 

Matematika Siswa Kelas X SMA N 1 Gamping Dengan Menggunakan Lembar Kerja Siswa. 

(Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Matematika, UNY. 2009) hal 7-8 
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bertanggung jawab atas resiko dan konsekuensi yang diakibatkan dari 

pilihannya tersebut Orang tua bisa membina anaknya segala usia untuk 

belajar mandiri dan memikul tanggung jawab di dalam setiap kegiatan 

anak dirumah misalnya membersihkan kamar dan mengerjakan PR. 

Kemandirian dan tanggung jawab tidak hanya berlaku bagi orang 

dewasa melainkan pada setiap tingkatan usia. Setiap anak perlu 

mengembangkan kemandirian sesuai kapasitas dan tahapan 

perkembangannya.Sebenarnya sejak dini, anak mempunyai dorongan 

untuk mandiri.Sayangnya, orang tua yang menghambat keinginan dan 

dorongan anak untuk mandiri karena ungkapan rasa kasih sayang yang 

tidak tepat.Sehingga anak menjadi tidak mandiri dalam melakukan 

sesuatu baik itu dalam belajar. 

Peserta didik yang tidak memiliki kemandirian belajar berbeda 

dengan peserta didik yang mandiri dalam belajar.Perbedaan ini dapat 

dilihat dari motivasi dan minat siswa dalam belajar. Peserta didik yang 

tidak memiliki motivasi dan minat dalam belajar tidak akan mampu 

belajar mandiri dan mengalami berbagai kesulitan dalam akademiknya. 

Siswa yang memiliki kemandirian belajar yang tinggi akan termotivasi 

untuk mempelajari sesuatu dengan kemampuannya tanpa meminta 

bantuan orang lain. Belajar mandiri adalah belajar dengan motivasi 
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danterarah yang didorong oleh motif untuk menguasai suatu kompetensi 

dengan bekal pengetahuan kompetensi yang telah dimiliki siswa.
26

 

Kemandirian tidak hanya berlaku bagi anak tetapi juga pada 

semua tingkatan usia. Setiap manusia perlu mengembangkan 

kemandirian dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan 

kapasitas dan tahapan perkembangannya.Secara alamiah anak 

mempunyai dorongan untuk mandiri dan bertanggung jawab atas diri 

sendiri.Darmayanti Islam menyatakan bahwa kemandirian belajar 

sebagai bentuk belajar yang memilki tangung jawab untuk 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi usahanya.
27

Sedangkan 

Tirtahardja mengatakan bahwa kemandirian dalam belajar adalah 

aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, 

pilihan sendiri dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran.
28

 

Sikap mandiri, sopan santun, baik kepada orang sebaya maupun 

kepada orang tua, sabar, mengendalikan emosi, menunjukkan 

kepedulian terhadan sesama dan lingkungan merupaka perilaku yang 

bisa dibentuk pada seseorang sejak usia dini. Sesuai dengan tahap 

perkembangan psikososialnya menurut Erikson, yang dikutip oleh 

Patmonodewo, anak usia KB memasuki tahap: 
29
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1. Tahap 1 : Basic Trust vs Mistrust (percaya vs curiga), usia 0-2 tahun 

Dalam tahap ini bila dalam merespon rangsangan, anak mendapat 

pengalaman yang menyenamgkan akan tumbuh rasa percaya diri, 

sebaliknya pengalaman yang kurang menyenangkan akan menimbul-

kan rasa curiga.  

2. Tahap 2 : Autonomy vs Shame & Doubt (mandiri vs ragu), usia 2-3 

tahun Anak sudah mampu menguasai kegiatan meregang atau 

melemaskan seluruh otot-otot tubuhnya.  

Anak pada masa ini bila sudah merasa mampu menguasai anggota 

tubuhnya dapat meimbulkan rasa otonomi, sebaliknya bila 

lingkungan tidak memberi kepercayaan atau terlalu banyak bertindak 

untuk anak akan menimbulkan rasa malu dan ragu-ragu. 

 

Ciri khas kemandirian pada anak diantaranya mereka memiliki 

kecenderungan dan kemampuan dalam memecahkan masalah dari pada 

berkutat dalam kekhawatiran bila terlibat masalah.Anak yang mandiri 

tidak takut dalam mengambil resiko karena sudah mempertimbangkan 

hasil sebelum berbuat.Anak yang mandiri percaya terhadap penilaian 

sendiri, sehingga tidak sedikit-sedikit bertanya atau meminta 

bantuan.Anak yang mandiri memiliki kontrol yang lebih baik terhadap 

kehidupannya. Covey menegaskan bahwa kemandirian memiliki ciri-

ciri, diantarnya: (1) secara fisik mampu bekerja sendiri, (2) secara 

mental dapat berpikir sendiri, (3) secara kreatif mampu 

mengekspresikan gagasannya dengan cara yang mudah dipahami, dan 
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(4) secara emosional kegiatan yang dilakukannya 

dipertanggungjawabkan sendiri.
30

 

Dengan demikian menumbuhkan kemandirian dapat dilakukan 

dengan bentuk kegiatan pembiasaan yang merupakan proses 

pembelajaran yang paling tepat bagi anak usia dini karena terjadi proses 

pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat 

otomatis karena dilakukan berulang-ulang. Dalam pembiasaan tidak 

memerlukan fungsi berpikir yang cukup tinggi, misalnya untuk dapat 

mengucapkan salam anak cukup menggunakan fungsi berpikir dengan 

mengingat atau meniru saja. 

6. Pengertian Membaca Alquran 

Menurut Tarigan menjelaskan membaca mengandung makna 

bahwa memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis 

melalui media kata-kata/bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar 

kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam 

suatu pandangan sekilas, dan agar makna kata-kata secara individual 

akan dapat diketahui. Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka pesan yang 

tersurat dan yang tersirat tidak akan tertangkap atau dipahami, dan 

proses membaca itu tidak terlaksana dengan baik.
31

 

Ahmad S. Harjasujana dalam St.Y.Slamet menjelaskan membaca 

merupakan kegiatan merespon lambang-lambang tertulis dengan 
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31
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menggunakan pengertian yang tepat.Hal tersebut berarti bahwa 

membaca memberikan respon terhadap segala ungkapan penulis 

sehingga mampu memahami materi bacaan dengan baik. Sumber yang 

lain juga mengungkapkan bahwa membaca merupakan perbuatan yang 

dilakukan berdasarkan kerja sama beberapa keterampilan, yakni 

mengamati, memahami, dan memikirkan.
32

Menurut Finochiaro and 

Bonomo dalam H.G. Tarigan menyampaikan secara singkat dapat 

dikatakan bahwa “reading” adalah “bringing meaning to and getting 

meaning from printed or written material”, memetik serta memahami 

arti atau makna yang terkandung di dalam bahan tertulis.
33

 

Kegiatan membaca merupakan penangkapan dan pemahaman ide, 

aktivitas pembaca yang diiringi curahan jiwa dalam menghayati naskah. 

Proses membaca diawali dari aktivitas yang bersifat mekanis yakni 

aktivitas indera mata bagi yang normal, alat peraba bagi yang tuna 

netra. Setelah proses tersebut berlangsung, maka nalar dan institusi 

yang bekerja, berupa proses pemahaman dan penghayatan. Selain itu 

aktivitas membaca juga mementingkan ketepatan dan kecepatan juga 

pola kompetensi atau kemampuan bahasa, kecerdasan tertentu dan 

referen kehidupan yang luas.Dari berbagai pengertian membaca di atas, 

dapat ditarik simpulan bahwa kegiatan membaca adalah memahami isi, 

ide atau gagasan baik yang tersurat maupun tersirat dalam bahan 
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33
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bacaan.Dengan demikian, pemahaman menjadi produk yang dapat 

diukur dalam kegiatan membaca, bukan perilaku fisik pada saat 

membaca.Hakikat atau esensi membaca adalah pema-haman.
34

      

Menurut Hudgson dalam Tarigan menyatakan bahwa membaca 

adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca 

untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis 

melalui media kata-kata/bahasa tulis.
35

 Kemudian menurut Crawley dan 

Mountain dalam Rahim menyatakan membaca pada hakikatnya adalah 

suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekadar 

melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, 

psikolinguistik, dan metakognitif.
36

Membaca merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang termasuk di dalam retorika seperti 

keterampilan berbahasa yang lainnya (berbicara dan menulis).
37

 

Dengan demikian dapat disampaikan yang dimaksud dengan 

membaca adalah Kegiatan membaca merupakan penangkapan dan 

pemahaman ide, aktivitas pembaca yang diiringi curahan jiwa dalam 

menghayati naskah. Proses membaca diawali dari aktivitas yang 

bersifat mekanis yakni aktivitas indera mata bagi yang normal, alat 

peraba bagi yang tuna netra. Setelah proses tersebut berlangsung, maka 

nalar dan institusi yang bekerja, berupa proses pemahaman dan 
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penghayatan. Selain itu aktivitas membaca juga mementingkan 

ketepatan dan kecepatan juga pola kompetensi atau kemampuan bahasa, 

kecerdasan tertentu dan referen kehidupan yang luas. Karena dengan 

berkemampuan membaca manusia akan dapat dengan mudah 

memahami dan mengetahui segala bentuk pesan yang diterimanya. 

7. Kendalan/ Hambatan 

Keragaman latar belakang keluarga dan kemampuan santri juga 

menjadi salah satu problem yang dihadapi dalam pembiasaan membaca 

Alquran di Madrasah atau TPA.Seperti di TPA Al Hikmah misalnya, 

input siswanya bisa berasal dari keluarga-keluarga yang lingkungannya 

atau keluarganya mempunyai keagamaan yanbg kuat dan juga berasal 

dari kemampuan keagamaannya masih rendah. Perbedaan latar 

belakang ini pada gilirannya menyebabkan pengetahuan dan 

kemampuan santrimembaca Alquran sangat heterogen.Hal demikian ini 

membuat santri yang memahami akan melaksanakan, dan yang belum 

rasanya sulit.   

Di antara para siswa ada yang sudah bisa membaca Alquran, dan 

ada juga yang sama sekali tidak mengenal huruf Arab. Keadaan ini 

menjadikan kemampuan membaca Alquran sangat bervariasi dan 

berbeda-beda pula.Padahal kemampuan mengenal huruf 

Arabmerupakan modal awal untuk membaca Alquran.Dengan kondisi 

kemampuan santri yang seperti itu, maka sangat mungkin waktu yang 
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tersedia untuk kegiatan pembiasaan membaca Alquran belajar 

dihabiskan untukmelatih para siswa mengenal huruf Arab.
38

 

Berdasarkan faktor lainnya yang menjadi penghambat dalam 

pembiasaan membaca Alquran. Yaituantara lain dari peserta didik yang 

malas dan sulit belajar Alqurandi rumah, atau mengulang pembelajaran 

yang sudah didapat di sekolahyang akhirnya ketika mereka membaca 

dan mengikuti pembelajaran di sekolah akan mengalami kesulitan 

dalam membaca Alquran. Hal ini menjadikan apa yang menjadi tujuan 

dalam kemandirian membaca Alquran tersebut sulit tercapai, karena 

santri harus diadakan pengawasan atau pemantauan oleh orang tua. 

 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Jamil Abdul Aziz, tahun 2017 

dengan judul: Kemandirian dalam Belajar Al quran dan Psikologi. 

Dengan hasil bahwa setelah melakukan kajian tentang kemandirian belajar 

yang ada dalam Alqurandan Psikologi, ditemukan beberapa hal sebagai 

berikut:a)Dalam Psikologi kemandirian belajar diartikan suatu keadaan 

dimana peserta didik memiliki keinginan untuk belajar atas dasar 

keinginannya sendiri, dan Alquranbanyak memberikan isyarat agar umat 

manusia senantiasa membaca dan menggali ilmu pengetahuan yang 

berangkat dari kesadaran dan kemauan individu sendiri (QS.[2]: 189, [QS. 

[8]: 1, [17]:85) b) bentuk kemandrian belajar yang dicontohkan dalam 
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Alquran terdapat dalam kisah Nabi Musa yang melakukan perjalanan untuk 

menemui Nabi Khidir dengan motivasi mencari ilmu yang lebih luas dan 

dalam (QS. [18]:60-76). Selain Nabi Musa, kemandirian belajar 

dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim bersikap kritis 

terhadap lingkungan dan budaya sekitarnya serta mencari kebenaran atas 

dasar kesadaran sendiri (QS. [6]:76-79).Dalam Psikologi, bentuk 

kemandirian belajar yang terdapat dalam diri Nabi Musa dan Nabi Ibrahim 

termasuk ke dalam jenis Identivied regulationdan Intrinsically motivated 

behaviorc) cara menumbuhkembangkan kemandirian belajar dalam 

Alquransetidak-tidaknya ada enam poin, yaitu: 1) Mengenalkan peserta 

didik terhadap realitas (lingkungan) 2) Membangun kontsruk berpikir 

peserta didik 3) Membiarkan setiap inidividu yang akan menjadi peserta 

didik untuk menentukan materi/bidang mana yang akan dipelajari 4) 

Membiarkan peserta didik memilih gaya belajar ataumetodenya sendiri 

dalam menguasai materi (QS. [10] :101) 5) Peserta didik dilibatkan secara 

fisik dan emosional untuk terlibat dalam proses pembelajaran 6) Membuka 

dialog terbuka dalam setiap proses pembelajaran (QS. [16]:175). 

