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رُُكْم َمْن تـََعلََّم اْلُقْرِأَن َوَعلََّمهُ   َخيـْ

 

“Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar 

al-Qur’an dan mengajarkannya.”  
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ABSTRAK 
 
 
 

HERI KISWANTO. Pendidikan Agama Islam Keluarga Penghafal Al-Qur’an dalam 
Membangun Karakter Sosio-Religiusitas di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten 
Bantul. Tesis.Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Agama 
Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2017. Pendidikan keluarga merupakan pondasi dasar 
dalam membentuk kepribadian seorang anak. Keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu 
masyarakat memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi sosial, fungsi agama, 
dan fungsi rekreasi. Salah satu fungsi dari keluarga adalah fungsi pendidikan, dimana kepala 
keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada seluruh anggota keluarga, 
terutama kepada anak. 
 

Pendidikan agama merupakan proses penanaman nilai-nilai keagamaan dalam diri 
peserta didik (dalam hal ini anak). Untuk menanamkan nilai-nilai tersebut harus dilakukan 
sejak dini sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Adanya keluarga 
dengan nuansa religius akan sangat membantu dalam proses pendidikan agama Islam pada 
anak. Berdasarkan hasil penelitian di desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul 
terdapat beberapa keluarga dan pasangan suami istri yang salah satu dari mereka hafal al-
Qur’an. Keluarga penghafal al-Qur’an adalah keluarga yang mempunyai strata sosial, 
religiusitas dan juga tradisi keberagamaan tersendiri, diantaranya senantiasa menjaga hafalan 
al-Qur’an .Dengan latar belakang orangtua yang demikian, tentu hal ini sangat berpengaruh 
terhadap pendidikan agama Islam anak. 
 

Berdasarkan hasil penelitian, Dalam proses pendidikan agama Islam di keluarga 
penghafal al-Qur’an  yaitu, pendidikan akidah, pendidikan syari’at atau ibadah, dan 
pendidikan akhlak,penekanan dalam hal pendidikan al-Qur’an adalah yang paling utama 
ditekankan. Dengan proses pendidikan agama Islam melalui  pendidikan al-Qur’an, beberapa 
karakter dan pembiasaan di ajarkan oleh orangtua. diantaranya adalah disiplin,religius, peduli 
sesama,tanggungjawab  dan optimis. 

 
Dengan pembiasaan  belajar al-Qur’an di keluarga, akan tertanam dalam diri anak 

sikap cinta al-Qur’an. Dengan pondasi pembelajaran al-Qur’an, maka seiring dengan 
berjalannya waktu ,secara otomatis akidah, syari’at dan akhlak anak juga akan 
terbangun.dalam hal belajar al-Qur’an dan menjaga hafalan juga harus disertai dengan 
menjaga sikap. 
 

Kata kunci (keywords) : Pendidikan Agama Islam, keluarga penghafal al-Qur’an, mendidik 
anak. 



PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN 

       Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI  Nomor 158/ 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988.1 

A. Konsonan Tunggal  

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ b be ب

 Ta’ t te ت

 Sa’ S es (dengan titik di atas) ث

  Jim j je ج

 Ha ha ح
ha (dengan titik di 

bawah)  

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Zal Z ذ
zet (dengan titik di atas) 

 Ra’ r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

                                                           
1 Iskandar Zulkarnain et.al, Panduan Penulisan Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 21. 



 Syin sy es dan ye ش

 Shad sh ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dhad dh ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Tha’ th ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Zha’ Zh ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain g ge غ

 Fa’ f ef ف

 Qaf q qi ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wawu w we و

 Ha’ h ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya’ y ye ي

 



B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 متعقّدين
 عّدة

ditulis 

ditulis 

muta‘aqqidin 

‘iddah  

 

C. Ta’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 هبة
 جزية

ditulis 

ditulis  

hibbah 

jizyah 

 
 (Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

diserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali jika dikehendaki lafal aslinya).Bila diikuti dengan kata sandang “al” 

serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.  

 ’ditulis  karamah al-auliya كرامة األولياء

 

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t.  

 ditulis  zakatul fitri زكاة الفطر

 

D. Vokal Pendek 

 ِ◌ 

           ◌َ 

 ُ◌ 

        Kasrah  

        Fathah  

       D{ommah 

        ditulis  

        ditulis  

        ditulis  

i 

             a 

             u 

 

E. Vokal Panjang  



fathah + alif 

 جاهلية

fathah + ya’mati 

 يسعى

kasrah + ya’ mati 

 كريم

dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis  

ditulis  

ditulis  

ditulis  

ditulis  

ditulis  

ditulis  

ditulis   

a 

jahiliyyah 

a 

yas'a 

i 

karim 

u 

furud 

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya’ mati 

 بينكم

fathah + wawu mati 

 قول

 ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaulum 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأنتم
 أعّدت

 النشكرتم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u’iddat 

la’insyakartum 

 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 



1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

 القرأن

 القياس

ditulis  

ditulis 

al-Qur’an 

al-Qiyas 

 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 السماء

 الشمس

ditulis  

ditulis 

As-sama' 

Asy-syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat  

 ذوي الفروض

 أهل السنة

ditulis 

ditulis  

Zawial-furud 

ahl as-sunnah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan ideal berangkat dari tri pusat pendidikan, yaitu adanya saling 

melengkapi antara pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, dan di masyarakat. 

Dari ketiga itu lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang 

pertama, karena     dalam keluarga inilah  anak pertama-tama mendapatkan 

didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian 

besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang 

paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga.1 

Jauh sebelum adanya lembaga pendidikan yang disebut sekolah, keluarga 

telah ada sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam pendidikan 

yakni sebagai peletak dasar. Dari keluarga, anak mempelajari banyak hal. Dimulai 

dari bagaimana berinteraksi dengan orang lain, menyatakan keinginan dan 

perasaan, menyampaikan pendapat, bertutur kata, bersikap, berperilaku, hingga 

bagaimana menganut nilai-nilai tertentu sebagai prinsip dalam hidup. Intinya, 

keluarga merupakan basis pendidikan bagi setiap orang. 

Hal pertama yang sangat penting ditanamkan dalam diri anak adalah 

penanaman nilai-nilai agama. Ini sangat penting karena sedini mungkin di dalam 

diri anak harus dibangun dasar agama yang kuat sebagai bekal baginya untuk 

menjalani kehidupannya. 

