
 
 

 
 

ABSTRAK 

Amnah. 2020. Pendidikan Al-qur’an di Kalangan Keluarga Petani di Palingkau Kecamatan 

Kapuas Murung. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Fakutas Tarbiyah dan Keguruan. 

Pembimbing: (I) Dr. H. Surawardi, M.Ag (II) Muhdi M,Ag 

Pokok Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Pendidikan Al-qur‟an di 

Palingkau Kecamatan Kapuas Murung masih dalam tahap penggalakkan, terlebih pada 

keluarga yang latar belakang yang profesinya sebagai petani untuk dijadikan masalah yang 

disajikan. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pendidikan Al-qur‟an di 

kalangan keluarga petani demi melihat sejauh mana kuliatas yang diberikan setiap orang tua 

di kalangan keluarga petani dalam mendidik anak-anak mereka, serta untuk mengetahui 

faktor yang mempengaruhi pendidikan Al-qur‟an dalam keluarga petani di Palingkau 

Kecamatan Kapuas Murung sehingga dapat diperbaiki jika terdapat kekurangan dan juga 

dapat ditingkatkan jika ada kelebihan. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitiaan yang bertujuan 

dan terjun kelapangan untuk menggali dan mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan 

mengenai pendidikan Alquran di kalangan keluarga petani di Palingkau Kecamatan Kapuas 

Murung yang meliputi awal mengenal Al-qur‟an, siapa yang mengajarkan Al-qur‟an, tujuan 

orang tua memberikan pendidikan Al-qur‟an, metode yang digunakan orang tua dan peran 

orang tua dalam memberikan pendidikan Al-qur‟an. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan 

analisisnya pada proses pengumpulan deduktif serta pada analisis terhadap dinamika 

hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Objek dalam 

penelitian ini adalah mengenai pendidikan Al-qur‟an di kalangan keluarga petani di 

Palingkau Kecamatan Kapuas Murung, sedangkan yang manjadi subjek penelitiannya adalah 

keluarga petani di Palingkau Kecamatan Kapuas Murung.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumenter. Setelah data terkumpul, selanjutnya diproses koleksi data, editing dan reduksi 

data. 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh simpulan bahwa pendidikan Al-qur‟an di kalangan 

keluarga petani di Palingkau Kecamatan Kapuas Murung dapat dilihat dari : (1) Awal 

mengenal Al-qur‟an, (2) Siapa yang mengajarkan Al-qur‟an, (3) Tujuan memberikan 

pendidikan Al-qur‟an, (4) Metode yang digunakan, (5) Peran orang tua. Kemudian dilihat 

dari faktor pendukung yang  mempengaruhi : (1) Lingkungan sekitar (2) Tingkat kereligiusan 

keluarga petani, sedangkan untuk faktor pendukung yang mempengaruhi : (1) Pendidikan 

orang tua, (2) Pekerjaan/ekonomi orang tua, dan (3) Kegiatan anak. 

 

 

 

 


