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Lampiran 1 

DAFTAR TERJEMAH 

No. Bab Kutipan Hal Terjemah 

1. 1 At-Tahrim ayat 06 2 Wahai orang-orang beriman! Peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar dan keras, yang tidak durhaka 

kepada Allah terhadap apa yang Dia 

perintahkan kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. 

2. 2 HR. Abu Dawud 39 Telah menceritakan kepada kami Ibn 

Bashshar, telah menceritakan kepada 

kami Abu ‘Amir dan Abu Dawud, 

mereka berkata: telah menceritakan 

kepada kami Zuhayr ibn Muhammad, 

berkata: telah menceritakan kepadaku 

Musa ibn Wardan, dari Abu Hurairah ra, 

bahwa Nabi Muhammad saw 

bersabda:”Seseorang tergantung pada 

kondisi agama teman dekatnya, maka 

hendaklah salah seorang dari kalian 

untuk melihat (memperhatikan) siapa 

yang dijadikan sebagai teman dekatnya.” 

3. 1 HR. Bukhari 3 "Menceritakan kepada kami Ādam dari 

abi Zi'bin dari Al- Zuhry dari Abī 

Salamah bin Abd Al-Rahmān dari Abu 

Hurairah ra, meriwayatkan bahwa Nabi 

Muhammad saw bersabda "Setiap anak 

dilahirkan menurut fitrah (potensi 

beragama Islam) selanjutnya kedua 

orang tuanyalah yang membelokkannya 

menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, 

bagaikan binatang melahirkan binatang, 

apakah kamu melihat kekurangan 

padanya? 

4 2 At-Taubah Ayat 122 29 "Dan tidak sepatutnya orang-orang 

mukmin itu semuanya pergi (ke medan 

perang). Mengapa sebagian dari setiap 

golongan di antara mereka tidak pergi 

untuk memperdalam pengetahuan agama 

mereka dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya jika mereka telah 

kembali agar mereka dapat menjaga 

dirinya." 
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Lampiran 2 

CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA AWAL GURU TPA DARUL AMAN) 

Kode  : CWG.A01 

Interviewee : Ibu A 

Interviewer : Peneliti (Azizah)  

Hari/Tgl : Kamis, 24 Maret 2022 

Waktu  : 15.30 

No. Deskripsi 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Bagaimana awal mula berdirinya (sejarah berdirinya) TPA Darul Aman Tamban Catur? 

Awal mula berdirinya TPA Darul Aman Tamban Catur dikelola oleh salah seorang 

masyarakat desa yang bertempat tinggal di desa Tamban Baru Mekar dan telah dipercaya 

oleh masyarakat untuk memberikan pengajaran Alquran kepada anak-anak desa sekitar. 

TPA Darul Aman pertama kali dibangun pada tahun 2001 yang bertempat di Langgar 

atau Musholla Darul Aman tepat di tengah-tengah desa Tamban Baru Mekar Kecamatan 

Tamban Catur, dengan jumlah anak yang belajar saat itu sekitar 15 orang anak. 

 

Apa saja syarat untuk bisa belajar di TPA Darul Aman? 

Mendaftarkan diri dan membayar uang pendaftaran. Yang terpenting adanya kemauan 

dari anak, biasanya kami juga menerima anak yang ingin belajar walaupun belum 

memenuhi batas usia yang ditentukan. 

 

  

 Tamban Baru, 24 Maret 2022 

Interviewee Interviewer 

 

 

 

A Azizah  
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA GURU TPA DARUL AMAN) 

Kode  : CWG.A02 

Interviewee : Ibu A 

Interviewer : Peneliti (Azizah)  

Hari/Tgl : Kamis, 24 Maret 2022 

Waktu  : 15.30 

No. Deskripsi 

1.  

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

4. 

 

 

 

5.  
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7.  

 

 

8.  

 

 

 

9.  

 

 

 

 

10.  

 

 

 

Bagaimana mengelola pembelajaran yang asik dan menyenangkan dalam pembelajaran 

dinul Islam? 

Dalam proses pembelajaran anak diajak bernyanyi, dan sesekali bermain. 