                                                           
1 Nur Ahid, Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2010),3. 



2 
 

Penanaman dan pembinaan pendidikan agama pada diri anak menurut 

peran aktif keluarganya yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Adalah kesalahan 

yang sangat fatal bila menyerahkan pembinaan pendidikan agama anak pada 

lingkungan, masyarakat maupun sekolah saja. Hal ini disebabkan tanggung jawab 

pendidikan agama yang paling awal bagi anak terletak di pundak orang tuanya. 

Memahami betapa pentingnya peranan orangtua bagi pengasuhan dan 

pembinaan terhadap tumbuh kembang anak serta betapa besar tanggung jawab 

orangtua terhadap pengembangan diri anak, maka belajar bagi orangtua mutlak 

diperlukan. Dengan terus belajar orangtua akan mampu melaksanakan tugas dan 

fungsinya secara baik. Selain itu orangtua juga mampu memerankan diri sebagai 

orangtua di mata anak secara lebih bijaksana dan mempersiapkan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan pendidikan anaknya jauh hari sebelumnya. 

Di kalangan kaum santri di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten 

Bantul, banyak keluarga dan pasangan suami istri yang salah satu dari mereka 

hafal al-Qur’an atau dikenal dengan hafidz/hafidzoh. Tujuan keluarga tersebut 

memilih pasangan hidup penghafal al-Qur’an ini adalah karena ingin membentuk 

keluarga qur’ani, selain itu mereka juga menginginkan pasangannya menjadi 

orangtua yang bisa mengajarkan al-Qur’an dan ilmu-ilmu agama kepada anak-

anaknya.2 

Menjadi orang tua yang menyandang gelar hafidz/hafidzoh tentu bukan 

perkara yang mudah dan justru merupakan tanggung jawab yang sangat besar.  

Seorang penghafal al-Qur’an  membutuhkan banyak waktu untuk selalu menjaga 

                                                           
2 Hasil wawancara pre research dengan bapak Musta’in, pada hari Rabu 03 Desember 

2014 
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hafalan al-Qur’annya,diantaranya dengan tradisi muroja’ah atau semaan. Di sisi 

lain di beberapa keluarga hafidz/hafidzoh tuntutan ekonomi juga mungkin menjadi 

beban tersendiri, mengingat tidak semua penghafal al-Qur’an di Desa Wonolelo 

berpenghasilan tetap,dimana sebelumnya dalam proses menghafal al-Qur’an di 

pesantren ,beberapa santri hanya fokus dalam menghafal, dan dilakukan di usia 

produktif sehingga  pengembangan di bidang life skill untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup masih sangat kurang. 

Orang yang hafal (al-hamil atau al-hafidz) al-Qur’an tentu saja 

sebelumnya telah membacanya berulang kali sebelum menghafalnya. Dan 

membaca al-Qur’an sendiri dibilang ibadah. Satu-satunya pekerjaan membaca 

yang dianggap ibadah adalah membaca al-Qur’an (al-muta’abbad bitilawatihi). 

Oleh karena itu,  pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Sebagaimana 

hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (asyrafu ummati hamalat al-Quran) 3 

Al-Fudlail bin Iyadl mengatakan bahwa orang yang hafal al-Qur’an adalah 

pembawa bendera atau panji Islam (hamil al-Qur’an hamil rayat al-Islam).4 

Tidaklah berlebihan jika gelar atau kedudukan mulia itu disandangkan 

kepada mereka. Sebab, pada hakikatnya merekalah yang tetap melestarikan dan 

menyebarkan ajaran Islam. Sebagai contoh, bagaimana Umar bin Khattab merasa 

khawatir ketika para sahabat penghafal al-Qur’an (70 orang) banyaknya yang 

gugur dalam perang Yamamah. Karena ditakutkan gugurnya sahabat penghafal al-

Qur’an yang lain, maka dikumpulkanlah mereka untuk mencatat (tadwin)  al-

                                                           
3Muhammad Ali Ash-Shobuni, At-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an (Baerut: Alam al-Kutub, 

1985),10.  
4Abi Zakaria Yahya Syarafuddin an-Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalat al-Qur’an 

(Jakarta: Dinamika Barokah Utama),44. 
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Qur’an. Tugas pengumpulan al-Qur’an ini akhirnya dipimpin oleh Zaid bin Tsabit 

seorang pemuda yang pernah menjadi penulis wahyu Rasulullah. Maka bisa 

dikatakan bahwa para penghafal al-Qur’an ini memiliki peranan yang sangat 

signifikan dalam menjaga keberadaan eksistensi dan melestarikan kemurnian al-

Qur’an. Hal ini dapat dilihat dari andil besar mereka dalam mengumpulkan dan 

mencatat (tadwin) al-Qur’an pada masa Abu Bakar as-Shiddiq. 

Menurut ajaran Islam, menghafal al-Qur’an bukan hanya sekedar aktivitas 

kognitif berupa memindahkan hafalan dari teks ke dalam otak. Akan tetapi, 

menghafal al-Qur’an merupakan internalisasi nilai-nilai qurani ke dalam hati dan 

perilaku umat manusia. Salah satu dampak positif (hikmah) yang dihasilkan dari 

mengafal al-Qur’an misalnya, ialah dapat membantu menambah konsentrasi 

dalam mendapatkan ilmu, serta membentuk karakter manusia ke arah yang lebih 

baik.5 

Tradisi menghafal memang sudah tumbuh subur di kalangan masyarakat 

Arab bahkan sejak Islam belum ada. Tidak mengherankan, ketika wahyu turun, 

menghafal teks menjadi salah satu sistem yang digunakan untuk merekam al-

Qur’an. Kegiatan menghafal al-Qur’an begitu diminati. Selain dalam ajaran 

agama Islam ritual ini dijanjikan pahala yang sangat besar, masyarakat yang 

melingkari Nabi juga sudah memiliki kebiasaan menghafal. Dalam perkembangan 

selanjutnya menghafal al-Qur’an menjadi sebuah tradisi di beberapa kelompok 

masyarakat indonesia. Fenomena menghafal al-Qur’an di lingkungan masyarakat 

                                                           
5Jamil Abdul Aziz, Pengaruh Menghafal al Qur’an Terhadap Pembentukan Karakter 

Peserta Didik Di Roudhotul Atfal (RA) Jamiatul Qurra Cimahidalam Jurnal Pascasarjana UIN 
Sunan Kalijaga vol 2 no 1 2017,12. 
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muslim Indonesia merupakan aktifitas satu kelompok manusia yang meliputi cara 

berfikir, berinteraksi dan bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari.  