Penelitian yang dilakukan oleh Usman Hidayat, tahun 2018 dengan 

judul: Intensitas Membaca Alquran dan Pengaruhnya terhadap 

Perilaku Sosial dan Kemandirian Remaja di Kelurahan Mijen 

KotaSemarang. Hasil dari penelitian ini bahwa hasil hitung analisis regresi 

sederhanamaka dapat disampaikan bahwa hipotesis yang diajukan 

diterima,sehingga menunjukan ada pengaruh yang positif dan signifikan 
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antara intensitas membaca Alquran terhadap perilaku sosial dan 

kemandirian remaja di Kelurahan Mijen Kota Semarang. Hal ini juga 

membuktikan bahwasemakin intensya seorang remaja membaca Alquran 

maka perilaku social dan kemandiriannya akan semakin baik 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Arining Tyas Saputri, 

tahun 2016 dengan judul: Penanaman Nilai Kemandirian dan 

Kedisiplinan bagi Anak Usia dini Siswa TK B di Kelompok Bermain 

Mutiara Hati Purwokerto. Hasil penellitian ini dapat disampaikan bahwa 

penanaman nilai kemandirian dan kedisiplinan bagi anak usia dini siswa TK 

B di Kelompok Bermain Mutiara hati Purwokerto melalui kegiatan-kegiatan 

yang di dalamnya ditanamkan nilai kemandirian dan kedisiplinan seperti 

mandiri dan disiplin saatberangkat sekolah, mandiri dan disiplin saat masuk 

kelas, mandiri dan disiplin kertika membaca iqra, mandiri dan disiplin saat 

mengikuti kegiatan pagi ceria, mandiri dan disiplin ketika pembiasaan 

ibadah, mandiri dan disiplin saat kegiatan belajar mengajar, mandiri dan 

disiplin saat istirahat, dan mandiri dan disiplin saat pulang.Adapun Metode 

yang digunakan dalam penanaman nilai kemandirian dan kedisiplinan 

adalah metode nasehat, metode diskusi, metode keteladanan, metode 

pembiasaan membaca Iqra', membiasakan membaca Alquran (hafalan), 

metode tasywiq(teaching and motivate),dan metode mendidik melalui kisah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah.
39

 Kemudian jenis pendekatan penelitian ini adalah 

deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian 

ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pembiasaan santri 

dalam membaca Alquran yang dilaksanakan di TPA Al Hikmah Desa 

Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan secara mendalam 

dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat 

diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam hal berbagai 

kegiatan yang dilaksanakan di TPA Al Hikmah Desa Banyudono 

Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. 

 

                                                           
39

Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2007) 6. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Pada kegiatan penelitian ini, kehadiran peneliti sangat penting dan 

bertindak sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data.Ciri-ciridari 

penelitian ini adalah tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan diri peneliti 

menjadi subyek secara langsung dan terjun untuk mengadakan observasi, 

wawancara, serta mengumpulkan data dari lokasi penelitian, dalam kegiatan 

ini peran besar peneliti dalam menentukan skenarionya.Peniliti sebagai 

pengamat partisipan yang ingin mengetahui kegiatan pembinaan umat yang 

dapat terlaksana di TPA Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Penelitian  dilaksanakan pada masyarakat yang berada di Taman 

Pendidikan Alquran (TPA) Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan. Alasan dipilihnya di lokasi tersebut 

mengingat beberapa masyarakat yang selama ini berda dan tinggal di sekitar 

Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan jarang menjalankan kegiatan belajar 

membaca Alquran di Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al Hikmah 

tersebut. 
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dan kuantitatif.Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar dan 

mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini. Adapun data yang 

digunakan tersebut adalah sebagai berikut: 

Data kualitatif,  

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata 

verbal bukan dalam bentuk angka.
40

 Yang termasuk data kualitatif dalam 

penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: 

Gambaran obyek penelitian, letak geografis obyek, struktur organisasi, 

keadaan guru, keadaan santri, dan keadaan sarana dan prasarana. 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah 

subyek dari mana data dapat diperoleh.
41

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan dua sumber data yaitu: 

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.
42

Adapun yang 

menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.Adalahkepala TPA, 

guru dan siswadi TPA Al Hikmah Desa Banyudono Ngariboyo 

Magetan. 

                                                           
40

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif(Yogyakarta : Rakesarasin, 1996) hal. 2. 
41

Suharsimi Arikunto, Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,..hal.129 
42

Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian(Jakarta: Rajawali, 1987),hal.93 
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b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga 

dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.
43

 

Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber 

data sekunder. 

Sasaran dan tujuan dalam kegiatan penelitian adalah santri yang 

berada dan menjalankan belajar di Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al 

Hikmah Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 

Magetanyang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas 

yang dalam penelitian ini. Selanjutnya akan ditentukan informan yang 

dapat dijadikan sumber data dalam penelitian ini.  

Penentuan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini 

sangat tergantung pada faktor-faktor seperti biaya, fasilitas, waktu yang 

tersedia, populasi yang ada atau yang bersedia untuk dijadikan 

informan/responden serta tujuan penelitian. Oleh karena itu, dengan 

mempertimbangkan keterbatasan tersebut, peneliti menentukan jumlah 

informan/responden yang ditetapkan sejumlah 10 orang yang terdiri dari 

1 orang sebagai Kepala Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al Hikmah, 3 

orang guru, 1 orang wali kelas IV dan 5 orang (santri kelas IV Madrasah 

Diniyah Al Hikmah yang selama ini mengikuti kegiatan pembelajaran 

tersebut). 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

penulis menggunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono mennyatakan bahwa dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories) cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film, dan lain-lain.
44

 

Penelitian ini menggunakan data-data atau dokumen-dokumen 

yang ada di Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al Hikmah Desa 

Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, yang selama 

ini banyak masyarakat yang mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran 

di TPA Al Hikmah tersebut.  

Data dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a) Gambaran umum TPA Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan 
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b) Data masyarakat yang mengikuti kegiatan di TPA Al Hikmah Desa 

Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan 

c) Struktur organisasi TPA Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan. 

b. Wawancara  

Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara untuk dapat 

menggali informasi dan data-data mengenai kegiatan bimbingan 

terhadap umat islam yang menjadi warga masyarakat di Taman 

Pendidikan Alquran (TPA) Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan dengan beberapa informan tersebut 

yang diperlukan. Pengertian informan menurut Singarimbun dan 

Effendi adalah orang atau kelompok orang yang dapat memberikan 

fakta-fakta mengenai sesuatu hal. Selanjutnya dijelaskan oleh 

Singgarimbun dan Effendi bahwa penentuan jumlah informan 

tergantung pada tenaga biaya dan waktu peneliti dengan memperhatikan 

kebenaran hasil penelitian yaitu apakah informan yang dipilih sudah 

dapat mewakili populasi penelitian.
45

 

Berdasarkan  hal tersebut, wawancara yang dilakukan peneliti 

yang kemudian akan dijawab atau dipaparkan oleh para informan yang 

terdiri dari 1 orang sebagai Kepala TPA Al Hikmah, 1 orang guru 

mengaji dan 13 orang (santri Madrasah Diniyah Al Hikmah yang 

selama ini mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut). 

                                                           
45
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F. Teknik Analisa Data  

Dalam penelitian ini, setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian 

sudah terkumpul maka perlu diadakan analisa data. Dalam hal ini 

menganalisis data dengan cara kualitatif yaitu berwujud apa yang dikatakan 

oleh informan baik secara lisan maupun secara tulisan kemudian diteliti dan 

dipelajari sebagai sesuatu yang bersifat utuh. Selain itu, juga dengan 

menganalisis hasil angket dari informan penelitian. 

Data yang dihasilkan adalah kualitatif deskriptif, maka penelitian 

menggunakan metode analisa data kualitatif deduktif yaitu  fakta-fakta yang 

bersifat umum diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya data 

tersebut dianalisis dengan jalan membandingkan apa yang diperoleh dalam 

teori dengan apa yang diperoleh dalam praktek.  

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini 

adalah teknik diskriptif atau lebih spesifik menggunakan model 

interaktif.Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono menyatakan 

bahwametode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara 

memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang 

diselidiki, sebagaimana adanya fakta yang aktual pada saat sekarang.  

Lebih lanjut model interaktif diartikan oleh Miles dan Huberman 

dalam Sugiono dalam pandangan model interaktif ada tiga jenis kegiatan 

analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Suatu 
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proses pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan 

interaktif.
46

 

Selanjutnya dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

      Pengumpulan  

data 

 Penyajian  

Data 

 

                     Reduksi Data 

 

Kesimpulan-kesimpulan: 

Penarikan/Verifikasi 

 

Gambar 1 : Model Interaktif 

 

Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara terhadap 

informan (masyarakat umat Islam di lingkungan Taman Pendidikan Alquran 

(TPA) Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan) yang 

berhubungan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian tersebut.Jawaban dari informan yang telah terkumpul kemudian 

dikumpulkan serta disortir untuk mencari yang benar-benar merupakan 

jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang terdapat dalam 

wawancara.Hasil dari jawaban tersebut dikelompokkan dan disajikan dalam 

bentuk tabel dan kemudian diberi penafsiran secara objektif sesuai dengan 

fakta yang telah ditemukan. 
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Sehubungan dengan kegiatan analisis data, Miles dan Huberman 

menyebutkan bahwa kegiatan analisis data terdiri dari 3 kegiatan utama 

yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan suatu 

proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara dan 

bahan-bahan lain yang telah dihimpun untuk menambah pemahaman 

mengenai bahan-bahan itu semua dan untuk mengkomunikasikan apa yang 

telah ditemukan. Analisis data dilakukan dengan cara menata secara 

sistematis catatan-catatan hasil wawancara maupun data dokumentasi dan 

observasi. Penataan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penajaman 

pemahaman terhadap makna data dan menyajikannya sebagai hasil temuan 

dalam penelitian.
47

 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabsahan dan pentransformasian data mentah atau 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.  

Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, 

mulai dari awal sampai akhir sebuah penelitian yang berorientasi 

kualitatif.Reduksi data pada awal penelitian misalnya ditetapkannya 

wilayah penelitian, penentuan permasalahan penelitian, definisi 

operasional dari istilah yang dipakai dan penentuan pendekatan dalam 

pengumpulan data.Reduksi data selama pengumpulan data dapat berupa 
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pembuatan ringkasan, pengkodean, menelusuri tema, pembuatan batas-

batas permasalahan dan pembuatan transkrip yaitu berupa satu lembar 

kertas yang berisi uraian singkat hasil penelahaan terhadap catatan 

lapangan, pemfokusan dan jawaban terhadap masalah penelitian.
48

 

Pusat perhatian reduksi data adalah menyiapkan dan mengolah data 

sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.Untuk 

itu diperlukan kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data. 

b. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan susunan informasi yang 

memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan penarikan 

tindakan. Dalam penyajian data yang utama adalah mempermudah 

peneliti memahami keseluruhan data, sehingga dapat membantu dalam 

menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisis data.
49

 

c. Penarikan kesimpulan 

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari 

kegiatan reduksi data dan penyajian data.Data yang sudah direduksi dan 

disajikan secara sistematis, pada dasarnya sudah memberikan arahan 

bagi kegiatan penyimpulan data.Dari awal pengumpulan data peneliti 

sudah mulai berupaya memahami makna data yang dijumpai, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang diperoleh 
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pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap selanjutnya 

akansemakin jelas dan mudah dipahami.
50

 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada.Sehingga temuan ini dapat berupa 

deskriptif atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang atau bahkan gelap selanjutnya seteah diteliti menjadi jelas, dan 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.Hasil 

pembahasan yang telah memasuki masa kesimpulan dapat dibaca dan 

diketahui masyarakat secara umum tanpa menuntut kepada masyarakat 

pembaca berfikir kembali. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini digunakan metode 

trianggulasi data.Patton dalam Qualitative Evaluation Method 

mengemukakan bahwa metode trianggulasi paling umum dipakai dalam 

menguji validitas data dalam penelitian kualitatif.Metode ini berdasarkan 

pada fisafat fenomenologi (yang sasat ini berkembang menjadi teori 

penelitian).Metode ini memberikan gambaran bahwa kebenaran dalam 

sebuah penelitian bukan terletak pada pra konsepsi peneliti (subjek), 

melainkan realitas objek itu sendiri. 

