
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

A. Instrumen Penelitian 

Secara umum tentang TPA, antara lain: 

1. Bagaimana sejarah berdirinya tempat? 

2. Dimana lokasi dan alamatnya? 

3. Berapa jumlah guru dan santri? 

4. Bagaimana sarana dan prasarananya? 

5. Kebijakan/peraturan TPA? 

Secara umum tentang unit (TPA) yang menggunakan metode iqro yang 

menjadi objek penelitian antara lain: 

1. Bagaimana proses pembelajaran Alquran dengan menggunakan metode 

iqro dari awal sampai akhir pada unit tersebut? 

2. Bagaimana persyaratan penerimaan ustadz/ustadzah dengan unit yang 

menggunakan metode iqro tersebut? 

3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap lulusan santri pada unit 

tersebut? 

4. Apa problematika yang ditemui dalam pembelajaran iqro? 

5. Apa kekurangan dan kelebihan metode iqro? 

6. Apakah ada metode lain dalam pembelajaran iqro? 

7. Apakah ada pelatihan para ustadz/ustadzah dalam pembelajaran metode 

iqro? 

8. Apakah media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran iqro? 

9. Apa penyebab anak tidak bisa mencapai target yang diharapkan TPA 

dalam penyelesaian pembelajaran iqro? 

Kompetensi Guru 

a. Kompetensi Sosial 

1. Bagaimana kemampuan ustadz/ustadzah untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, 

orangtua wali peserta didik dan masyarakat sekitar? 

 

b. Kompetensi Peadagogik 

1. Apakah ustadz/ustadzah memahami karakter peserta didik baik dari 

segi kognitif, efektif dan psikomotorik? 

2. Bagaimana ustadz/ustadzah dalam perencanaan untuk pembelajaran? 



3. Bagaimana cara ustadz/ustadzah membuat suasana kelas menjadi 

menyenangkan dan pembelajaran menjadi lebih kondusif? 

4. Bagaimana ustadz/ustadzah mengevaluasi secara keseluruhan dari 

proses belajar anak-anak hingga hasil akhir yang diperolehnya? 

5. Apakah ustadz/ustadzah selalu berupaya untuk mengembangkan 

potensi anak-anak baik pada bidang akademik maupun non akademik 

 

c. Kompetensi Profesional 

1. Apakah ustadz/ustadzah menguasai materi yang diajarkan dan juga 

terkait dengan penguasaan metode pembelajaran yang digunakan? 

2. Bagaimana ustadz/ustadzah mengembangkan materi yang diajarkan 

terhadap peserta didik? 

3. Apakah ustadz/ustadzah memanfaatkan TIK yang ada pada kegiatan 

belajar mengajar atau bahkan mampu mengembangkannya? 

 

d. Kompetensi Kepribadian 

1. Bagaimana sikap/karakter/kepribadian seorang ustadz/ustadzah 

terhadap peserta didik, sekolah, orangtua wali dan juga masyarakat 

sekitar? 

Misal ( Dewasa, arif, berwibawa, norma sosial, konsisten, berakhlak mulia ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Dokumentasi Penelitian 

 

1. Wawancara bersama ketua BKPRMI tahun 2020/2021, yaitu bapa 

Abdullah, S.Ag 

 



 



2. Wawancara dan observasi pada unit 002 Da’watul Khair



 



 
3. Wawancara dan observasi pada unit 191 Al Inayah 



 



 



 

 

3. Wawancara dan observasi pada unit 084 Baitul Mukarramah 





 



4. Hasil konsultasi bersama dosen pembimbing I dan II, yaitu bapa 

Prof.Dr.H.Ridhahani Fidzi, M.Pd dan Bapa Dr.H.Abdul Basir, M.Ag . 

 

 



 



 

 





 

 



 