Di masyarakat Wonolelo, para penghafal  al-Qur’an mendudukkan al-Qur’an 

sebagai firman Allah, yang dengan membacanya akan menjadi bentuk ibadah (al-

muta’abbad bitila watihi).6 Kelompok ini tidak mengkaji al-Qur’an secara kritis. 

Motivasi utama mereka menghafal al-Qur’an adalah sebagai bentuk ibadah. 

Peranan lain para huffadz yang cukup mencolok adalah dalam ladang dakwah 

yaitu dalam penyebaran Islam di pelbagai penjuru dunia ini. Di Indonesia 

misalnya, para penyebar agama Islam di Indonesia selain mereka merupakan para 

pedagang dari Gujarat dan Arab yang menguasai ilmu dakwah, tentunya sebagian 

mereka juga banyak yang hafal al-Qur’an. 

Dengan latar belakang orangtua yang menyandang gelar hafidz/hafidzah, 

tentu proses pendidikan agama Islam di keluarga tersebut mempunyai kultur, ciri 

khas &keunikan tersendiri untuk diteliti. Mendidik seorang anak merupakan 

tantangan sendiri bagi mereka yang sudah berkeluarga, apalagi paradigma di 

masyarakat Wonolelo tentang seorang hafidz/hafidzoh adalah seorang yang 

mempunyai status sosial & pengetahuan agama yang lebih, sehingga keluarga 

hafidz/hafidzoh menjadi sorotan bagi masyarakat tentang bagaimana 

keberagamaan mereka, juga dalam hal berkeluarga dan mendidik anak.   

 

                                                           
6Al-Qur’an huwa kalamullahi al-mu’jizu, al-munazzalu ala khatamil anbiya’i wal 

mursalina, biwasitati l-amini Jibrila alaihissalamu al-maktubu fil-mushafi, almanqu lu ilaina bi 
ttawaturi, al muta’abbadu bi tilawatihi, al-mabdu’u bi surati lfa tihati, al-mukhtatamu bi surati al-
nasi. Baca pengertian Alquran dalam Ali S}abuni, al Tibyan fi Ulumil Qur’an (Beirut: Alimul 
Kutub, t.th), 7. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pendidikan Agama Islam keluarga penghafal al-

Qur’an di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Bantul? 

2. Bagaimanakah  proses pendidikan Agama Islam keluarga penghafal al-

Qur’an dalam membangun karakter sosio-religiusitas di Desa 

Wonolelo Kecamatan Pleret Bantul? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses pendidikan Agama Islam keluarga penghafal 

al-Qur’an di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Bantul  

2. Untuk mengetahui peran pendidikan Agama Islam keluarga penghafal 

al-Qur’an dalam membangun karakter sosio relegiusitas di Desa 

Wonolelo Kecamatan Pleret Bantul. 

Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pikiran yang konstruktif bagi pengembangan pendidikan Islam di 

keluarga dalam menghadapi realita masa depan, dan secara 

kepustakaan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan kepustakaan 

di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

b. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

yang berguna , baik bagi para pendidik ataupun orang tua yang 

mempunyai perhatian khusus dalam dunia pendidikan Islam  
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khususnya tentang pola pendidikan Agama Islam di keluarga 

Penghafal al-Qur’an. 

c. Untuk memberi motivasi bagi keluarga penghafal al-Qur’an untuk 

lebih meningkatkan Pendidikan Agama Islam dalam lingkungan 

keluarga, serta penambahan khazanah ilmu pengetahuan tentang 

Pendidikan Agama Islam yang mengacu pada realita yang ada di masa 

kini. 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pengamatan kepustakaan yang penulis lakukan, penelitian 

penulis yang berjudul Pendidikan Agama Islam di keluarga penghafal al-

Qur’an Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul sebelumnya 

sudah ada tesis yang berkaitan, diantaranya adalah : 

Tesis Zarkasi Mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

(2014), yang berjudul Pendidikan Agama Islam bagi anak pada keluarga 

Muslim Tionghoa di Desa Pemali Kabupaten Bangka.7 Penelitian ini 

berusaha menggambarkan pola Pendidikan Agama Islam bagi anak pada 

keluarga muslim Tionghoa di kabupaten Bangka, dengan rumusan masalah 

bagaimana pelaksanaan dan pola serta keberhasilan Pendidikan Agama Islam 

bagi anak pada keluarga muslim di Tionghoa. Hasil penelitian dalam tesis 

secara terekplisit terbagi tiga yaitu pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

dilaksanakan di masjid, dengan mendatangkan guru ngaji, kedua pola 

                                                           
7Zarkasi, Pendidikan Agama Islam Bagi Anak pada Keluarga Muslim Tionghoa di Desa 

Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. Thesis, Program Studi Pendidikan Islam ,Pasca 
Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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Pendidikan Agama Islam yang digunakan yaitu pola bersifat hadiah, hadiah 

dan motivasi, dmokratis, hadiah dan dan lingkungan dan demokrasi terbuka. 

Penelitian Laili Maghfiroh dalam tesisnya yang berjudul, “Pendidikan 

Anak Pada Usia Dini dalam Keluarga”. Penelitian ini mengeksporasi atau 

mengungkap nilai-nilai pendidikan yang ada dalam al-Qur’an. Secara umum, 

penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan nilai nilai pendidikan agama 

Islam yang ada dalam al-Qur’an. Terutama yang relevan dengan Pendidikan 

Anak Usia Dini. Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam sangat penting untuk 

ditanamkan sejak dini dalam diri seorang anak, bahkan sebelum anak tersebut 

lahir. 

Tesis Endah Astuti Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas 

Diponegoro Semarang (2004), yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Gejala Kenakalan Anak Remaja dan Penanggulangannya (Studi 

Kasus Kenakalan Remaja di Kabupaten Semarang) Hasil penelitian adalah 

bahwa peran orangtua cukup memberikan pengaruh terhadap gejala 

kenakalan anak remaja, pola asuh yang paling berperan adalah dari orang tua 

yang menjalankan model pola asuh permisif yaitu terlalu memberikan 

kebebebasan yang berlebihan kepada anak. 