 

BAB IV 
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DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Gambaran Umum TPA Al Hikmah Banyudono  

TPA Al Hikmah Banyudono adalah merupakan salah satu 

Taman Pendidikan Alquran yang ada di di Desa Banyudono Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan yang memberikan pendidikan Alquran 

kepada anak-anak di usia Sekolah Dasar yang ada di Desa Banyudono 

dan sekitarnya. Lembaga pendidikan ini menjadi tujuan anak-anak 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang Alquran baik dalam 

bentuk baca, tulis, dan bentuk peribadatan. 

Taman Pendidikan Alquran Al Hikmah Banyudono telah ada 

sejak tahun 2007, dimana lembaga pendidikan ini dikelola oleh takmir 

dan pengurus Masjid Al Hikmah desa Banyudono.Sebagai lembaga 

pendidikan yang dibangun dan didirikan oleh masyarakat desa 

Banyudono dan dikelola secara khusus oleh Takmir Masjid dan 

pengurus Masjid Al Hikmah Desa Banyudono. 

Dengan kemampuan yang ada di masyarakat Banyudono 

tersebut TPA Al Hikmah mempunyai beberapa bangunan local yang 

mampu menampung cukup banyak anak-anak yang akan mengikuti 

belajar ilmu Alquran di TPA tersebut. Bangunan yang ada meliputi 

bangunan ruang kelas sebanyak 4 buah, kemudian ruang kantor ustad-

ustadzah sebanyak 1 ruang dan untuk ruang kepala TPA sebanyak 1 

41 
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ruang, serta ruang perpustakaan dan ruang kantor, serta ruang computer 

sebanyak masing-masing 1 ruang, ditambah dengan ruang baca terbuka 

yang dapat menampung seluruh santri yang belajar di TPA tersebut. 

Keberadaan TPA yang mudah dijangkau dan berada di tengah-

tengah desa Banyudono yang mempunyai penduduk cukup padat 

membuat para orang tua yang akan menyekolahkan di TPA tersebut 

semakin ramai. Hal ini sangat membantu para orang tua dan keluarga 

dalam memberikan pendidikan Alquran pada anak-anak yang saat 

sekarang waktunya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan Alquran 

tersebut.
51

 

2. Letak Geografis Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 

Magetan 

Taman pendidikan Alquran merupakan salah satu TPA yang 

banyak diminati masyarakat dan anak-anak di Desa 

Banyudono.Letaknya yang sangat strategis dan berada di tengah-tengah 

Desa atau berada di dusun krajan Desa Banyudono, Magetan sangat 

mudah dijangkau oleh para santri yang selama ini menuntut ilmu di 

TPA Al Hikmah tersebut. 

Lokasi Desa Banyudono Kecamatyan Ngariboyo yang berada di 

tengah Kota dan sangat dekat dengan pusat kota Kabupaten Magetan 

dan juga dekat dengan jalur penghubung antara beberapa kota atau 

kabupaten lainnya seperti jalur ke Madiun, ke Ponorogo dan sekitarnya. 
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Hal ini membuat keberadaan TPA Al Hikmah dikenal banyak orang 

yang sering melewati di lokasi tersebut.TPA Al Hikmah mendidik 

anak-anak yang banyak membutuhkan ilmu Alquranagar menjadi anak 

yang berilmu agama yang baik dan luas.Dengan letak Desa Banyudono 

yang berada di dataran rendah dan kepadatan penduduk yang cukup 

padat membuat TPA Al Hikmah mempunyai santri yang cukup banyak 

pula. 

Keberadaan Kabupaten Magetan adalah merupakan salah satu 

Daerah yang berada di Propinsi Jawa Timur sebelah barat yang 

berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah dengan luas daerahnya 

1.373,88 km
2
 yang terletak diantara 111

o
 17’ – 111

o
 52’ bujur timur dan 

7
o
 49’ – 8

o
 20’ Lintang selatan dengan ketinggian antara 95 sampai 

dengan 2.663 meter diatas permukaan laut. Jangkauan ke ibu kota 

Kabupaten sekitar 5 km, kemudian dari ibu kota Propinsi sekitar 220 

km. 

3. Keadaan Guru dan Santri di TPA Al Hikmah  Desa Banyudono 

a. Keadaan Guru di TPA Al Hikmah  Desa Banyudono 

Para guru pengajar di TPA Al Hikmah Desa Banyudono 

Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, adalah para tenaga 

pengajar, alumni pondok pesantrendan juga alumni Perguruan 

tinggi, baik dari Perguruan tinggi negeri maupun 

swasta.Keberadaan guru di TPA Al Hikmah juga ada yang masih 

berstatus mahasiswa dari perguruan tinggi, dengan kemampuan 



44 

 

dalam keilmuannya diharapkan dapat mendidik para santri yang 

ada di TPA tersebut. 

Pimpinan dan para guru tersebut terdiri dari 13 orang, yang 

meliputi Kepala Taman Pendidikan Alquran Al Hikmah, Wakil 

Kepala, dan stafnya. Dari beberapa jabatan yang merangkap dalam 

menjalankan aktivitasnya karena semua dapat dilakukan secara 

bergantian dan saling melengkapi sehingga kegiatan taman 

pendidikan Alquran tersebut dapat terlaksana dengan baik.Posisi 

Kepala dan wakil Kepala selain pejabat structural juga mempunyai 

tugas mengajar dalam kelas yang dilaksanakan di TPA Al Hikmah 

Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. 

Adapun data selengkapnya pimpinan dan para guru di 

Taman Pendidikan Alquran Al Hikmah Banyudono Ngariboyo 

Magetan adalah sebagai berikut: 

Table 4.1. 

Data Guru TPA Al Hikmah Banyudono 

No Jabatan/ Pekerjaan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

Kepala  

Wakil Kepala  

Guru  

Tata Usaha  

1 

1 

10 

1 

Jumlah 13 

 

Dari data diatas Nampak jumlah tenaga pengelola dan guru 

di TPA Al Hikmah Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 

Magetan adalah cukup memadai, mulai dari pengurus pengelola, 
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kemudian tenaga pengajarnya dan ditambah dengan tenaga tata 

usahanya.
52

 

b. Keadaan Santri di TPA Al Hikmah  Banyudono 

Keberadaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al Hikmah 

Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetansudah 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat hal ini terbukti dengan 

adanya santri yang cukup banyak bahkan yang berasal dari luar 

Desa Banyudono juga ada. 

Adapun data selengkapnya keberadaan santri di Taman 

Pendidikan Alquran (TPA) Al Hikmah Desa Banyudono 

Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2. 

Data Santri di TPA Al Hikmah Banyudono 

No Tingkatan / kelas Jumlah santri 

1 

2 

3 

4 

Kelas I 

Kelas II 

Kelas III 

Kelas IV 

30 

32 

29 

30 

Jumlah 121 

 

Berdasarkan data diatas dapat disampaikan bahwa jumlah 

santri seluruhnya pada Taman Pendidikan Alquran Al Hikmah 

Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan 

adalah sebanyak 121 yang terbagi menjadi 4 (empat) kelas, yaitu 

mulai dari kelas I, kelas II, kelas III dan kelas IV.
53
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c. Struktur Organisasi 

Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al Hikmah Desa 

Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan adalah 

merupakan salah satu taman pendidikan yang ada di desa 

Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, sementara 

dalam satu desa tersebut mempunyai 1 (satu) buah TPA,1 (satu) 

buah Madrasah Ibtida'iyah dan 1 sekolah dasar negeri. Dalam 

menjalankan aktivitas belajar, maka terdapat susunan struktur 

organisasi Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al Hikmah Desa 

Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan yang akan 

memberikan arah jalur wewenang dan tanggungjawab dari 

pimpinan ke guru kelas sampai ke santri di Taman Pendidikan 

Alquran (TPA) Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan. 

Dengan keberadaan struktur organisasi tersebut pelaksanaan 

pendidikan akan lebih terarah dan terorganisir, sehingga dalam 

mencapai tujuan pendidikan di Taman Pendidikan Alquran (TPA) 

Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 

Magetan akan lebih baik. Hal itu karena semua komponen yang ada 

di Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al Hikmah 

tersebutakanterlibat secara langsung dalam kegiatan pendidikan ini. 
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Adapun bentuk struktur organisasi dimaksud adalah: 

STRUKTUR ORGANISASI 

TPA Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Magetan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber data :TPA Al Hikmah Desa Banyudono
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Keterangan: 

1) Kepala TPA 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a) Bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan kelancaran 

kegiatan belajar di TPA. 

b) Mewakili TPA jika mengadakan hubungan dengan pihak luar. 

c) Berkoordinasi dengan seluruh staf dan pengajar yang ada di 

TPA. 

d) Ikut menetapkan tata peraturan baik yang diberlakukan kepada 

guru maupun kepada siswa. 

2) Wakil Kepala TPA 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a) Menegakkan tata tertib di TPA. 

b) Membantu Kepala TPA dalam menjalankan kegiatan proses 

Belajar Mengajar 

c) Membantu Kepala TPA dalam keitannya dengan berbagai 

aktivitas dengan pihak luar jika Kepala Sekolah Berhalangan 

3) Guru Kelas 

Tugas dan tanggung jawabnya: 

a) Menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sesuai dengan 

tugas yang diberikan. 

b) Memberikan didikan kepada siswa dan mengarahkan siswa. 
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c) Membina siswa agar berperilaku baik dan mengenal sopan 

santun baik kepada guru maupun kepada orang tua. 

d) Selalu berupaya mengisi materi beajar jika ada guru yang 

terjadwal berhalangan mengajar. 

4) Wali Kelas 

Mempunyai Tugas dan Tanggung jawab: 

a) Mengendalikan kelas yang dipimpinnya agar dapat 

menjalankan kegiatan belajar dengan tertib. 

b) Memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa di 

kelasnya. 

5) Staf TU dan Administrasi 

Mempunyai Tugas dan Tanggung jawab: 

a) Menjalankan kegiatan administrasi di TPA. 

b) Melaksanakan tugas ketatausahaan guna menunjang 

kelancaran jalannya kegiatan belajar mengajar. 

c) Membuat laporan secara periodic kepada Kepala TPA.  

6) Santri 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a) Mengikuti semua tata tertib yang ditetapkan di TPA. 

b) Harus mengikuti semua pelajaran yang diwajibkan 

kepadanya. 
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B. Desakripsi Data Khusus 

1. Data Informan Penelitian 

Penelitian yang akan membahas tentang pembiasaan membaca 

Alquran untuk menumbuhkan kemandirian santri TPA Al Hikmah Desa 

Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Karena dalam 

pembelajaran ini banyak mengalami hambatan dan kendala yang 

mengakibatkan santri kurang mebiasakan dan mandiri khususnya dalam 

membaca Alqurannya. 

Bentuk penelitian ini adalah berupa perilaku santri yang selama 

ini belajar di TPA Al Hikmah Magetan, kemudian arah penelitian ini 

ditujukan kepada Kepala TPA, Guru, dan Santri Kelas IV yangs elama 

ini mengikuti pembelajaran di TPA Al Hikmah tersebut.Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan tanggapan berkaitan dengan 

kemandirian santri dalam membaca Alquran. Data informan yang akan 

dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 4.3. 

Data Informan Penelitian 

No Nama Informan Jabatan Kode Inf 

1 Nurcahyo Hadi Wiyono Kepala TPA A 

2 Mukhlis Abror Guru TPA B 

3 Sarkawi  Guru TPA C 

4 Sri Sunartiningsih Guru TPA D 

5 Ahmad Fajar  Wali Kelas IV E 

6 Dani Muhtar F A Santri kelas IV F 

7 Zainal Fanani R Santri kelas IV G 

8 Edy Murtadlo Santri kelas IV H 

9 Nur Aulia Azizah Santri kelas IV I 

10 Cintya Citra Fitriyani Santri kelas IV J 
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Dengan demikian jumlah informan yang akan dijadikan sumber 

data dalam penelitian ini adalah mencakup kepala TPA, guru TPA kelas 

IV, wali kelas IV di TPA dan santri TPA kelas IV. 

2. Hasil Wawancara 

a. Tinjauan Tentang cara pembiasaan santri dalam membaca 

Alquran untuk menumbuhkan kemandirian santri di TPA Al 

Hikmah Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 

Magetan  

1) Santri belajar membaca Alquranatas kemauan sendiri sebagai 

wujud kemandirian di TPA.  