Bagaimana cara guru memperkenalkan ajaran agama Islam pada pelajaran dinul Islam 

melalui metode lagu-lagu Islami? 

Dengan belajar dan diikuti menyanyikan lagu-lagu Islami yang berkaitan dengan 

pelajaran. 

Apakah ada kriteria tertentu dalam memilih lagu yang baik dinyanyikan untuk anak? 

Kriteria yang paling penting mengandung unsur Islami, tidak terlalu panjang agar mudah 

diingat oleh anak. 

Bagaimana guru mengajak anak  untuk bernyanyi bersama dan memahami kandungan 

lagu yang dinyanyikan? 

Dimulai dengan ajakan sambil bertepuk tangan untuk bernyanyi, kemudian menceritakan 

kandungan lagu Islami yang diajarkan bisa juga melalui berbagai macam media. 

Bagaimana guru menumbuhkan semangat belajar anak melalui lagu Islami? 

Dengan menunjukkan semangat dalam mengajak anak untuk belajar sambil bernyanyi. 

Apakah ada pelajaran tambahan Dinul Islam/kegiatan dinul Islam diluar jam pelajaran 

dinul Islam? 

Materi-materi yang penting juga untuk diberikan kepada anak. Materi tambahan itu seperti 

cerita tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul. Serta praktek dari hasil pembelajaran dinul 

Islam. 

Berapa jumlah murid-murid di TPA Darul Aman?  

Untuk kelas A berjumlah sekitar 42 anak, kelas B berjumlah sekitar 54 anak. Jadi, jumlah 

keseluruhan sekitar 96 orang anak. 

Apa saja metode belajar bagi guru terhadap murid di TPA Darul Aman? 

Ada beberapa metode, diantaranya: Metode Lagu-lagu Islami, Metode bernyanyi, Metode 

Demonstrasi, Tanya Jawab, dan Latihan. Ada juga metode tambahan salah satunya adalah 

metode nasihat yang bijak. 

Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi lagu-lagu Islami pada 

pelajaran dinul Islam? 

Faktor pendukungnya yang paling utama adalah dorongan, semangat dari orang tua anak 

dan dari diri anak itu sendiri, kalo faktor penghambatnya yang paling utama adalah rasa 

malas. 

Bagaimana sistem penilaian di TPA Darul Aman? Terutama pada pelajaran Dinul Islam? 

Evaluasi pembelajaran ini dilakukan terus-menerus, selain evaluasi setiap akhir semester 

yang terdiri dari ujian lisan, ujian tertulis, dan ujian praktek, dan juga evaluasi di setiap 2-

3 kali pertemuan yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan anak. 
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11. Bagaimana implementasi metode lagu-lagu Islami pada pelajaran dinul Islam? 

Yang pertama dengan adanya perencanaan, kedua pelaksanaan, kemudian evaluasi untuk 

tahap terakhirnya. Pada bagian Perencanaan pun memiliki beberapa penjelasan lagi begitu 

pula dengan pelaksanaan dan evaluasinya. 

Implementasi Metode Lagu-lagu Islami pada Pelajaran Dinul Islam di TPA Darul Aman 

Tamban Catur menerapkan sistem pendidikan agama Islam yang sesuai dengan materi 

yang telah ditetapkan dalam kurikulum Pendidikan terkhusus untuk pendidikan agama 

Islam yakni pada TPA maupun TPQ, yang menyesuaikan antara materi pembelajaran 

dengan potensi yang dimiliki oleh anak baik terkait dengan kemampuan kognitif, 

psikomotorik, juga perkembangan lainnya. Dengan tujuan untuk membentuk anak 

menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia yang patuh pada perintah dan larangan 

yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. 

Perencanaan Implementasi Lagu-lagu Islami pada Pelajaran Dinul Islam gasan Anak 

biasanya di awal-awal pergantian semester ibu rapat lawan guru-guru yang lain, meolah 

catatan perencanaan halus dulu, setelah rapat hanyar dibuat catatan yang lebih besar. 