Penelitian tentang pendidikan keluarga Islam juga telah banyak diteliti 

oleh ahli pendidikan di antaranya Penelitian Tri Hastutik Marlianingsih 

dengan judul “Pendidikan Agama Islam bagi Anak dalam keluarga Single 

Parent di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Semarang”. Dalam 

kesimpulannya ia menyatakan bahwa metode peneladanan, nasihat, dan 
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pembiasaan serta pemberian hukuman, merupakan metode pendidikan yang 

jitu bagi pendidikan anak di lingkungan keluarga.8 

Dalam Kesimpulannya bahwa pola asuh otoriter dan permisif tidak 

mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kecerdasan emosi anak, karena 

membimbing anak dengan pola ini, anak tidak terkondisikan untuk mengenali 

dan memahami dinamika internal dirinya. 

Pola asuh demokratis dapat mengantarkan anak memiliki kecerdasan 

emosi, karena pola ini dapat memberikan peluang , bimbingan, pembelajaran 

pada anak untuk menggali keadaan dirinya , mengatasi apa yang sedang 

terjadi pada internal dirinya. Selain itu, anak juga akan terlatih untuk 

memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dengan tetap dibimbing oleh orang 

tuanya. 

Penelitian Sunaidi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (2013) 

berjudul Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Kyai (Studi Deskriptif Tentang 

Nilai-Nilai Central dalam Keluarga Kyai di Lingkungan Pondok Pesantren 

Desa Sukorambi Kecamatan SukorambiKabupaten Jember) Hasil yang 

diperoleh dalam pola asuh anak pada keluarga kyai, sangat penting kerena 

memberikan tawaran kepada masyarakat tatacara mengasuh anak yang baik. 

Pola asuh anak dalam keluarga kyai dianggap masih kokoh mempertahankan 

menjaga akhlak dalam mendidik anak, tidak lepas dari sumber nilai agama 

yaitu al-Qur’an dan hadits Nabi sebagai sebagai pedoman hidup yang baik. 

                                                           
8Tri Hastutik Marlianingsih, Pendidikan Agama Islam Bagi Anak dalam Keluarga Single 

Parent Di Desa Kalongan Kec. Ungaran Semarang, (Skripsi, Semarang: Program S1, Fakultas 
Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2003),51. 
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. Penelitian Riswandi mahasiswa fakultas adab dan Ilmu Budaya, 

(2013) Budaya Menjaga Hafalan al-Qur’an Bagi Hāfidz Hāfidzah Di 

Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Penelitian 

ini menemukan beberapa kesimpulan,. Pertama, ada beberapa cara yang 

dilakukan oleh hāfidz-hāfidzah dilingkungan UIN Sunan Kalijaga sebagai 

upaya menjaga hafalan al-Qur’an yang telah mereka hafal, antara lain: (1) 

Wirid al-Qur’an (2) Menjadi imam dalam sholat berjama’ah (3) Mengajarkan 

orang lain dengan cara menyimak hafalan mereka ketika setoran dan diskusi. 

Kedua, ada beberapa upaya yang dilakukan UKM Al-Mizan Divisi Tahfidz 

untuk membina penghafal al-Qur’an di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, 

antara lain: (1) Sebagai wadah bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam 

mengembangkan hafalan al-Qur’an mereka (2) Memberikanpengajaran ilmu-

ilmu yang berkaitan dengan hafalan al-Qur’an 

Penelitian penulis ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian di atas. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang 

Pendidikan Agama Islam di dalam keluarga  namun  perbedaannya terletak 

pada pada obyek penelitian. Penelitian  ini menekankan tentang Pendidikan 

Agama Islam di keluarga Penghafal al-Qur’an. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah field research atau 

penelitian lapangan.9Dilihat dari jenis analisisnya, penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif, penelitian kualitatif biasa dilawankan dengan 

penelitian kuantitatif dengan alasan dalam kegiatan ini peneliti tidak 

menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan 

penafsiran terhadap hasilnya.10 

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur 

analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara 

kuantitatif lainya. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

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

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah.11 

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang 

sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data 

yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak 

                                                           
9Sugiono, penelitian lapangan dapat disebut juga dengan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan 
untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci 
Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif-Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2010),15. 

10Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (jakarta: Rineka 
Cipta, 2006),12 

11Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Rosda Karya, 2006),30. 
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menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada 

makna.12Artinya, dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan 

proses pendidikan agama Islamdi keluarga penghafal al-Qur’an yang ada 

di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. 

Sedangkan dilihat dari pengumpulan datanya penelitian ini 

termasuk jenis penelitian lapangan yang datanya dikumpulkan dari para 

penghafal al-Qur’an di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Bantul. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan peelitian merupakan suatu sudut pandang dan 

kacamata yang digunakan peneliti untuk memandang suatu 

permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

sosiologis, yaitu penulis menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial 

dalam menganalisis data. Pendekatan ini digunakan karena dalam 

mengasuh anak di keluarga akan menyebabkan suatu interaksi sosial 

antara pihak yang berbeda yaitu orang tua, anak dan lingkungan 

keluarga, sehingga teori-teori yang digunakan sebagai acuan analisis data 

cenderung pada ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan pendidikan.13 

3. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek data adalah sumber data yang diperoleh dalam 

penelitian.yang menjadi subyek data dalam penelitian ini adalah keluarga 

hafidzoh di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, suami, 

                                                           
12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2009),15. 
13Ibid. 
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dan anak. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Proses 

Pendidikan Agama Islam orang tua penghafal al-Qur’an. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi Partisipan  

Menurut Sutrisno Hadi, menerangkan bahwa pengamatan 

(observasi) merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Sementara, 

observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan 

terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, 

serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Dengan 

demikian, pengamat betul-betul menyelami kehidupan objek 

pengamatan, bahkan tidak jarang pengamat kemudian mengambil bagian 

dalam kehidupan budaya mereka14.   