Berkaitan dengan permasalahan tersebut Bapak Nurcahyo Hadi 

Wiyono selaku Kepala TPA memberi tanggapan sebagai 

berikut: 

“Dalam memberikan latihan pembiasaan pada para santri 

saya lakukan dengan jalan memberikan tugas agar disetiap 

waktu itu selalu melakukan kegiatan membaca Alquran. Di 

awal-awal program ini dilaksanakan saya melakukan berbagai 

pembahasan bersama para guru-guru di TPA ini, termasuk 

strategi apa yang sebaiknya dilaksanakan. Kemudian diputuskan 

bahwa para santri diberi tugas dengan ketentuan waktu yang 

dapat dilakukan santri untuk membaca Alquran tersebut syukur-

syukur dapat berjalan secara kontinyu gitu.Alhamdulillah semua 

mendukung dan santri tidak ada yang protes atau keberatan, ya.., 

udah program tersebut dijalankan dan semua santri harus 

melaksanakannya.”
55
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Berkenaan dengan pernyataan diatas, maka dalam 

kesempatan ini santri kelas IV TPA Al Hikmah yang bernama 

Dani Muhtar F.A. memberikan tanggapan sebagai berikut: 

“Begini mas saya berkeinginan sekolah di TPA Al 

Hikmah ini kan atas kemauan dan keinginan sendiri, kemudian 

saya juga berkeinginan untuk mengikuti belajar Alquran supaya 

saya mampu dan bisa membaca Alquran dengan lebih baik. 

Karena kayak di TV itu saya sangat senang jika melihat 

beberapa anak se usia saya atau bahkan lebih kecil lagi sudah 

begitu pandai dan fasih mengucap bacaan al qur’an. Keadaan 

tersebut saya merasa terpacu untuk lebih bersemangat untuk 

belajar dan belajar membaca Alquran.Hal ini saya berusaha 

memaksimalkan belajar saya agar kemampuan membaca 

Alquran saya lebih baik lagi dan semakin lancar sehingga 

apabila berkeinginan membaca Alquran itu bisa dan paling tidak 

dari bacaan Juz amma itu. Dengan demikian saya bisa lebih 

mandiri dan tidak akan mengandalkan pihak lain.”
56

 

 

Kemudian dari tanggapan Edy Murtadlo yang juga santri kelas 

IV TPA Al Hikmah memberikan tanggapan sebagai berikut: 

“Ya memang belajar itu memang kemauan saya sendiri 

karena saya berkeinginan untuk bisa membaca Alquran dengan 

baik dan lancar jadi saya mengikuti belajar di TPA Al Hikmah 

ini.Saya sering melihat teman-teman seusia saya dapat membaca 

Alquran dengan baik dan indah, jadi saya benar-benar 

berkeinginan untuk belajar di TPA agar saya dapat membaca 

Alquran dengan baik. Kalau pagi saya belajar di SD sehingga 

tidak ada pelajaran cara membaca Alquran dengan baik. 

Sehingga kalau pengen agar mampu membaca Alquran dengan 

baik dan benar harus sekolah di TPA ini.Hal itu akan 

memberikan kemandirian santri dalam menjalankan tugas-tugas 

dari sekolah.”
57
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Pendapat lainnya dari Nur Aulia Azizah santriwati kelas 

IV TPA Al Hikmah Desa Banyudono memberikan tanggapan 

berkenaan dengan pernyataan di atas, yaitu: 

“Saya memang belajar Al quran di TPA ini atas 

keinginan saya sendiri, karena dengan belajar di TPA ini saya 

berkeinginan mampu membaca Alquran dengan baik dan benar. 

Sebab membaca Alquran dengan baik dan benar  akan enak 

sekali di dengar, lha saya berkeinginan seperti itu. Yang saya 

tahu teman-teman atau mbak dan mas diatas saya yang belajar di 

TPA Al Hikmah ini juga bisa membaca Alquran dengan baik 

dan lancar. Disini diberi pelajaran cara-cara membaca Alquran 

dengan baik dan menurut saya juga benar gitu, jadi saya sangat 

senang belajar di TPA Al Hikmah.Selain itu selama ini santrinya 

sangat banyak dan belajarnya juga enak sekali sehingga saya 

sangat senang belajar disini.Saya mendapatkan pendidikan 

untuk hidup mandiri dengan kemampuan diri sendiri.”
58

 

 

Diperkuat dengan hasil observasi sebagai berikut: 

 

"Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 jam 14.15 di TPA Al 

Hikmah Desa Banyudono Kabuapaten Magetan. Saya dating ke 

TPA Al Hikmah Desa Banyudono dalam rangka observasi 

pembiasaan membaca Alquran untuk menumbuhkan 

kemandirian santri menunjukkan semangat dan antusiasme 

santri dalam mengikuti kegiatan belajar Alquran di TPA tersebut 

sangat tinggi, pada saat itu para santri telah mengikuti pelajaran 

di kelas karena kedatangan saya sesudah jam masuk pelajaran 

dan semua siswa berada dikelas dan mengikuti pelajaran dengan 

seksama dan dengan tertib."
59

 

 

Berdasarkan dari observasi diatas menunjukkan bahwa 

santri TPA AL Hikmah mempunyai pembiasaanmembaca 

Alquran yang baik.Kegiatan santri membiasakan membaca 

Alqur'an dengan konsisten memberikan dampak pada diri santri 

untuk lebih mandiri dalam berperilaku dalam 
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keseharianya.Dengan kegiatan membaca Alquran tersebut 

menjadikan pemahaman santri lebih luas terutama untuk sikap 

dan perilaku mandiri adalah wujud dari jiwa umat Islam yang 

baik. 

Pendapat lainnya lagi dari Cintya Citra Fitriyani juga 

santri kelas IV di TPA Al Hikmah Desa Banyudono memberi 

tanggapan sebagai berikut: 

“Ya mas saya belajar Alquran di TPA Al Hikmah ini 

memang atas kemauan sendiri dan juga di dorong oleh 

keinginan bapak dan ibu saya yang berkeinginan saya dapat 

membaca Alquran dengan baik dan benar.Soalnya teman-teman 

saya juga banyak yang belajar disini, termasuk teman-teman SD 

saya juga banyak yang belajar disini.Sehingga saya juga 

kepingin belajar Alquran agar saya dapat membaca Alquran 

dengan baik ya seperti para guru-guru disini itu.Sebab saya 

melihat anak-anak lulusan Al Hikmah ini sudah bisa membaca 

Alquran dengan baik dan lancar sekali.”
60

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat 

disampaikan bahwa memang rata-rata anak-anak itu 

berkeinginan belajar secara mandiri dan tidak ada unsur paksaan 

atau disuruh oleh orang lain ataupun dari kedua orang tuanya 

juga tidak ada. Hal semacam ini membuat si anak dapat 

mengikuti pembelajaran di TPA dengan baik dan kemampuanya 

cukup baik, karena selama belajar disertai suatu semangat yang 

tinggi untuk mencapai keberhasilan yang luar biasa. 

Dengan motivasi yang ada pada dirinya tersebut 

sehingga anak dapat mencapai keberhasilan dalam belajar yang 
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baik dan hal semacam ini juga akan mempermudah si guru 

dalam melakukan pemanduannya dalam kegiatan belajar 

mengajar di TPA tersebut. Kemudahan dalam mencapai 

keberhasilan sangat baik dan tentu keadaan ini merupakan 

bentuk peningkatan yang lebih cepat disbanding dengan santri 

yang tidak berkeinginan untuk belajar dengan mandiri. 

2) Santri membiasakan membaca Alquran selesai melaksanakan 

shalat magrib  

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Bapak Nurcahyo 

Hadi Waluyo memberikan tanggapan sebagai berikut: 

“Program pembiasaan ini berdasarkan hasil pembahasan 

beberapa kali pertemuan atau rapat dapat dirumuskan bahwa 

program pembiasaan membaca Alquran ini tidak hanya 

berjalan di dimana saja, baik di TPA maupun di rumah, dengan 

tujuan lebih banyak penguasaannya terhadap isi dan 

kandungan Alquran. Kemudian diinformasikan bahwa siswa 

diminta melakukan pembiasaan membaca Alquran dirumah 

dan dipilih waktu yang tepat untuk kegiatan tersebut,yaitu 

setelah shalat magrib.Para santri tidak ada yang usul atau 

protes jadi hal tersebut dapat dilaksanakan.”
61

 

 

Menurut Dani Muhtar F A memberi jawaban sebagai berikut: 

"Kegiatan para santri selama di rumah setelah shalat 

Magrib kami melakukan lebih banyak membaca Alquranul 

karim. Sehabis shalat magrib itu terdapat di TPA atau di 

beberapa Mushalla ataupun dirumah selalu diingatkan oleh 

guru untuk melakukan kegiatan membaca Alqurandengan 

maksud agar cara membaca itu lebih baik dan lancar selama ini 

pada teman-teman. Dengan membiasakan membaca Alquran 

tersebut santri menjadi lebih dekat dengan Alquran dan juga 
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akan meningkatkan kemampuan membaca Alquran tersebut 

menjadi lebih baik lagi."
62

 

 

Dalam hal ini Zainal Fanani R. salah satu santri di TPA Al 

Hikmah Magetan memberi tanggapan sebagai berikut: 

"Waktu malam sehabis salat magrib para santri secara 

bersama–sama melakukan pembelajaran dalam melakukan 

membiasakan membaca Alquran.Selesai shalat magrib itu 

secara umum waktunya luang dan kemudian para santri 

memanfaatkan untuk belajar atau kegiatan lainnya.Beberapa 

teman yang pernah saya tanyakan itu rata-rata dipergunakan 

untuk membaca Alquran walaupun hanya sebentar.Dengan 

melakukan pembiasaan membaca Alquran tersebut akan 

menjadikan para santri benar-benar dekat dengan Alquran dan 

juga akan dapat mensuri teladani perilakunya pada Alquran."
63

 

 

Hal itu sesuai dengan hasil observasi sebagai berikut: 

"Pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 jam 14.30 di TPA 

Al Hikmah Desa Banyudono Kabupaten Magetan.Saya datang 

ke TPA Al Hikmah Desa Banyudono dalam rangka observasi 

pembiasaan membaca Alquran untuk menumbuhkan 

kemandirian santri. Saya menanyakan terhadap beberapa santri 

tentang pembiasaan membaca Alquran setelah shalat Magrib 

dirumah, kemudian para santri memberi jawaban yang 

bervariasi, dari 5 santri itu 3 santri menjawab melakukan 

pembiasaan membaca Alquran dan yang 2 memberikan 

jawaban kadang-kadang membaca, sebab adakalanya merasa 

malas membaca Alquran setelah shalat Magrib."
64

 

 

Dari hasil observasi di atas menunjukkan bahwa para 

santri secara umum melakukan pembiasaan membaca Alquran, 

setelah shalat Magrib, meskipun ada teman lainnya yang 

menunjukkan tidak pasti dan merasa malas 

melakukannya.Dengan demikian nampak bahwa mayoritas 
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santri menjalankan dengan rutin tanpa adanya pembiasaan 

membaca Alquran di rumah khususnya pada saat setelah shalat 

Magrib tersebut.Hal ini membuat santri lebih banyak 

menguasai isi kandungan Alquran dan bertujuan untuk dapat 

melaksanakan secara perintah Allah yaitu sebagaiumat Islam 

yang lebih mandiri dan lebih baik. 

Kemudian menurut Nur Aulia Azizah salah satu 

santriwati di TPA Al Hikmah Desa Banyudono memberi 

jawaban, yaitu: 

"Menurut kami sebaiknya memang waktu yang tersedia 

sehabis shalat magrib itu untuk membaca Alqurandan kami 

melakukannya dan itu merupakan hal yang sangat baik dan 

memperlancar kemampuan kami dalam membaca Alquran.Hal 

itu sesuai dengan perintah para guru di TPA, supaya para santri 

melakukan dan memanfaatkan untuk membaca 

Alquran.Manfaat secara pribadi sangat baik bagi kami, karena 

dengan memanfaatkan waktu sehabis shalat magrib dengan 

membaca Alquran itu membuat jiwa dan keadaan keluarga 

kami lebih nyaman dan terasa lebih tenang.Dengan 

membiasakan membaca Alquran sehabis sahalat magrib itu 

akan membuat para santri selalu memanfaatkan untuk 

beribadah sehabis shalat magrib dan bukan untuk kegiatan 

lainnya."
65

 

 

Berdasarkan hasil jawaban di atas memberikan suatu 

gambaran bahwa para santri benar-benar memanfaatkan waktu 

sehabi shalat magrib untuk kegiatan membaca Alquran.Hal itu 

sesuai dengan jawaban para informan yang secara tulus 

memberikan jawaban bahwa para santri melakukan 

pemanfaatan waktu sangat baik. 
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3) Santri membiasakan membaca Alquran sebelum jam pelajaran 

dimulai   

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka Bapak 

Nurcahyo selaku Kepala TPA memberikan tanggapan sebagai 

berikut: 

“Pada awal permulaan program membaca Alquran itu 

memang sangat berat dan harus dilakukan pengawasan atau 

pendampingan secara lebih ketat, agar semua siswa dapat 

melaksanakan program ini secara baik dan tidak ada yang 

melakukan penyimpangan.Perjalanan waktu yang terus 

berjalan, kemudian secara perlahan-lahan guru hanya 

memantau secara tidak langsung, dengan maksud agar program 

dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh para santri 

sendiri.Pola kegiatan ini santri melakukannya dalam waktu 

yang ditentukan dan disampaikan dalam ketentuan di TPA, 

dimana para santri harus melaksaankaan kegiatan Membaca 

Alquran diwaktu-waktu tersebut, yaitu sebelum jam pelajaran 

dimulai dan dirumah setelah shalat magrib.”
66

 