Untuk pelajaran Dinul Islam Kami mengajar pakai buku yang diberi oleh Kementrian 

Agama dan pakai buku pegangan kami tentunya yang sesuai jua dengan kurikulum TPA 

yang disusun oleh Kementrian Agama, untuk pelajaran yang lain kami ada buku pegangan 

jua, kaya pelajaran tajwid, nahwu, sharaf, kaligrafi, dan sebagainya. Kami mengajar kada 

pakai RPPH nak, tapi kami tetap menyesuaikan pelajaran sesuai dengan kemampuan anak, 

buku yang diajari untuk anak itu ada 2 level, level A dan Level B. Buku level A gasan 

anak-anak yang di atas umur 6 tahun, buku level B gasan anak umur di bawah umur 6 

tahun. Isi dari buku keduanya itu sama aja tentang Agama Islam tapi tentunya sesuai 

dengan umur anak tadi jua, misalnya pelajaran agama Islam tentang rukun Islam ada lima, 

rukun iman ada enam, terus pengenalan nama-nama Allah (beberapa Asmaul Husna) itu 

termasuk pelajaran gasan anak-anak yang belajar pakai buku level B. Kalo lagu-lagu yang 

dinyanyikan gasan anak kami diskusikan dulu, kami rapatkan setiap menjelang masuk 

pergantian semester, lagu yang mana yang sesuai dengan pelajaran, lagu mana yang 

mudah, simple, tapi anak senang ketika mendengarnya, dan lagu yang mana yang bisa dan 

tidak bisa diperagakan dan itu macam-macam lagunya, dulu kami mendengarkan atau 

belajar lagu gasan dinyanyikan ke anak itu dari kaset/dvd karena dulu belum ada internet, 

kalo sekarang sudah modern, buka hp klik aplikasi youtube tulis lagu Islami anak di 

pencarian kada lawas muncul am lagu yang dihandaki, tinggal pilih aja lagi suka pilih 

lagunya. Selain pas pelajaran berlangsung, lagu-lagu Islami dinyanyikan biasanya pas 

awal masuk jam pertama jua di ruang private, barataan anak biasanya bekumpul disitu 

sebelum masuk ke kelas gasan belajar. Sebelum baca doa nak ai, biasanya supaya 

kakanakan tu kada tegang kita ajak bapander, betakun kabar misalnya, terus tu dibawai 

benyanyi lagu-lagu Islami dengan betepuk tangan, melafalkan surah-surah pendek jua, 

supaya meningkatkan semangat belajar anak sebelum masuk kelas 

 

  

 Tamban Baru, 24 Maret 2022 

Interviewee Interviewer 

 

 

 

 

A Azizah  
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA GURU TPA DARUL AMAN) 

Kode  : CWG.K01 

Interviewee : Ibu K 

Interviewer : Peneliti (Azizah)  

Hari/Tgl : Sabtu, 26 Maret 2022 

Waktu  : 15.00 

No. Deskripsi 

1.  

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4. 

 

 

5.  
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8.  

 

 

9.  

 

 

 

10. 

 

 

 

Bagaimana mengelola pembelajaran yang asik dan menyenangkan dalam pembelajaran 

dinul Islam? 

Dalam proses pembelajaran anak diajak bernyanyi, dan sesekali bermain. 

Bagaimana cara guru memperkenalkan ajaran agama Islam pada pelajaran dinul Islam 

melalui metode lagu-lagu Islami? 

Dengan belajar dan diikuti menyanyikan lagu-lagu Islami yang berkaitan dengan 

pelajaran. 

Guru yang dituntut untuk menjadi teladan yang baik untuk anak selama anak berada 

disekolah, pas dirumah orang tuanya yang menjadi guru dan menjadi teladan untuk anak, 

itu juga sangat menjadi pendukung untuk anak dalam pembelajaran Dinul Islam ini, yang 

mana anak adalah seorang peniru yang paling gesit, yang paling cepat. Jadi kita sebagai 

guru dan orang tua harus jadi teladan yang baik gasan anak dimanapun kita berada 

Apakah ada kriteria tertentu dalam memilih lagu yang baik dinyanyikan untuk anak? 

Kriteria yang paling penting mengandung unsur Islami, tidak terlalu panjang agar mudah 

diingat oleh anak. 