 Dalam penelitian ini peneliti memakai metode observasi partisipan, 

dimana peneliti mencoba ikut membaur dan  terjun langsung di 

masyarakat Desa wonolelo untuk mengamati dan mengetahui proses 

Pendidikan Agama Islam keluarga penghafal al-Qur’an. dalam penelitian 

ini catatan dan temuan dari peneliti dilakukan di luar pengetahuan subjek 

penelitiaan. 

b. Metode Wawancara Mendalam 

Teknik wawancara mendalam dipilih sebagai metode 

selanjutnya untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dikarenakan 

                                                           
14Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media), 220. 
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melalui wawancara mendalam kemampuan intelektual, sebagai bagian 

dari akar profesionalitas, yang berupa pemikiran dan gagasan serta 

wawasan seseorang dapat terungkap.15 

Wawancara akan dilakukan berulang-ulang sesuai kebutuhan 

dan diterapkan pada semua responden, dari mulai ibu hafidzoh, Suami, 

dan anak, untuk mendapatkan data tentang topik yang menjadi topik 

dalam penelitian ini,dan peneliti perlu membuat kerangka atau garis 

besar pokok-pokok yang dirumuskan meskipun tidak harus ditanyakan 

secara berurutan. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen 

rapat, agenda, dan sebagainya.16 Penggunaan teknik dokumentasi 

dinilai tepat dan menjadi sebuah keharusan dalam penelitian ini 

didasari pula oleh Nasution bahwa dokumen berguna karena 

memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok 

penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek 

kesesuaian data,17 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah analisis 

data.Tujuan analisis data adalah untuk mengungkapkan: data apa yang 

                                                           
15Ibid., hlm.232. 
16Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian,231. 
17Andi Prastowo, Metode Penelitian,220. 
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masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang 

perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan 

informasi baru, dan  kesalahan apa yang harus diperbaiki.18 

 Dalam menganalisis data peneliti menggunakan prosedur sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data 

menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

b. Reduksi Data 

Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan reduksi data 

yaitu menganalisis data dan memilah serta memilih hal-hal pokok 

yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian dicari temanya.Data-

data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam 

tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk 

mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.19 

c. Menyajikan Data 

Setelah data direduksi data menjadi terfokus yaitu mengenai  

Pendidikan Agama Islam keluarga penghafal al-Qur’an.  

d. Menarik Kesimpulan 

Menarik kesimpulan merupakan tahap analisis data kualitatif 

terakhir setelah data terkumpul, direduksi dan disajikan dengan rapi 

dan teratur langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. 

                                                           
18Husaini Usman, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),86. 
19Ibid. 
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Kesimpulan yang di ambil harus dapat diuji kebenarannya dan 

kecocokannya sehingga menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan tesis ini dibagi ke 

dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian 

awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman 

prsetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar 

lampiran. 

 Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian 

pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab 

sebagai satu-kesatuan. Pada tesis ini penulis menuangkan hasil penelitian 

dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan 

pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Bab I tesis ini berisi gambaran 

umum penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II memaparkan tentang landasan dan kerangka teori yang lebih 

dalam untuk digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini. 

 Bab III berisi Deskripsi umum tentang proses pendidikan Agama 

Islam keluarga penghafal al-Qur’an dan Desa Wonolelo. 

Setelah membahas proses pendidikan Agama Islam , pada bab IV 

berisi pemaparan data beserta analisis kritis tentang proses Pendidikan 
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Agama Islam  keluarga penghafal al-Qur’an dalam membangun karakter 

sosio-religiusitas di desa Wonolelo kecamatan Plerat Bantul. 

 Adapun bagian terakhir dari bagian inti adalah bab V. Bagian ini 

disebut penutup. Disini akan ditemukan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran-saran yang bersifat membangun berdasarkan hasil penelitian tersebut. 

 Akhirnya, bagian akhir dari tesis ini terdiri dari daftar pustaka dan 

berbagai lampiran yang terkait dengan penelitian.     
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian tentang pendidikan Agama Islam orang tua 

penghafal al-Qur’an di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Dalam proses pendidikan agama Islam di keluarga penghafal al-Qur’an  

yaitu, pendidikan Akidah, pendidikan Syari’at atau ibadah, dan pendidikan 

Akhlak, penekanan dalam hal pendidikan al-Qur’an adalah yang paling 

utama ditekankan. Keluarga penghafal al-Qur’an menjadikan 

pembelajaran al-Qur’an sebagai pondasi utama dan awal dari Pendidikan 

Agama dikeluarga. Dengan pembiasaan  belajar al-Qur’an di keluarga, 

akan tertanam dalam diri anak sikap cinta al-Qur’an. Dengan pondasi 

pembelajaran al-Qur’an sejak kecil, maka seiring dengan berjalannya 

waktu ,secara otomatis akidah, syari’at dan akhlak anak juga akan 

terbangun. Selain itu keluarga penghafal al-Qur’an mengajarkan bahwa 

dalam hal belajar al-Qur’an dan menjaga hafalan juga harus disertai 

dengan menjaga sikap. 

2. Tradisi di dalam keluarga penghafal al-Qur’an, yaitu dengan selalu 

membaca dan menjaga hafalan al-Qur’an, akan mewarnai proses 

pendidikan agama Islam dalam keluarga tersebut. Dengan proses 

pendidikan agama islam melalui  pendidikan al-Qur’an, beberapa karakter 
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dan pembiasaan sikap oleh orangtua diajarkan kepada anak, diantaranya 

adalah disiplin,religius, peduli sesama, dan optimis. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan tetang 

pendidikan agama  Islam di keluarga penghafal al-Qur’an  di Desa Wonolelo 

Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul . Ada beberapa hal yang perlu menjadi 

catatan yang penulis anggap penting untuk bisa dijadikan saran dan perhatian bagi 

pihak pihak terkait. 

1. Bagi orang tua penghafal al-Qur’an di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret 

Kabupaten Bantul: 

a. Tradisi menjaga hafalan al-Qur’an / Muraja’ah membutuhkan waktu khusus, 

namun demikian hendaknya tidak mengurangi dalam hal pendampingan belajar 

anak, untuk itu orang tua harus mempersiapkan sedini mungkin dalam hal 

memanajemen waktu sedemikian rupa dan meluangkan waktu khusus untuk 

pendidikan anak-anaknya. Bukan hanya dalam pendidikan agama, namun juga 

pendidikan umum/sekolah formalnya. 

b. Orangtua hendaknya tidak hanya mengutamakan pendidikan agama saja, 

namun juga diimbangi dengan pendidikan umum sehingga akan lebih terbuka 

wawasan. 

c. Hendaknya orang tua juga menyadari bahwa keluarga dan rumah bukan 

hanya memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan anak dalam hal materi saja 

akan tetapi, lebih dari itu keluarga dan rumah merupakan tempat pendidikan 

pertama dan utama bagi anak. 
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d. Orang tua harus memiliki pemikiran ke depan bukan hanya untuk mendidik 

anaknya, akan tetapi juga mendidik dirinya sendiri agar memiliki pengetahuan 

yang baik agar bisa mendidik anaknya dengan baik. 