 

Berkenaan dengan hal tersebut Bapak Ahmad Fajar wali 

kelas IV TPA Al Hikmah Desa Banyudono Kabupaten Magetan 

memberikan jawaban sebagai berikut: 

"Ya, memang untuk kegiatan belajar di TPA sebelum 

waktu pelajaran di mulai, maka para santri diberi waktu sekitar 

15 menit untuk membaca Alquran, dan kegiatan tersebut wajib 

bagi para santri di TPA Al Hikmah. Hal itu sebagai bentuk 

pembiasaan kepada para santri meskipun hanya sedikit akan 

tetapi secara perlahan-lahan tujuan pimpinan adalah agar para 

santri semakin mencintai Alquran dan lebih senang membaca 

Alquran."
67

 

 

Menurut Zainal Fanani R memberikan jawaban sebagai berikut: 
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"Ya, memang sudah ada dalam tata tertib dan peraturan 

TPA bahwa setiap hari para santri diberi waktu 15 menit untuk 

membaca Alqurandi kelas masing-masing.Setiap santri 

diwajibkan membawa Alquranpula untuk menghindari 

terjadinya pinjam meminjam Alquran untuk kegiatan 

tersebut.Dengan pembiasaan yang demikian diharapkan oleh 

para guru agar santri disini benar-benar  mempunyai mental 

kemandirian yang kuat dan baik."
68

 

 

Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti dapat 

disampaikan sebagai berikut: 

"Pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 jam 13.00 di 

TPA Al Hikmah Desa Banyudono Kabupaten Magetan.Saya 

datang ke TPA Al Hikmah Desa Banyudono dalam rangka 

observasi pembiasaan membaca Alquran untuk menumbuhkan 

kemandirian santri. Kemudian saya melihat para santri 

melakukan kegiatan membaca Alquran yang merupakan bentuk 

pembiasaanyang dilakukan sebelum jam pelajaran di mulai. Hal 

ini sudah berjalan cukup lama dan semua santri sudah 

memahami akan kegiatan yang dilakukan tersebut, sehingga 

para santri begitu masuk kelas langsung melakukan kegiatan 

membaca Alquran tersebut tanpa ada paksaan dan semua santri 

melakukan secara sukarela."
69

 

 

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa para santri 

di TPA Al Hikmah setiap hari dan memasuki kelas sebelum 

pelajaran dimulai melakukan kegiatan yang menjadi pembiasaan 

di kelas yaitu membaca Alquran bersama-sama dan tanpa ada 

guru yang mengawasinya.Rasa tanggung jawab dan konsistensi 

santri dalam melakukan kegiatan ini menjadikan keberadaan 

santri telah tumbuh kemandirian dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut secara rutin tanpa harus 

dilakukan penekanan ataupun paksaan. 
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Menurut Nur Aulia Azizah memberikan jawaban sebagai 

berikut: 

"Membaca al qur'an di kelas selama 15 menit itu sudah 

di tetapkan dalam tata tertib di TPA dan semua santri wajib 

melakukan kegiatan tersebut. Jika tidak melaksanakan, maka 

wali kelas akan melakukan teguran dan pemberian sangsi kepada 

santri yang bersangkutan. Semua santri untuk hal ini sangat 

mendukung terbukti belum pernah ada santri yang dihukum atau 

siberi sangsi oleh masing-masing wali kelasnya."
70

 

 

Memberikan bentuk pembiasaan dengan membaca 

Alquransebelum jam pelajaran dimulai itu sangat baik dan 

menjadikan para santri lebih mencintai Alquran. Dengan 

mencintai Alquran kemudian santri akan mempunyai 

kepentingan untuk melakukan kegiatan membaca 

Alqurantersebut. Sehingga membaca Alquran itu bukan saja 

wajib tetapi juga merupakan hal kewajiban membaca Alquran 

setiap harinya. 

b. Tinjauan Tentang kendala pembiasaan santri dalam membaca 

Alquran di TPA Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan. 

1) Apakah Santri membiasakan membaca Alquran pada jam 

kosong di TPA terdapat kendala ? 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka Bapak 

Nurcahyo selaku Kepala TPA memberikan tanggapan sebagai 

berikut: 
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"Alhamdulillah mas bahwa perilaku santri di TPA Al 

Hikmah ini sudah mampu menyesuaikan dengan aturan dan 

ketentuan yang ditetapkan pengurus dan pengelola TPA, tanpa 

adanya perintah dan tak perlu di opyak-opyak lagi sudah 

menjalankan pembiasaan membaca Alquran dengan baik. 

Namun demikian memang kelihatannya beberapa waktu terakhir 

ini mulai ada masalah tentang perilaku anak tersebut dalam 

membaca Alquran hanya sebagai salah satu syarat, ya…, hanya 

sebagai upaya memenuhi tugas saja dan kurang dilaksanakan 

secara maksimal."
71

 

 

Menurut Bapak Ahmad Fajar selaku wali kelas IV TPA 

Al Hikmah Desa Banyudono memberi jawaban: 

"Semangat belajar para santri sangat baik, hal ini 

Nampak dari perilaku santri yang tidak ingin menyia-nyiakan 

waktu kosong di TPA tersebut. Sepengetahuan saya bberapa 

santri apabila terjadi waktu jam kosong membiasakan 

membaca Alquran atau belajar mata pelajaran yang lain. 

Kebiasaan ini sudah berjalan sejak awal kelas 1, sehingga 

santri di sekolah atau dikelas kemudian tidak ada guru atau jam 

kosong disarankan anak-anak atau santri memanfaatkan untuk 

membaca Alquran atau belajar pelajaran yang belum dipahami. 

Terkadang beberapa santri belum mempunyai kesaran dan 

kemandirian untuk melakukan atau melaksanakan pembiasaan 

tersebut."
72

 

 

Kemudian Dani Muhtar F A memberikan jawaban: 

 

"Bahwa benar santri dalam waktu yang luang atau 

kosong dimanfaatkan untuk membiasakan dengan banyak-

banyak membaca al qur'an atau berbagai aktivitas lainnya 

seperti belajar atau lain sebagainya. Dengan tujuan agar waktu 

belajar para santri tidak benar-benar kosong dapat 

memanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang 

bermanfaat.Kemudian dengan berkali-kali dimotivasi para 

guru di TPA selanjutnya jika ada waktu kosong maka 

dipergunakan untuk belajar mata pelajaran yang belum tahu 

atau memperlancar bacaan Alquran.Paling tidak diminta 

membiasakan membaca Alquran di kelas.Kendala yang terjadi 

bahwa guru pendampingnya terkadang tidak ada ya, seperti 
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dipersiapkan guru cadangan yang dapat memandu aktivitas 

para santri tersebut."
73

 

 

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi sebagai 

berikut: 

 

"Pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 jam 13.00 di TPA Al 

Hikmah Desa Banyudono Kabupaten Magetan.Saya datang ke 

TPA Al Hikmah Desa Banyudono dalam rangka observasi 

pembiasaan membaca Alquran untuk menumbuhkan 

kemandirian santri.Para santri pada saat itu pelajaran kosong, 

tetapi para santri melakukan kegiatan pembiasaan membaca 

Alquran di kelas-kelas masing dan memang terdapat beberapa 

santri yang tidak melakukan kegiatan tersebut, namun secara 

mayoritas para santri melaksanakan pembiasaan membaca 

Alquran di kelas secara bersama-sama.Semua berjalan baik 

dan santri melaksanakan dengan sepenuh hati, kemudian 

keadaan kelas dalam suasana yang sangat kondusif."
74

 

 

Dengan demikian dapat disampaikan tentang hasil 

observasi tersebut menunjukkan bahwa para santripada jam 

kosong melaksanakan kegiatan pembiasaan membaca Alquran 

di kelas masing-masing, sehingga perilaku para santri atas 

kebiasaan membaca Alquran mulai tertanam secara baik dan 

tanpa adanya pengawasan dari para guru di TPA tersebut. 

Dengan membiasakan membaca Alquran secara rutin akan 

memberikan kekuatan mental spiritual anak menjadi tumbuh 

jiwa kemandirianya pada para santri tersebut. 

Kemudian Edy Murtadlo memberikan jawaban: 

 

"Selama ini kami dan teman-teman mengikuti saran dan 

masukan para guru di TPA, yaitu supaya jika terjadi waktu 

kosong mohon dimanfaatkan untuk membaca pelajaran yang 

yang belum dikuasai atau paling tidak membaca Alquranagar 
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kita semua lebih baik dan lebih lancar dalam membaca 

Alquran. Oleh karena itu mayoritas dari kami yang sadar akan 

manfaat waktu benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya dengan berbagai hal, dan kami berusaha mengurangi 

aktvitas kami untuk bermain. Pembiasaan membaca Alquran 

tersebut sudah dijalankan para santri disini bertahun-tahun, 

tetapi masih saja ada beberapa teman yang tidak melaksanakan 

dan bahkan lebih memilih kegiatan lain termasuk bermain 

dengan teman-temannya."
75

 

 

Dengan demikian menurut beberapa pendapat di atas, 

dapat disampaikan bahwa kebiasaan baik akan menjadi hal 

yang baik untuk masa depannya apabila para santri mau 

menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Perilaku seperti 

ini merupakan awal dari bentuk kreatifitas santri dan 

kemandirian santri melakukan berbagai hal yang positif. 

Bentuk-bentuk pelatihan yang baik akan membentuk santri 

lebih kreatif dan mandiri dalam kegiatan belajar khususnya 

dalam melakukan pemanfaatan waktu luang untuk berbagai hal 

yang positif tersebut. 

2) Apakah santri mempunyai kendala dalam pembiasaan 

membaca Alquran di TPA? 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka Bapak 

Nurcahyo Hadi Wiyono memberikan tanggapan sebagai 

berikut: 

"Dalam pembiasaan membaca Alquran yang selama ini 

dilaksanakan memang sedikit banyak mendapat beberapa 

kendala terutama yang dilaksanakan di rumah, karena 
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terkadang para orang tua kurang bisa bekerja sama dengan 

TPA, sehingga para santri dikala dirumah tidak mendapatkan 

perhatian dari orang tua apakah menjalankan tugas pembiasaan 

membaca Alquran sehabis shalat magrib ayau tidak. Kalau 

demikian ini kami selaku pengelola TPA merasa ada kendala 

terhadap konsistensi santri dalam melaksanakan pembiasaan 

mebaca Alquran tersebut."
76

 

 

Menurut Bapak Muklis Abror salah satu guru di TPA 

Al Hikmah memberikan penjelasan sebagai berikut: 

"Selama proses pembelajaran di kelas para santri 

diharapkan mau dan konsisten melakukan pembiasaan 

membaca Alquran. Karena secara tidak langsung pembiasaan 

membaca Alquran itu adalah merupakan bentuk pembinaan 

mental yang kuat pada diri santri.Dalam beberapa waktu 

berjalan terdapat kendala yaitu ketidak konsistenan santri 

melakukan pemnbiasaan membaca Alquran tersebut.Sehingga 

kegiatan membaca Alquran itu belum dapat terlaksana dengan 

baik dan benar. Kemudian para santri dalam melakukan 

pembiasaan membaca Alquran tersebut dengan cara hanya 

sebagai memenuhi syarat, dan selanjutnya keluar dan 

terkadang ada beberapa yang terus bermain dan sebagainya. 

Hal itu dikarenakan para guru tidak dapat melakukan 

pengawasan secara khusus terhadap beberapa bentuk 

pembiasaan yang tentukan TPA, karena santri yang mencintai 

dan mendalami Alquran akan mendapatkan kemampuan yang 

lebih baik, dalam hal kemandirian dan daya pikirnya santri 

tersebut." 

 

Kemudian Bapak Sarkawi selaku Guru di TPA Al 

Hikmah Desa Banyudono memberikan jawaban: 

"Menurut sepengetahuan saya selama mengajar di TPA 

Al Hikmah ini rata-rata para santri dalam kelas telah 

melaksanakan pembiasaan membaca Alquran dengan 

baik.Memang terdapat beberapa santri yang tidak 

melaksaankan pembiasaan membaca Alquran dengan 

konsisten atau kontinyu, karena beberapa alasan yang 

disampaikan.Meskipun hal ini dijadikan tugas kepada para 

santri namun bentuk kegiatan ini tidak dilakukan pengawasan 
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dari pihak guru atau sekolah secara khusus.Hal ini 

penekanannya disampaikan bahwa jika para santri mencintai 

dan mau mendalami Alquran maka Allah akan memberikan 

kemampuan dalam bentuk kemandirian dan daya pikirnya 

santri tersebut." 