Bagaimana guru mengajak anak  untuk bernyanyi bersama dan memahami kandungan 

lagu yang dinyanyikan? 

Dimulai dengan ajakan sambil bertepuk tangan untuk bernyanyi, kemudian menceritakan 

kandungan lagu Islami yang diajarkan bisa juga melalui berbagai macam media. 

Bagaimana guru menumbuhkan semangat belajar anak melalui lagu Islami? 

Dengan menunjukkan semangat dalam mengajak anak untuk belajar sambil bernyanyi. 

Apakah ada pelajaran tambahan Dinul Islam/kegiatan dinul Islam diluar jam pelajaran 

dinul Islam? 

Materi-materi yang penting juga untuk diberikan kepada anak. Materi tambahan itu seperti 

cerita tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul. Serta praktek dari hasil pembelajaran dinul 

Islam. 

Berapa jumlah murid-murid di TPA Darul Aman?  

Untuk kelas A berjumlah sekitar 42 anak, kelas B berjumlah sekitar 54 anak. Jadi, jumlah 

keseluruhan sekitar 96 orang anak. 

Apa saja metode belajar bagi guru terhadap murid di TPA Darul Aman? 

Ada beberapa metode, diantaranya: Metode Lagu-lagu Islami, Metode bernyanyi, Metode 

Demonstrasi, Tanya Jawab, dan Latihan. Ada juga metode tambahan salah satunya adalah 

metode nasihat yang bijak. 

Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi lagu-lagu Islami pada 

pelajaran dinul Islam? 

Faktor pendukungnya yang paling utama adalah dorongan, semangat dari orang tua anak 

dan dari diri anak itu sendiri, kalo faktor penghambatnya yang paling utama adalah rasa 



 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

malas. 

Faktor penghambat bisa muncul dari diri anaknya, dari dalam atau dari luar. Misalnya rasa 

malas atau mood anak yang kurang baik datang dari diri anak itu sendiri, maka anak akan 

sulit diajak untuk belajar. Anak-anak tidak bisa dipaksa oleh karena itu, sangat 

berpengaruh pada waktu anak belajar kemungkinan dia akan menolak, karena tidak fokus 

dan tidak konsentrasi untuk setiap hal yang dia pelajari hari iniBagaimana sistem 

penilaian di TPA Darul Aman? Terutama pada pelajaran Dinul Islam? 

Evaluasi pembelajaran ini dilakukan terus-menerus, selain evaluasi setiap akhir semester 

yang terdiri dari ujian lisan, ujian tertulis, dan ujian praktek, dan juga evaluasi di setiap 2-

3 kali pertemuan yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan anak. 

Bagaimana implementasi metode lagu-lagu Islami pada pelajaran dinul Islam? 

Belajar di TPA Darul Aman dimulai dari jam 14.00 WIB. Biasa sebelum kakanakan 

kumpul ke ruang privat diberi peringatan oleh guru dengan mencatuk lonceng beberapa 

kali, diberi arahan jua supaya kakanakannya lakas masuk ke ruang privat untuk berdoa 

bersama sebelum mulan belajaran di ruang kelas. Pas sudah terkumpul dan sudah duduk 

rapi bebaris, baru anak kami tanya-tanya dulu kabar anaknya, sedang sehat atau tidak? 

Sudah makan siang belum? Sudah istirahat atau kadada istirahat sebelum ke sekolah? 

Bagaimana perasaannya? Setelah itu baru kami mulai berdoa bersama-sama, menyanyikan 

lagu-lagu Islami sambil bertepuk tangan, dan melafalkan surah-surah pendek juga tidak 

lupa melafalkan ikrar santri TPA Darul Aman. 

evaluasi pembelajaran ini dilakukan secara berkala atau terus-menerus, selain evaluasi 

setiap akhir semester yang terdiri dari ujian lisan, ujian tertulis, dan ujian praktek, dan ada 

juga evaluasi di setiap 2-3 kali pertemuan yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan 

anak. 