2. Bagi semua orang tua dan calon orang tua 

a. Hendaknya memiliki program khusus untuk pendidikan agama bagi anak-

anaknya. Sehingga saat memiliki anak tidak kebingungan bagaimana cara 

mendidiknya yang akhirnya membiarkan berjalan dan mengalir begitu saja. 

b. Berusaha untuk selalu meluangkan waktu untuk anak-anak untuk lebih 

mengenalnya. Jangan membuat anak merasa asing berada di rumah dan 

bersama ayah dan ibunya yang menyebabkan anak-anak akan mencari tempat 

dan teman yang lebih nyaman untuk dirinya. Jika hal ini terjadi, maka 

dikhawatirkan anak anak memilih tempat yang salah untuk pergaulanya. 

c. Mencoba untuk lebih terbuka dan mendengarkan pendapat anak. dengan 

begitu anak akan merasa dihargai dan saat anak memiliki masalah, orang tualah 

yang akan pertama kali anak cari. 

C. Penutup 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Segenap rasa syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT. yang tak henti-hentinya mencurahkan segenap nikmat, 

hiadayah serta inayah-Nya sehingga proses penyusunan tesis ini dapat 

terselesaikan. Namun demikian penulis menyadari bahwa di dunia ini tidak ada 

yang sempurna kecuali hanya Allah SWT. Demikian pula dengan penyusunan 

dan penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, 

penulisdengan tangan terbuka menerima segala saran, kritik dan masukan dari 
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semua pihak untuk perbaikan tulisan dan kemajuan ilmu pengetahuan. 

Selanjutnya, penulis terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam 

penyelesaian penyusunan tesin ini. Semoga Allah senantiasa memberikan 

balasan kepada hamba-hamba-Nya yang beramal shaleh. Jazakumullah 

ahsanal jaza’. Semoga karya sederhana ini bisa bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin. 
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Lampiran 1 : Catatan Hasil Wawancara 

1. Keluarga Ibu Siti Zulfa 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Pendidikan keagamaan apa saja yang 

seringbapak/ibu ajarkan kepada 

anak-anak? 

 

Ibadah, dan  mengaji al-Qur’an 

2 Bagaimana cara bapak ibu 

mengajarkan aqidah kepada anak-

anak? 

 

Dengan memberikan pengertian 
tentang sifat-sifat Allah, dan rukun 
iman kepada anak. 

3 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengajarkan tata cara ibadah kepada 

anak-anak? 

 

Dengan mengajak anak untuk sholat 
berjama’ah 

4 Apakah ada materi yang 

mendapatkan perhatian khusus dan 

lebih di utamakan dalam mengajari 

anak-anak? 

 

Ada, yaitu membaca al-Qur’an dan 
ibadah. 

5 Apa tujuan bapak/ibu mengajarkan 

anak membaca dan menghafal al-

quran? 

 

Agar kelak anak menjadikan al-Qur’an 
sebagai pedoman utama pada 
kehidupan 

6 Bagaimana metode yang digunakan 

bapak/ibu dalam mengajarkan 

pendidikan agama kepada anak-

anak? 

 

Dengan dituntun terlebih dahulu 
 
 
 
 

 
 

 
7 Kendala yang dihadapi dalam 

mengajarkan al-Qur’an dan tahfidz 

kepada anak-anak? 

Kadang anak bosan dan anak kurang 
fokus 
 
 

8 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengevaluasi hasil belajar anak-

Dengan setoran membaca secara 
langsung 
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anak? 

 

9 Dalam mendidik akhlak anak-anak, 

apa saja yang bapak/ibu lakukan? 

 

Dengan mengajari berbahasa yang 
sopan 

10 Selain di rumah, dimana anak 

mendapatkan Pendidikan Agama 

Islam? 

Di Madrasah Diniya dan jugaSekolah 

 
2. Keluarga Ibu Umiyati 

No Pertanyaan Jawaban 
1 Pendidikan keagamaan apa saja yang 

sering bapak/ibu ajarkan kepada 

anak-anak? 

 

Mengaji al Qur’an dan Aqidah 

2 Bagaimana cara bapak ibu 

mengajarkan aqidah kepada anak-

anak? 

 

Dengan bercerita tentang surga dan 
neraka dan balasan dari Allah 

3 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengajarkan tata cara ibadah kepada 

anak-anak? 

 

Mengajari cara wudhu dan bacaan 
shalat 

4 Apakah ada materi yang 

mendapatkan perhatian khusus dan 

lebih di utamakan dalam mengajari 

anak-anak? 

 

Mengaji, Bacaan dalam shalat yaitu al 
fatikhah dan Tasyahud Akhir 

5 Apa tujuan bapak/ibu mengajarkan 

anak membaca dan menghafal al-

quran? 

 

Sebagai dasar dalam hal beribadah 

6 Bagaimana metode yang digunakan 

bapak/ibu dalam mengajarkan 

pendidikan agama kepada anak-

anak? 

Dengan memberi contoh secara 
langsung 
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7 Kendala yang dihadapi dalam 

mengajarkan al-Qur’an dan tahfidz 

kepada anak-anak? 

Metode yang monoton 

8 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengevaluasi hasil belajar anak-

anak? 

 

Dengan membaca secara tartil 

9 Dalam mendidik akhlak anak-anak, 

apa saja yang bapak/ibu lakukan? 

 

Mengajari menghormati yang lebih tua 

10 Selain di rumah, dimana anak 

mendapatkan Pendidikan Agama 

Islam? 

Di Madrasah Diniyah, di sekolah 

 
3. Keluarga Ibu Sultonah 

No Pertanyaan Jawaban 
1 Pendidikan keagamaan apa saja yang 

bapak/ibu ajarkan kepada anak-anak? 

 

Mengaji al-Qur’an, Ibadah dan Akhlak 

2 Bagaimana cara bapak ibu 

mengajarkan aqidah kepada anak-

anak? 

 

Mengajarkan kepada anak, bahwa al-
Qur’an adalah kitab dari Allah untuk 
pegangan hidup manusia 

3 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengajarkan tata cara ibadah kepada 

anak-anak? 