 

Hal itu sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti 

yaitu sebagai berikut: 

"Pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 jam 13.00 di TPA 

Al Hikmah Desa Banyudono Kabupaten Magetan.Saya datang 

ke TPA Al Hikmah Desa Banyudono dalam rangka observasi 

pembiasaan membaca Alquran untuk menumbuhkan 

kemandirian santri. Pelaksanaan pembiasaan membaca 

Alquran diTPA dapat berjalan dengan baik, dimana pada awal 

kegiatan santri melaksanakan secara serentak dan tidak ada 

santri yang keluar masuk kelas, kemudian pada beberapa saat 

berikutnya muncullah beberapa santri keluar dari kelas dan 

tidak jelas melakukan kegiatan apa, yang jelas pada waktu 

salah satu ditanya katanya sudah memenuhi tugas membaca 

Alquran.Ukuran melaksanakan tugas belum ada dan siswa 

merasa sudah melaksanakan tugas ya sudah."
77

 

 

Berdasarkan hasil observasi diatas dapat disampaikan 

bahwa para santri dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan 

membaca Alquran di TPA memang dapat terlaksana dengan 

baik namun beberapa santri sudah selesai kemudian keluar dan 

tidak ada peringatan atau teguran yang berupa sangsi atau 

bentuk-bentuk sangsi lain yang dapat menjadikan para santri 

merasa dituntut untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

Kemudian menurut Ibu Sri Sunarti Ningsih salah 

seorang guru di TPA Al Hikmah memberikan jawaban sebagai 

berikut: 
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"Perilaku beberapa santri di kelas menurut saya sudah 

menjalankan tugas pembiasaan membaca Alquran dengan 

tertib dan teratur.Kemudian tentang kendala yang terjadi 

adalah ketidak konsistenan santri dalam melakukan kegiatan 

tersebut, menjadikan pembiasaan membaca Alquran itu hanya 

sebagai simbul atau sebagai syarat saja.Sehingga jika sudah 

membaca ya sudah dan berlalu kemudian melakukan berbagai 

kegiatan yang menurut mereka dianggap tidak dilarang olth 

TPA maupun para gurunya.Meskipun ada yang konsisten 

tetapi yang tidak konsisten semakin lama semakin banyak dan 

kelihatannya hal ini dapat berpengaruh terhadap para santri 

lainnya." 

 

Dengan beberapa tanggapan dan jawaban beberapa 

informan diatas, maka dapat disampaikan bahwa para santri di 

TPA Al Hikmah melakukan pembiasaan membaca Alquran 

dengan baik dan beberapa kendala yang terjadi adalah tentang 

terjadinnya ketidak konsistenan dalam melakukan pembiasaan 

tersebut.Keadaan ini terjadi karena tidak adanya pengawasan 

yang dilakukan TPA atau pihak guru, sehingga para santri 

melakukan hanya memenuhi syarat yang ditetapkan TPA, 

sehingga jika sudah melakukan ya sudah dan gugur tanggung 

jawabnya. 

c. Tinjauan tetang hasil pembiasaan membaca Alquran di TPA Al 

Hikmah Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 

Magetan.  

Dengan menjalankan kegiatan pembiasaan membaca Alquran 

setiap saat akan menjadikan kemampuan dan kemandirian santri 

menjadi lebih baik dan mampu menyelesaikan tugas sekolah dengan 
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sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan beberapa pendapat atau 

tanggapan yang disampaikan dari hasil wawancara sebagai berikut: 

1) Santri percaya bahwa kemampuan diri sendiri lebih baik dari 

pada kemampuan orang lain  

Berkaitan dengan permasalahan tersebut Bapak 

Nurcahyo Hadi Wiyono memberikan tanggapan: 

"Dengan melakukan pembiasaan membaca Alquran 

secara rutin terlihat kemandirian santri dalam menjalankan 

beban tugas belajar di TPA lebih baik.Santri merasakan lebih 

dekat dengan Alquran dan tidak dilakukan pemaksaan namun 

semua berjalan begitu saja.Perkembangan santri lebih baik 

termasuk kemampuan berfikirnya sangat baik dan mampu 

mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya di TPA selama ini."
78

 

 

Berkenaan dengan pernyataan tersebut Bapak Muklis 

selaku guru di TPA Al Hikmah memberikan tanggapan sebagai 

berikut: 

“Menurut pengetahuan saya selama mengajar santri di 

TPA Al Hikmah, memang nampak kemandiriannya terutama 

dalam kegiatan ulangan ataupun dalam mengerjakan tugas di 

sekolah.Para santri tidak pernah melakukan kerjasama atau 

bentuk bertanya tentang jawaban ke teman-temannya.Para santri 

menunjukkan kepercayaan dirinya dalam beberapa hal yang 

berkenaan dengan berbagai kegiatan di TPA selama ini.”
79

 

 

Kemudian Bapak Sarkawi selaku guru di TPA Al 

Hikmah memberikan tanggapan sebagai berikut: 

“Menurut pengetahuan saya selama mengajar santri di 

TPA Al Hikmah memang nampak kemandiriannya dalam 

berbagai aktivitasnya.Dalam setiap momen menyelesaikan 
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segala sesuatu atau diberi tugas oleh para guru itu tidak 

menunggu teman berangkat melainkan secara spontan 

melangkah menjalankan pekerjaan atau tugas yang diberikan 

tersebut.Hal semacam itu menurut saya sangat bagus bagi 

perkembangan santri tersebut kedepan, karena dengan 

kemandiriannya santri akan lebih cepat berkembang kearah yang 

lebih baik lagi.”
80

 

 

Selanjutnya Bapak Ahmad Fajar selaku wali kelas IV di TPA Al 

Hikmah memberikan tanggapan sebagai berikut: 

“Para santri disini selama saya mengajar dan 

mendampinginya menunjukkan kemandiriannya dan dalam 

berbagai bentuk aktivitas tidak saling menunggu melainkan 

sangat bersemangat, dan sangat baik responnya.Saya 

membayangkan apabila para santri disini malas-malasan begitu 

mungkin TPA disini tidak seperti sekarang ini, karena kemajuan 

dan keberhasilan TPA disini termasuk atas partisipasi aktifnya 

dari para santri tersebut.Bahkan para santri kalau saya rasakan 

itu justru kaya menantang tugas dan perintah dari para guru dan 

pengelola TPA ini.Oleh karena itu menurut saya memang sangat 

baik kemandirian para santri disini dan saya sangat senang serta 

bangga sekali.”
81

 

 

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi sebagai berikut: 

"Pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 jam 13.00 di TPA 

Al Hikmah Desa Banyudono Kabupaten Magetan.Saya datang 

ke TPA Al Hikmah Desa Banyudono dalam rangka observasi 

pembiasaan membaca Alquran untuk menumbuhkan 

kemandirian santri.Memang para santri mayoritas mempunyai 

kemandirian yang baik, hal itu terlihat dari sikap dan 

perilakunya jika belajar, dan melakukan beberapa tugas yang 

diberikan guru menunjukkan sikap keberaniannya dalam 

menyelesaikan tugas tersebut."
82

 

 

Berdasarkan hasil observasi tersebut Nampak bahwa 

santri di TPA Al Hikmah memang sudah menyiapkan diri dan 
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mempunyai kemampuan dan keberanian dalam menyelesaikan 

tugas di TPA tersebut.Jiwa kemandirian santri terlihat dalam 

melaksanakan beban tugas yang diselesaikan, termasuk 

keberaniannya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Kemudian dari salah satu santri kelas IV di TPA Al 

Hikmah yaitu Saudara Zainal Fanani memberikan jawaban 

sebagai: 

"Kami disini telah mendapatkan ilmu berkenaan dengan 

kemandirian sebagai santri di TPA ini. Karena dengan 

kemandirian itulah keberhasilan belajar akan lebih baik, karena 

tidak terlalu menggantungkan pada orang lain. Keadaan ini 

sangat baik menurut kami dan oleh karena itu kami secara 

bersama-sama sepakat dan berlatih untuk membiasakan 

kemandirian dalam belajar dan berbagai kegiatan apapun, agar 

masa depan kita lebih mudah dijalankan tanpa menunggu 

bantuan ataupun uluran tangan dari orang lain. Dengan demikian 

saya bersama teman-teman secara umum memang berusaha dan 

berlatih untuk menjadikan dan menjalani hidup ini kemandirian 

dan kemampuan sendiri."
83

 

 

Dengan beberapa pendapat diatas dapat disampaikan 

bahwa santri dalam menjalankan kehidupan ini dipenuhi dengan 

semangat hidup yang tinggi dan didorong dengan kemandirian 

yang luar biasa.Santri diberi bekal pengetahuan dan motivasi 

untuki bisa mandiri dalam melakukan pembelajaran dan 

berbagai kegiatan yang dijalaninya. Sehingga santri tidak selalu 

menunggu bantuan ataupun uluran tangan pihak lain agar semua 

keinginan dan rencananya dapat terlaksana, melainkan 
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dibiasakan untuk selalu melatih diri agar mempunyai mental 

kemandirian yang kuat, karena dalam menghadapi masa depan 

yang begitu komplek dibutuhkan suatu penanamam mental 

spiritual yang lebih kuat kedaa para santri tersebut. 

2) Santri merasa percaya bahwa dapat mengerjakan atau 

menyelesaikan semua tugas belajar itu. 

 

Menurut Bapak Ahmad Fajar dapat disampaikan: 

"Benar mas, bahwa bekal yang diberikan para guru dan 

pengurus TPA disini memang benar-benar ditanamkan 

kemandirian dan kepercayaan diri sendiri yang lebih baik. 

Dengan semua bekal yang diberikan guru santri akan 

mempunyai kemandirian dan kepercayaan diri yang lebih baik. 

Bentuk jiwa kemandirian yang terjadi pada santri di TPA 

memang dibentuk dan dilakukan pembinaan yang dilakukan 

guru-guru di TPA Al Hikmah. Untuk melakukan pembinaan dan 

pembentukan mental kemandirian santri tersebut benar-benar 

para guru berusaha keras bagaimana cara menanamkan jiwa 

mendiri kepada santri sehingga terbentuk mental yang demikian 

itu."
84

 

 

Kemudian pendapat dari Zainal Fanani R seorang santri 

kelas IV yang memberikan jawaban: 

"Memang benar kami di TPA ini diberi bekal mental 

yang demikian kuat agar dalam menghadapi perkembangan 

masa depan tidak mudah goyah dan tidak mudah terpengaruh 

perubahan jaman yang begitu cepat katanya para guru kami. 

Sehingga dengan kondisi yang seperti itu kami berusaha keras 

memperhatikan semua ilmu kemandirian dan rasa percaya diri 

kami dalam menjalankan berbagai tugas dan menyelesaikan 

tugas di TPA Al Hikmah maupun di tempat lainnya. Cara itu 

yang dapat kami lakukan untuk melatih diri kami agar menjadi 

terbiasa untuk memiliki jiwa yang percaya diri sendiri dan tidak 
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mengandalkan bantuan atau uluran tangan dari pihak lain. Bagi 

kami sangat penting, karena ternyata melatih mandiri dan 

percaya diri itu sulit dan berat, sehingga hal ini harus dilakukan 

belajar dan belajar."
85

 

 

Hal senada dari hasil observasi dapat disampaikan sebagai 

berikut: 

"Pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 jam 13.00 di TPA 

Al Hikmah Desa Banyudono Kabupaten Magetan.Saya datang 

ke TPA Al Hikmah Desa Banyudono dalam rangka observasi 

pembiasaan membaca Alquran untuk menumbuhkan 

kemandirian santri. Kemudian saya melihat begitu tegas dan 

beraninya ketika ada santri yang saya tanyai tentang lokasi 

kantorguru atau ustad TPA Al Hikmah, kemudian santri tersebut 

menunjukkan dan mengantarkan saya sampai ke tempatnya dan 

mempersilahkan saya. Hal ini kelihatan bahwa santri tersebut 

mempunyai keberanian dan kemandirian yang baik sekali."
86

 

 

Berdasarkan hasil observasi tersebut kelihatan bahwa 

santri di TPA Al Hikmah memang telah mempunyai 

kemampuan dan kemandirian yang baik dan berani dalam 

menghadapi situasi atau keadaan yang terjadi di hadapannya. 

Sehingga semua santri kelihatan terdapat keberanian yang baik 

dan tidak ada sikap yang takut pada orang lain, sehingga semua 

benar-benar dihadapinya dengan lebih baik. 