 

  

 Tamban Baru, 26 Maret 2022 

Interviewee Interviewer 

 

 

 

 

K Azizah  
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA GURU TPA DARUL AMAN) 

Kode  : CWG.R01 

Interviewee : Bapak R 

Interviewer : Peneliti (Azizah)  

Hari/Tgl : Senin, 28 Maret 2022 

Waktu  : 15.30 

No. Deskripsi 

1.  

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

4. 

 

 

 

5.  
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7.  

 

 

8.  

 

 

 

9.  

 

 

 

 

10.  

 

 

 

Bagaimana mengelola pembelajaran yang asik dan menyenangkan dalam pembelajaran 

dinul Islam? 

Dalam proses pembelajaran anak diajak bernyanyi, dan sesekali bermain. 

Bagaimana cara guru memperkenalkan ajaran agama Islam pada pelajaran dinul Islam 

melalui metode lagu-lagu Islami? 

Dengan belajar dan diikuti menyanyikan lagu-lagu Islami yang berkaitan dengan 

pelajaran. 

Apakah ada kriteria tertentu dalam memilih lagu yang baik dinyanyikan untuk anak? 

Kriteria yang paling penting mengandung unsur Islami, tidak terlalu panjang agar mudah 

diingat oleh anak. 

Bagaimana guru mengajak anak  untuk bernyanyi bersama dan memahami kandungan 

lagu yang dinyanyikan? 

Dimulai dengan ajakan sambil bertepuk tangan untuk bernyanyi, kemudian menceritakan 

kandungan lagu Islami yang diajarkan bisa juga melalui berbagai macam media. 

Bagaimana guru menumbuhkan semangat belajar anak melalui lagu Islami? 

Dengan menunjukkan semangat dalam mengajak anak untuk belajar sambil bernyanyi. 

Apakah ada pelajaran tambahan Dinul Islam/kegiatan dinul Islam diluar jam pelajaran 

dinul Islam? 

Materi-materi yang penting juga untuk diberikan kepada anak. Materi tambahan itu seperti 

cerita tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul. Serta praktek dari hasil pembelajaran dinul 

Islam. 

Berapa jumlah murid-murid di TPA Darul Aman?  

Untuk kelas A berjumlah sekitar 42 anak, kelas B berjumlah sekitar 54 anak. Jadi, jumlah 

keseluruhan sekitar 96 orang anak. 

Apa saja metode belajar bagi guru terhadap murid di TPA Darul Aman? 

Ada beberapa metode, diantaranya: Metode Lagu-lagu Islami, Metode bernyanyi, Metode 

Demonstrasi, Tanya Jawab, dan Latihan. Ada juga metode tambahan salah satunya adalah 

metode nasihat yang bijak. 

Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi lagu-lagu Islami pada 

pelajaran dinul Islam? 

Faktor pendukungnya yang paling utama adalah dorongan, semangat dari orang tua anak 

dan dari diri anak itu sendiri, kalo faktor penghambatnya yang paling utama adalah rasa 

malas. 

Bagaimana sistem penilaian di TPA Darul Aman? Terutama pada pelajaran Dinul Islam? 

Evaluasi pembelajaran ini dilakukan terus-menerus, selain evaluasi setiap akhir semester 

yang terdiri dari ujian lisan, ujian tertulis, dan ujian praktek, dan juga evaluasi di setiap 2-

3 kali pertemuan yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan anak. 



 

127 

 

 

11. Bagaimana implementasi metode lagu-lagu Islami pada pelajaran dinul Islam? 

Yang pertama dengan adanya perencanaan, kedua pelaksanaan, kemudian evaluasi untuk 

tahap terakhirnya. Pada bagian Perencanaan pun memiliki beberapa penjelasan lagi begitu 

pula dengan pelaksanaan dan evaluasinya. 

Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya waktu yang tersedia untuk belangsungnya 

pembelajaran Dinul Islam beserta praktek keagaamannya sehingga pembelajaran kurang 

efisien dan efektif ditambah lagi pembelajaran ini diberikan untuk anak-anak yang 

memang baru mengenal pelajaran tersebut. 