 

Mengajak dan memberi contoh secara 
langsung 

4 Apakah ada materi yang 

mendapatkan perhatian khusus dan 

lebih di utamakan dalam mengajari 

anak-anak? 

 

Mengaji al-Qur’an, menghafa al-
Qur’an,akhlak  dan juga tentang 
ibadah 

5 Apa tujuan bapak/ibu mengajarkan 

anak membaca dan menghafal al-

quran? 

Sebagai pondasi awal dalam belajar 
agama 
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6 Bagaimana metode yang digunakan 

bapak/ibu dalam mengajarkan 

pendidikan agama kepada anak-

anak? 

 

Selalu memberi motivasi tentang 
keutamaan orang yang hafal al-Qur’an 
dan mengamalkan isinya 

7 Kendala yang dihadapi dalam 

mengajarkan al-Qur’an dan tahfidz 

kepada anak-anak? 

Waktu dan pengaruh media 

8 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengevaluasi hasil belajar anak-

anak? 

 

Dengan setoran secara langsung 

9 Dalam mendidik akhlak anak-anak, 

apa saja yang bapak/ibu lakukan? 

 

Mengajari dan memberi contoh untuk 
memuliakan orangtua dan guru 

10 Selain di rumah, dimana anak 

mendapatkan Pendidikan Agama 

Islam? 

Di madrasah diniyah, sekolah dan 
pesantren 

 
4. Keluarga Bapak Akhmat farid 

 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Pendidikan keagamaan apa saja yang 

bapak/ibu ajarkan kepada anak-anak? 

 

Ngaji (membaca al-Qur’an) dan fiqih  

2 Bagaimana cara bapak ibu 

mengajarkan aqidah kepada anak-

anak? 

 

Dengan bercerita dan dongeng 

3 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengajarkan tata cara ibadah kepada 

anak-anak? 

 

Mengajak secara langsung 

4 Apakah ada materi yang 

mendapatkan perhatian khusus dan 

Belajar al-Qur’an dan fiqih 
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lebih di utamakan dalam mengajari 

anak-anak? 

 
5 Apa tujuan bapak/ibu mengajarkan 

anak membaca dan menghafal al-

quran? 

 

Mempunyai fadhilah besar dan juga 
mengangkat derajat orangtua   

6 Bagaimana metode yang digunakan 

bapak/ibu dalam mengajarkan 

pendidikan agama kepada anak-

anak? 

 

Memberikan reward ketika anak-anak 
mengkhatamkan al-qur’an, 
mengutamakan kedisplinan 

7 Kendala yang dihadapi dalam 

mengajarkan al-Qur’an dan tahfidz 

kepada anak-anak? 

Lingkungan dan pengaruh media 

8 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengevaluasi hasil belajar anak-

anak? 

 

Sambung ayat dan menarget khatam 
al-Qur’an tiap bulan 

9 Dalam mendidik akhlak anak-anak, 

apa saja yang bapak/ibu lakukan? 

 

Melatih anak untuk berperilaku adil 
dan saling menghargai 

10 Selain di rumah, dimana anak 

mendapatkan Pendidikan Agama 

Islam? 

Madrasah diniyah, sekolah 

 
5. Keluarga Ibu Nurul Islamiyah 

 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Pendidikan keagamaan apa saja yang 

bapak/ibu ajarkan kepada anak-anak? 

 

Fiqih, aqidah, dan membaca al-Qur’an 

2 Bagaimana cara bapak ibu 

mengajarkan aqidah kepada anak-

anak? 

 

Dengan dongeng dan nyanyian 
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3 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengajarkan tata cara ibadah kepada 

anak-anak? 

 

Menanamkan kecintaan dalam hal 
beribadah dengan cara memberi 
contoh dan menyampaikan kepada 
anak tentang fadhilah dan keutamaan 
yang akan diperoleh ketika ibadah 

4 Apakah ada materi yang 

mendapatkan perhatian khusus dan 

lebih di utamakan dalam mengajari 

anak-anak? 

 

Ibadah dan membaca al-Qur’an 

5 Apa tujuan bapak/ibu mengajarkan 

anak membaca dan menghafal al-

quran? 

 

Agar anak mempunyai pondasi yang 
kuat dalam belajar agama 

6 Bagaimana metode yang digunakan 

bapak/ibu dalam mengajarkan 

pendidikan agama kepada anak-

anak? 

 

Dengan dituntun dan membaca 
bersama secara keras/bergantian 

7 Kendala yang dihadapi dalam 

mengajarkan al-Qur’an dan tahfidz 

kepada anak-anak? 

Lingkungan dan membagi waktu 

8 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengevaluasi hasil belajar anak-

anak? 

 

Dengan metode sambung ayat, dan 
setoran langsung 

9 Dalam mendidik akhlak anak-anak, 

apa saja yang bapak/ibu lakukan? 

 

Mengajari bahasa jawa halus untuk 
menghormati orang lain 

10 Selain di rumah, dimana anak 

mendapatkan Pendidikan Agama 

Islam? 

Madrasah diniyah, sekolah 
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6. Keluarga Ibu Tarmiyati 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Pendidikan keagamaan apa saja yang 

bapak/ibu ajarkan kepada anak-anak? 

 

Mengaji al-Qur’an, Ibadah, dan akhlak 

2 Bagaimana cara bapak ibu 

mengajarkan aqidah kepada anak-

anak? 

 

Dengan menerangkan ayat yang berisi 
kekuasaan Allah tentang alam semesta 

3 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengajarkan tata cara ibadah kepada 

anak-anak? 

 

Mengajari gemar berinfak dengan 
memberi jatah khusus kepada anak 
untuk berinfak 

4 Apakah ada materi yang 

mendapatkan perhatian khusus dan 

lebih di utamakan dalam mengajari 

anak-anak? 

 

Membaca al-Qur’an dan akidah 

5 Apa tujuan bapak/ibu mengajarkan 

anak membaca dan menghafal al-

quran? 

 

Agar anak mempunyai pondasi awal 
dalam belajar agam 

6 Bagaimana metode yang digunakan 

bapak/ibu dalam mengajarkan 

pendidikan agama kepada anak-

anak? 

 

Memberi contoh secara langsung 

7 Kendala yang dihadapi dalam 

mengajarkan al-Qur’an dan tahfidz 

kepada anak-anak? 

Waktu, pengaruh lingkungan 

8 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengevaluasi hasil belajar anak-

anak? 