Pendapat lainnya dari Nur Aulia Azizah seorang 

santriwati kelas IV di TPA Al Hikmah Desa Banyudono yang 

memberikan jawaban: 

"Ya memang benar kami didik dan dibina bukan saja 

tentang ilmu pengetahuan tentang membaca Alquranmelainkan 

tentang kemandirian dan kepercayaan diri kami dalam 
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menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan ini.Menurut 

para guru kami, bahwa hidup ini perkembangannya sangat 

cepat, sehingga kita harus mempunyai kepercayaan diri yang 

tinggi dan kemandirian dalam hidup, agar semua permasalahan 

yang ada dihadapan kita dapat diatasi dan diselesaikan secara 

baik dan tidak banyak menghadapi kesulitan dalam hidup 

ini.Selama para guru mengajarkan ilmu pengetahuan agama di 

TPA Al Hikmah tersebut beliau berusaha dengan keras agar para 

santri dan santriwati disini memiliki keberanian dan 

kemandirian yang kuat.Oleh karena itu kami mempercayai 

segala bentuk pembinaan yang dilakukan para guru-guru kami 

selama ini, karena sekarang saja dengan kepercayaan diri dan 

kemandirian yang ada pada diri kami menjadikan semua hal 

yang ada dapat terselesaikan dengan baik."
87

 

 

Pendapat berikutnya dari Cintya Citra Fitriyani salah satu 

santriwati kelas IV di TPA Al Hikmah Desa Banyudono 

memberikan jawaban sebagai berikut: 

"Menurut saya memang rata-rata santri di TPA Al 

Hikmah ini mempunyai keberanian dan kemandirian yang 

kuat.Hal itu menurut saya tidak terlepas dari pembentukan dan 

pembinaan para guru-guru di TPA Al Hikmah tersebut yang 

memang sangat baik.Kami para santri diberi bekal pengetahuan 

dan pendidikan untuk percaya diri dan kemandirian dalam 

menghadapi masalah yang terjadi dikehidupan kita ini.Sebab 

semua kejadian yang ada di sekitar kita membutuhkan 

penyelesaian dan harus dicari solusinya.Oleh karena itu dalam 

mengatasi masalah yang ada tersebut diperlukan bekal 

kepercayaan diri dan kemandirian yang kuat.Jangan sampai kita 

sebagai generasi mudah terombang ambingkan keadaan ada di 

sekitar kita.Dalam perkembangan jaman sekarang ini sasaran 

yang paling kuat kearah generasi muda, karena jika generasi 

muda sudah rusak maka selanjutnya akan lebih mudah 

dikendalikan situasi dimasa yang akan datang, itu menurut para 

guru kami."
88

 

 

Dengan demikian maka dapat disampaikan para santri di 

TPA Al Hikmah mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dalam 
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dirinya. Segala sesuatu terjadi terutama yang 

akanmenghancurkan kehidupannya dapat diselesaikan dan 

dihadapi dengan mental yang kuat. Kalua kepercayaan diri 

sudah tertanam, maka perkembangan selanjutnnya akan 

ditanamkan ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat mental 

spiritual anak tersebut, akhirnnya generasi masa depan benar-

benar terbekali dengan kekuatan mental kemandirian yang kuat 

dan dalam mengarungi kehidupan ini tidak akan timbul 

keraguan untuk mudah tergoda dengan kemajuan jaman yang 

ada. 

3) Santri bertanya sendiri kepada guru sebagai bentuk kemandirian 

santri di TPA 

Menurut Bapak Muklis Abror salah satu guru di TPA Al 

Hikmah memberikan penjelasan sebagai berikut:  

"Selama proses pembelajaran di kelas para santri 

diharapkan berani mengajukan pertanyaan jika terdapat 

beberapa hal yang kurang jelas atau kurang bisa menerima 

penjelasan guru. Namun demikian hanya sedikit yang berani 

mengajukan pertanyaan kepada guru di kelas.Hal itu secara terus 

menerus di motivasi kepada seluruh santri agar setiap hari ada 

yang bertanya dan bahkan keberanian bertanya itu diberi nilai 

oleh guru pengajar agar para santri mau mengajukan pertanyaan 

kepada guru di kelas.Oleh karena itu latihan bertanya diperlukan 

agar keberanian dan kemandirian santri di kelas benar-benar 

dilakukan, jangan sampai hanya menjadi santri yang diam dan 

pasif saja. Semakin sering melakukan dan berani bertanya akan 

menjadi bentuk pelatihan dan pembinaan kemandirian santri di 

TPA Al Hikmah."
89
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Kemudian Bapak Sarkawi selaku Guru di TPA Al 

Hikmah Desa Banyudono memberikan jawaban: 

"Menurut sepengetahuan saya selama mengajar di TPA 

Al Hikmah ini rata-rata para santri dalam kelas mempunyai 

keberanian yang baik dalam hal bertanya kepada guru termasuk 

dalam hal berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan di 

kelas.Dari sisi keberasian dan kemandirian santri menurut saya 

sangat baik dan perlu dimatovasi lagi agar keberanian tersebut 

dapat lebih meningkat dan para santri yang belum begitu berani 

bertanya di dalam kelas menjadi lebih berani melakukan atau 

melontarkan pertanyaan kepada para guru saat berada di kelas 

tersebut.Berbeda juga siswa tidak mendapatkan motivasi oleh 

para guru atau pembinaan dari para guru sudah barang tentu 

para santri akan dapat pembentukan mental yang lebih baik dan 

meningkat lagi."
90

 

 

Hal itu sesuai dengan hasil observasi yaitu sebagai berikut: 

"Pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 jam 14.00 di TPA 

Al Hikmah Desa Banyudono Kabupaten Magetan.Saya datang 

ke TPA Al Hikmah Desa Banyudono dalam rangka observasi 

pembiasaan membaca Alquran untuk menumbuhkan 

kemandirian santri.Dalam waktu itu telah berlangsung kegiatan 

pembelajaran di kelas, kemudian saya masuk ke kelas dan 

memperhatikan jalannya pembelajaran.Pada saat sesi Tanya 

jawab, para santri mayoritas mengajukan pertanyaan dan ada 

juga beberapa santri yang memberikan jawaban atas lontaran 

pertanyaan yang ditawarkan oleh gurunya."
91

 

 

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa santri di 

TPA AL Hikmah memberikan gambaran bahwa para santri 

menunjukkan keberanian dan kemampuannya mengajukan 

pertanyaan kepada guru dan juga memberi jawaban atas 

pertanyaan temannya yang dilempar kembali ke para santri di 
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kelas tersebut.Hal ini terlihat kemanidrian telah tertanam pada 

diri santri tersebut. 

Kemudian menurut Ibu Sri Sunarti Ningsih salah seorang 

guru di TPA Al Hikmah memberikan jawaban sebagai berikut: 

"Perilaku beberapa siswa di kelas menurut saya sangat 

baik ditambah dengan adanya keberanian dan kemandiriannya 

melakukan pertanyaan kepda guru terutama dalam kelas.Hal 

semacam ini sangat jarang terjadi   dan tidak semua siswa dalam 

kelas di beberapa sekolah itupun jarang mempunyai keberanian 

bertanya secara terbuka itu.Oleh karena itu para santri di TPA 

ini sangat baik dan sangat responsive terhadap materi pelajaran 

yang terjadi di dalam kelas kemudian mau menanyakan 

langsung kepada gurunya.Perilaku santri tersebut sebagai upaya 

untuk memberikan mental kemandirian di TPA."
92

 

 

Dengan beberapa tanggapan dan jawaban beberapa 

informan diatas, maka dapat disampaikan bahwa para santri di 

TPA Al Hikmah mempunyai keberanian yang sangat baik dan 

hal ini menurut saya sebagai bentuk kemandirian santri dalam 

mengikuti pembelajaran di TPA tersebut. Santri dengan 

kemandiriannya akanlebih mempercepat proses pemahaman 

terhadap materi yang diberikan para guru dalam kelas. 

4) Santri masuk kelas sebelum pelajaran dimulai merupakan 

bentuk kemandirian siswa di TPA  

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, Bapak Ahmad 

Fajar memberi jawaban sebagai berikut: 

"Ya memang para santri selalu datang ke TPA sebelum 

pelajaran di mulai, sehingga sebelum pelajaran para santri sudah 
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berada di kelas dengan rapi sambil menunggu guru masuk ke 

kelas atau juga menunggu guru datang di TPA jika pada hari itu 

guru belum datang.Hal ini membuktikan bahwa para santri 

mempunyai semangat belajar yang tinggi dan sampai terjadi 

gurunya yang menunggu kedatangan santrinya.Sikap dan 

perilaku santri tersebut sebaai bentuk mental kemandirian santri 

yang sangat baik dan memang mempunyai semangat yang 

sangat baik."
93

 

 

Bapak Sarkawi memberi jawaban sebagai berikut: 

"Ya sepengetahuan saya para santri memang datang 

sebelum jam pelajaran di mulai, dan langsung masuk kelas 

sebelum kegiatan belajar dimulai. Sehingga guru tidak pernah 

menunggu kedatangan para santrinya, tetapi santri yang 

menunggu kedatangan guru yang akan mengajarnya dikelasnya. 

Kedatangan santri di kelas sebelum pelajaran dimulai 

merupakan bentuk perilaku santri atas kemandiriannya dalam 

menjalankan pembelajaran di sekolahnya.Hal semacam itu akan 

membuat semangat santri dalam mengikuti pembalajaran lebih 

maksimal dan sangat baik."
94

 

 

Hal itu senada dengan hasil observasi yang dilakukan 

yaitu: 

"Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 jam 14.00 di 

TPA Al Hikmah Desa Banyudono Kabupaten Magetan.Saya 

datang ke TPA Al Hikmah Desa Banyudono dalam rangka 

observasi pembiasaan membaca Alquran untuk menumbuhkan 

kemandirian santri.Para santri Nampak bersemangat di kelas dan 

menunggu guru yang akan mengajar di kelas semenjata waktu 

itu belum datang. Keadaan ini para santri setia dan tidak ada 

yang bermain atau keluar masuk, namun tetap berada di kelas 

sampai guru yang mengajar datang di kelas tersebut."
95

 

 

Hasil observasi tersebut dapat disampaikan bahwa santri 

di TPA Al Hikmah memang sangat bersemangat dan 

mempunyai kemandirian yang baik dalam mengikuti 
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pembelajaran, hal itu nampak dari sikap keberadaannya dan 

kesetiaannya menunggu di kelas meskipun guru yang akan 

mengajar belum datang. 

Kemudian Ibu Sri Sunartiningsih memberi jawaban 

sebagai berikut: 

"Menurut yang saya ketahui, santri di TPA Al Hikmah 

itu datangnya selalu lebih awal dari jam pelajarannya. Sehingga 

sebelum jam pelajaran dimulai, maka para santri sudah datang 

lebih dahulu. Dalam setiap kelas sudah duduk tertib sebelum 

pelajaran jam di hari itu dimulai. Dengan demikian perilaku 

seperti itu merupakan suatu bentuk kemandirian santri dalam 

mengikuti kegiatan belajar maupun berperilaku di lingkungan 

TPA Al Hikmah tersebut."
96

 

 

Berdasarkan pendapat diatas, menunjukkan bahwa para 

santri di TPA Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan itu mempunyai semangat yang 

tinggi dan luar biasa.Keadaan ini kelihatan sekali dari semangat 

kedatangan di TPA yang selalu aktif dan sebelum mata pelajaran 

dimulai para siswa sudah siap ditempat atau ruang kelasnya. 

5) Santri mempunyai kemandirian dalam membaca Alquran di 

TPA Al Hikmah  

Menurut jawaban dari Dani Muhtar F A salah satu santri 

kelas IV TPA Al Hikmah memberikan jawaban: 

"Ya santri di TPA al Hikmah sudah memahami 

akankepentingan dan manfaat membaca Alqur'an di TPA 

tersebut. Termasuk aktifitas dirumahpun para santri merasa 

sangat berkepentingan untuk melakukan kegiatan membaca 
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Alquran tersebut.Hal ini menambah dan membangun mental 

para santri untuk lebih mandiri dalam menjalankan berbagai 

tugas ataupun kegiatan belajar di TPA Al Hikmah."
97

 

 

Kemudian Zainal Fanani juga santri Al Hikmah 

memberikan jawaban: 

"Ya kami para santri pada awalnya sering diperingatkan 

untuk melakukan dan mengikuti tugas-tugas di TPA, kemudian 

dengan kemampuan menjaga disiplin dalam pembiasaan yang 

baik termasuk kegiatan membaca Alquran tersebut menjadikan 

semuanya terasa berjalan secara sendirinya.Santri merasa ada 

tanggungjawab terhadap kegiatan belajar di TPA, tidak perlu 

ada teguran atau peringatan semua tugasnya diselesaikan secara 

langsung.Hal ini membuat keberadaan TPA Al Hikmah mampu 

berkembang lebih maju."
98

 

 

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi sebagai 

berikut: 

"Pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 jam 13.00 di TPA 

Al Hikmah Desa Banyudono Magetan.Saya datang ke TPA Al 

Hikmah Desa Banyudono dalam rangka observasi pembiasaan 

membaca Alqur'an untuk menumbuhkan kemandirian santri. 

Pada saat itu para santri melakukan pembiasaan membaca 

Alqur’an di kelas, karena jam 13.00 santri baru masuk dan 

pelajarannya belum dimulai. Kemudian para santri diberi tugas 

untuk melakukan pembiasaan membaca Alqur’an sebelum 

pelajaran dan santri melakukan tanpa ada perintah dari guru di 

TPA."
99

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disampaikan bahwa 

santri melaksanakan pembiasaan membaca Alquran di TPA 

secara langsung tanpa ada perintah dari guru yang ada, sehingga 
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santri melaksanakan secara mandiri dan kesadaran para santri 

sendiri. 