 

Memberikan reward kepada anak 

9 Dalam mendidik akhlak anak-anak, Mengajarkan untuk saling berbagi 
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apa saja yang bapak/ibu lakukan? 

 

10 Selain di rumah, dimana anak 

mendapatkan Pendidikan Agama 

Islam? 

Di TPA, di Sekolah 

 
 

7. Keluarga Ibu Habibah 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Pendidikan keagamaan apa saja yang 

bapak/ibu ajarkan kepada anak-anak? 

 

Aqidah, ibadah, membaca al-Qur’an 

2 Bagaimana cara bapak ibu 

mengajarkan aqidah kepada anak-

anak? 

 

Dengan membacakan dongeng, cerita 
tentang nabi dan para ulama terdahulu 

3 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengajarkan tata cara ibadah kepada 

anak-anak? 

 

Memberikan waktu khusus untuk anak 
belajar mengaji, yaitu ba’dha subuh 
dan setelah shalat maghrib 

4 Apakah ada materi yang 

mendapatkan perhatian khusus dan 

lebih di utamakan dalam mengajari 

anak-anak? 

 

Membaca al-Qur’an 

5 Apa tujuan bapak/ibu mengajarkan 

anak membaca dan menghafal al-

quran? 

 

Bekal dalam menuntut ilmu agama 

6 Bagaimana metode yang digunakan 

bapak/ibu dalam mengajarkan 

pendidikan agama kepada anak-

anak? 

 

Dengan memberi contoh dan 
mendampingi dalam belajar 

7 Kendala yang dihadapi dalam Pengaruh Televisi, Hp 
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mengajarkan al-Qur’an dan tahfidz 

kepada anak-anak? 

8 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengevaluasi hasil belajar anak-

anak? 

 

Memberi waktu khusus untuk sorogan 
mengaji 

9 Dalam mendidik akhlak anak-anak, 

apa saja yang bapak/ibu lakukan? 

 

Mendampingi anak dalam aktivitas 
tertentu, contoh : menonton TV 

10 Selain di rumah, dimana anak 

mendapatkan Pendidikan Agama 

Islam? 

Di TPA, Sekolah 

 
8. Keluarga Ibu Zuliyati 

No Pertanyaan Jawaban 
1 Pendidikan keagamaan apa saja yang 

bapak/ibu ajarkan kepada anak-anak? 

 

Shalat dan membaca al-Qur’an 

2 Bagaimana cara bapak ibu 

mengajarkan aqidah kepada anak-

anak? 

 

Dengan cerita, dialog peristiwa contoh 
:ketika menonton TV 

3 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengajarkan tata cara ibadah kepada 

anak-anak? 

 

Mengajak anak untuk shalat jama’ah 
dan rutin membaca al-Qur’an 

4 Apakah ada materi yang 

mendapatkan perhatian khusus dan 

lebih di utamakan dalam mengajari 

anak-anak? 

 

Pesholatan dan membaca al-Qur’an 

5 Apa tujuan bapak/ibu mengajarkan 

anak membaca dan menghafal al-

quran? 

 

Menanamkan kecintaan pada kitab 
suci 

6 Bagaimana metode yang digunakan Dengan mengajak secara langsung 
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bapak/ibu dalam mengajarkan 

pendidikan agama kepada anak-

anak? 

 
7 Kendala yang dihadapi dalam 

mengajarkan al-Qur’an dan tahfidz 

kepada anak-anak? 

Anak hyperAktif, lingkungan 

8 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengevaluasi hasil belajar anak-

anak? 

 

Dengan menyimak secara langsung 

9 Dalam mendidik akhlak anak-anak, 

apa saja yang bapak/ibu lakukan? 

 

Mengajarkan untuk menghormati 
orang yang berilmu dan lebih tua 

10 Selain di rumah, dimana anak 

mendapatkan Pendidikan Agama 

Islam? 

Madrasah diniyah, sekolahi 

 
9. Keluarga Ibu Robaniyah 

No Pertanyaan Jawaban 
1 Pendidikan keagamaan apa saja yang 

bapak/ibu ajarkan kepada anak-anak? 

 

Ibadah, mengaji al-Qur’an 

2 Bagaimana cara bapak ibu 

mengajarkan aqidah kepada anak-

anak? 

 

Dengan menyampaikan kepada anak 
agar tidak mudah khawatir terhadap 
sesuatu, bahwa segala sesuatu sudah 
di atur oleh Allah 

3 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengajarkan tata cara ibadah kepada 

anak-anak? 

 

Mendampingi dan mengajak langsung 
anak untuk beribadah 

4 Apakah ada materi yang 

mendapatkan perhatian khusus dan 

lebih di utamakan dalam mengajari 

anak-anak? 

 

Membaca al-Qur’an dan ibadah 
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5 Apa tujuan bapak/ibu mengajarkan 

anak membaca dan menghafal al-

quran? 

 

Sebagai bekal belajar agama dan akan 
menjadi syafa’at untuk orangtua 

6 Bagaimana metode yang digunakan 

bapak/ibu dalam mengajarkan 

pendidikan agama kepada anak-

anak? 

 

Dengan pembiasaan setiap hari 

7 Kendala yang dihadapi dalam 

mengajarkan al-Qur’an dan tahfidz 

kepada anak-anak? 

Lingkungan, media 

8 Bagaimana cara bapak/ibu 

mengevaluasi hasil belajar anak-

anak? 

 

Disimak secara langsung, tanya jawab 
dengan anak 

9 Dalam mendidik akhlak anak-anak, 

apa saja yang bapak/ibu lakukan? 

 

Memberi contoh secara langsung 

10 Selain di rumah, dimana anak 

mendapatkan Pendidikan Agama 

Islam? 

Madrasah diniyah, sekolah 
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Lampiran 2 : Foto Penelitian 

 

 Wawancara dengan Ibu Siti Zulfa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Pak Farid dan Putranya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Ibu Umiyati 
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Wancara dengan Ibu Robaniyah 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acara Rutinan Sema’an Jum’at Wage Penghafal Al Qur’an 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Muroja’ah para penghafal Al Qur’an Desa Wonolelo 
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Keluarga Ibu H Sultonah yang semuanya penghafal Al Qur’an 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Zuliati dan putra-putranya yang masih kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Putra Bu Nurul Ketika menjuarai lomba Pildacil tingkat propinsi DIY 
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