Selanjutnya Edy Murtadlo salah satu santri Al Hikmah 

memberikan jawaban sebagai berikut: 

"Ya memang kami setiap akan melakukan kegiatan rutin 

membaca Alquran itu terasa sangat berat pada awalnya, 

kemudian pada tahap berikutnya berjalan menjadi lebih tenang 

dan nyeman melakukannya. Terus terang sekarang membaca 

Alquran itu sudah menjadi kebutuhan dan merupakan hukumnya 

wajib dalam hal kegiatan membaca Alquran itu. Karena dengan 

rutinitas membaca Alquran itu akan menjadikan mental kita 

lebih baik dan benar-benar merasa lebih dewasa begitu lo."
100

 

 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disampaikan 

bahwa para santri sudah belajar mandiri sejak kelas 1 dan 

sekarang ini semua santri telah melaksanakan tugas dan mandiri 

dalam mempersiapkan peralatan belajar yang harus dibawah ke 

TPA.Untuk peraturan santri melakukan pinjam meminjam alat 

tulis itu benar-benar harus diperhatikan dan tidak dibenarkan 

oleh para pimpinan dan guru TPA. 
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BAB V 

ANALISA DATA 

 

A. Analisis data cara pembiasaan santri dalam membaca Alquran untuk 

menumbuhkan kemandirian santri di TPA Al Hikmah Desa Banyudono 

Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan 

Menurut beberapa tanggapan para informan yang selama ini dilakukan 

wawancara maka menunjukkan bahwa beberapa aktifitas yang mengarah 

pada pembiasaan membaca Alquran yang diberikan kepada santri di TPA Al 

Hikmah tersebut secara umum mampu dilaksanakannya.Cara yang ditempuh 

guru dalam hal ini adalah dengan memberikan beban tugas kepada santri 

untuk melakukan kegiatan pembiasaan membaca Alquran pada waktu awal 

jam belajar dan jam kosong.Kemudian untuk tugas dirumah yaitu setiap 

selesai melaksanakan shalat magrib. 

Termasuk dalam hal ini membiasakan diri membaca Alquran setiap 

hari juga membiasakan untuk mencintai Alquran dengan setulusnya.Hal 

semacam ini perlu latihan dan tidak bisa dilakukan secara instan.Pembiasaan 

membaca Alquran itu diperintahkan untuk dilakukan dirumah setiap hari 

sehabis shalat magrib.Bentuk pembiasaan seperti ini dimaksudkan santri 

mempunyai rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam melaksanakan 

semua tugas yang diberikan kepadanya. 
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Lickona menjelaskan bahwa komponen karakteryang baikmeliputi 

tiga hal, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku 

moral.Karakter yang baik adalah terdiri dari mengetahui yang baik, 

menginginkan yang baik, dan mela-kukan kebiasaan baik dari pikiran, 

kebiasaan hati, dan kebiasaan tindakan. Seorang dikatakan memiliki karakter 

yang baik jika iatidak hanya tahu tentang karakter yang baik, tetapi juga 

diwujudkan dalam perilaku sehari-harinya. 
101

 

Untuk membiasakan membaca Alquran kepada para santri, maka para 

pengurus Madrasah Diniyah melakukan pembahasan agar mendapatkan solusi 

terbaik untuk program pembiasaan tersebut. Alquran yang dibaca itu harus 

berasal dari para santri sendiri dan tidak boleh dari pinjam atau mengambil 

milik masjid atau yang lainnya.Tugas membaca Alquran diwajibkan kepada 

semua santri, diminta setiap akhir pekan memberi laporan kegiatan meliputi 

apa saja yang dibaca dan sampai berapa banyak halaman yang telah 

diselesaikan membaca tersebut.  

Kemudian menurut para santri di TPA Al Hikmah memberikan 

jawaban bahwa pembiasaan yang dilakukan dan ditekankan pada santri agar 

semua perilaku santri lebih baik dan terarah.Selain itu untuk meningkatkan 

kemampuan membaca Alquran dan juga para santri berusaha melakukan 

pengkajian terhadap isi dan kandungan Alquran, dengan harapan pemahaman 

bahwa sebagai umat Islam itu harus mandiri dan berani dalam menghadapi 

masalah yang ada. 
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B. Analisis data kendala pembiasaan santri dalam membaca Alquran di 

TPA Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 

Magetan. 

Dalam menumbuhkan kemandirian santri di TPA Al Hikmah Desa 

Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan adalah dengan jalan 

melakukan beberapa pembinaan kepada para santri sejak masuk TPA, yaitu 

sejak kelas I telah diberikan pemahaman terhadap upaya-upaya yang harus 

dilakukan para santri agar tertanam dan tumbuh perilaku kemandirian santri 

tersebut. 

Penyebab gagalnya pendidikan karakter 

disekolahjugadisampaikanolehHakamdalam 

Budimansyah,bahwakegagalanpendidikan nilai (agama dan moral) 

dikarenakan sekolah masihterbataspada penyampaianmoral knowingdanmoral 

training,tetapi tidak menyentuhmoral bein,yaitu membiasakan anak 

untukterus-

menerusmelakukanperbuatanmoral.Olehkarenaitu,pentingkiranyabahwasekol

ahharusmemilikikebijakan-kebijakanyangtepatuntuk mengim-plementasikan 

pendidikan karakterkemandirian.Untuk dapat berperilaku mandirisecaraterus-

menerus,salahsatuhalyangperludikembangkanadalahadanyalingkungansekola

hyangkondusif.
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Dalam kondisi yang kurang mendukung degan program pembiasaan 

tersebut yang mana lingkungan seperti orang tua kurang memberi dukungan 

kemudian guru kurang memperhatikan juga, maka hal tersebut akan menjadi 

kendala program pembiasaan tersebut menjadi sangat sulit dan bahkan 

mendapatkan kendala yang dapat menghambat pembiasaan tersebut dapat 

berhasil dilaksanakan. 

Untuk menumbuhkan kemandirian para santri di TPA perlu dilakukan 

pemberitahuan dan pembinaan, agar para santri dapat memahami kepentingan 

kemandirian yang harus dilakukannya.Hal itu perlu adanya latihan secara 

rutin yang mencakup kemandirian para santri untuk bangun pagi, 

membersihkan tempat tidur, melaksanakan shalat, mencuci pakaiannya 

sendiri, dan berangkat ke sekolah sendiri.Hal itu mengingat bahwa 

kemandirian tidak dapat hanya dilakukan modelperintah-perintah saja 

kemudian tidak ada pengawasan dan pendampingan agar santri benar-benar 

melakukan perilaku kemandirian yang lebih baik. 

Santri juga memberikan jawaban bahwa semua rata merasa upaya 

menumbuhkan kemandirian itu akan memberikan bekal yang lebih baik 

dalam meniti masa depan yang lebih baik dan sekaligus akan berusaha 

menjadi suatu generasi yang tahan uji dan kuat dalam menghadapi tantangan 

jaman yang semakin kompleks dan modern.  

 

C. Analisis data hasil pembiasaan membaca Alquran di TPA Al Hikmah 

Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. 
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Dalam memperoleh hasil pembiasaan membaca Alquran secara 

konsisten akan dapat membentuk mental santri menjadi lebih baik dan 

mempunyai keberanian yang lebih baik pula. Dengan pembiasaan yang baik 

khususnya dalam hal membaca Alquran tersebut santri menjadi lebih dekat 

dengan Alquran dan kemudian selalu memberikan perubahan pada mental 

santri semakin kuat termasuk dalam menghadapi berbagai tugas sekolahnya. 

Sebagaimana disampaikan oleh Sa'ban yang menyatakan bahwa nilai-

nilai kemandirian dapat dikembangkan juga melalui proses pembelajaran 

yang dilakukan guru di dalam kelas.Metode pembelajaran yang dipilih guru 

dapat memberikan efek positif terhadap peningkatan kemandirian 

siswa.Berbagai kegiatan yang dirancang guru melalui penggunaan metode 

pembelajarantertentudapatmeningkatkankemandiriansiswa,sepertihalnyapemb

erian tugas, penyelesaianmasalah terkaitdengantugas-tugas sekolah, dan 

sebagainya.Halinisesuaidengan 

hasilpenelitiantersebutbahwadalamprosesperkuliahandapatmenggunakanmeto

depembelajarantertentuuntuk meningkatkan kemandirian maha siswa.Dalam 

konteks pembelajarandiMBS tentunya metode pembelajaran yangdipilih guru 

harusdisesuaikandengantingkatperkembangansiswausiasekolahmenengah.
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Dengan pembelajaran dan pembiasaan yang baik dan konsisten akan 

membentuk mental dan kemnampuan siswa lebih baik pula dan mempunyai 

kemandirian dalam menjalankan tugas di sekolah. Santri tidak akan merasa 
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lemah dan akan menjadi lebih berkeberanian dalam menghadapi segala 

bentuk permasalahan yang terjadi di depannya. Pembentukan mental itu 

memang sangat penting untuk membangun jiwa yang mandiri dan berani. 

Pembiasaan membaca Alquran itu merupakan suatu kegiatan baik 

yang akan membangun kemandirian santri dalam hal kegiatan belajar dan 

kegiatan lainnya yang terkait dengan penunjang keberhasilan belajar siswa 

tersebut. Kehadiran mental kemandirian itu membutuhkan proses dan 

waktunya memang sangat panjang untuk mencapai hasil tersebut, santri 

membutuhkan pembentukan dan pendampingan dalam menjalankan 

pembiasaan agar dapat dijalankan secara konsisten dan kontinyu. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembiasaan membaca Alquran 

untuk menumbuhkan kemandirian santri di TPA Al Hikmah Desa Banyudono 

Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan:  

1. Pembiasaan santri dalam membaca Alquranuntuk menumbuhkan 

kemandirian santri di TPA Al Hikmah Desa Banyudono Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan pengurus Madrasah Diniyah melakukan 

pembahasan agar santri dapat melaksanakan beban tugas guru yang 

berkenaan dengan pembiasaan membaca Alquran di TPA yaitu 

padawaktu sebelum pelajaran pertama dimulai dan kemudian disaat jam 

kosong, serta ditambah petugas pengawasan pembiasaan ini untuk 

peningkatan dan pengetatan perilaku santri dalam melaksanakan tugasnya 

tersebut. Kemudian untuk meningkatkan kemandirian santri yang masih 

rendah, yaitu dengan memperbaiki kemandirian fisik santri dating ke TPA 

lebih awal atau tidak terlambat, mengikuti pelajaran dengan baik, 

berperilaku santun, dan semua santri membiasakan membaca Alquran. 

Untuk kemandirian berfikir santri, santri mampu mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas secara mandiri sampai selesai, dan mau bertanya jika 

terdapat hal yang kurang jelas atau tidak paham.  
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2. Kendala yang dihadapi mayoritas berasal dari diri santri, yang merasa 

pembiasaan membaca Alquran sebagai sarana memenuhi tugas saja. 

Kemudian beberapa faktor dalam hal ini tidak memberi dukungan secara 

maksimal. Kurangnya dukungan dari berbagai pihak akan berakibat pada 

terhambatnya atau terkendalanya kegiatan pembiasaan dapat dijalankan 

secara konsisten. Kemudian terdapat beberapa santri yang tidak 

memberikan laporan hasil kerja secara baik pula, sehingga guru sulit 

melakukan pengawasan atas semua beban tugas para santri tersebut. 

3. Keberhasilan pembiasaan membaca Alquran membuat para santri di TPA 

Al Hikmah menjadi lebih tumbuh kemandirianya dalam lingkungan TPA 

maupun perilaku-perilaku yang terjadi di lingkungan rumah. Kamandirian 

para santri setelah melakukan berbagai pembiasan khususnya dalam 

membaca Alquran sehinga menjadi kepercayan diri santri lebih baik dan 

semua perilakunya lebih baik dan menjadi santri yang mandiri di TPA Al 

Hikmah. 

 

B. Saran-saran 

1. Para guru dalam memberikan bekal tentang perilaku pembiasan perlu 

dilakukan pengawasan atau bentuk pendampingan agar semua yang 

dinginkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. 

2. Pembangunan mental spiritual akan menjadikan santri lebih percaya diri 

dalam kehidupan keseharianya, sehinga perlu para guru selalu 

mengarahkan santri agar mau belajar dan melatih mental spiritualnya agar 
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mempunyai kepercayan diri yang tinggi dan tidak mudah merasa takut 

terhadap segala sesuatu. 

3. Dalam menumbuhkan kemandirian santri di TPA Al Hikmah tersebut 

harus di motivasi oleh para guru dan pengelola TPA dengan harapan 

semua santri mempunyai m,ental kemandirian yang kuat, kuat dalam TPA 

juga kuat dalam kehidupan keluarganya.    
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