Kalo untuk faktor pendukungnya yang paling utama adalah dorongan, semangat dari 

orang tua anak dan dari diri anak itu sendiri, walaupun konsentrasi anak waktu belajar itu 

terbatas, tapi kami bisa memakluminya wajar masih anak-anak dan masih usia dini. Untuk 

faktor pendukung lainnya motivasi dari guru-guru yang senantiasa membersamai anak, itu 

juga berpengaruh besar terhadap diri anak, membangkitkan semangat anak pas belajar 

 

  

 Tamban Baru, 28 Maret 2022 

Interviewee Interviewer 

 

 

 

 

R Azizah  
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Lampiran 3 

CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode  : CL.S.01 

Tempat : Sekolah 

Observer : Azizah  

Hari/Tgl : Kamis, 24 Maret 2022 

Waktu  : 14.00-17.00 

Pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 13.30. wita peneliti datang untuk melakukan 

kunjungan observasi di TPA Darul Aman. Tiba di sekolah peneliti menyapa serta memberi salam 

kepada guru-guru di TPA, setelah itu peneliti dipersilahkan masuk ke sekolah. persiapan guru pada 

jam 14.00 sebelum mengajar di kelas. Anak-anak tiba di sekolah pada jam 14.15 sampai jam 14.30 

juga berkumpul untuk persiapan masuk pra belajar. Pada jam 14.30 anak-anak dipersilahkan untuk 

masuk ke dalam ruang private untuk kegiatan pra belajar. Adapun kegiatan pra belajar diisi dengan 

lagu-lagu Islami beserta nyanyian dan musik dengan tepukan tangan ataupun dengan instrumen 

dari handphone guru pengajar dan yang terakhir diisi dengan doa-doa dan di tutup dengan ikrar 

santri. Selesai pra belajar, sebelum memasuki kelas untuk belajar pada hari ini atau setiap hari 

Kamis anak diminta berbaris untuk mencek kuku jari anak, anak yang kuku jarinya panjang akan 

dihitung untuk mengambil beberapa sampah di sekitar ruang belajar dan yang ada di lapangan dan 

membuangnya ke tempat pembuangan sampah, 1 kuku jari yang panjang di hitung 10 sampai. 

Terkadang ada beberapa guru yang membawa pemotong kuku kecil untuk anak. Jadi, sebelum 

mengambil sampah kuku jari anak dipotong terlebih dahulu. selanjutnya anak laki-laki diminta 

untuk membantu guru agar membuang sampah ke pembuangan akhir. Setelah mencuci tangan 

semua anak dipersilahkan untuk memasuki kelas masing-masing untuk memulai pelajaran. 

Pembagian kelas untuk anak-anak TPA Darul Aman dibagi berdasarkan usia anak dan sebagian 

berdasarkan kemampuan bacaan mengajinya. Kelas A untuk usia 6 sampai 7 tahun dan seterusnya, 

sedangkan kelas B untuk usia 4 sampai 5 tahun. Hari ini anak-anak kelas B belajar pelajaran Surah-

surah, yang mana pelajaran ini terdiri dari surah-surah pendek alquran atau surah-surah harian yang 

sering dibaca. Adapun surah yang diajarkan hari ini di kelas B adalah surah Al-Kautsar ayat 1 

sampai 3, membaca dengan irama Bayyati atau Nahawand. Setelah membaca bersama-sama guru 

mendekati anak satu-persatu secara bergantian untuk memberikan arahan kepada anak untuk 

menulis. Selesai menulis anak dipersilahkan untuk mengulangi bacaannya beberapa kali, setelah itu 

dikumpulkan kepada guru untuk diberikan penilaian semacam bintang atau emoticon.  

Anak-anak diminta untuk merapikan alat tulis belajarnya, setelah itu anak dipersilahkan 

untuk memasuki ruang private untuk masuk belajar alquran. Karena guru pengajar di TPA Darul 

Aman hanya beberapa orang maka, sebagian anak dipersilahkan untuk istirahat sembari menunggu 

gilirannya untuk belajar mengaji. Ada dua bagian anak untuk belajar mengaji, yang pertama iqra’ 

yang kedua alquran. Belajar mengaji tidak mempunyai batas waktu, akan tetapi anak biasa mengaji 

setengah halaman untuk iqra’ dan diulang sebanyak dua kali dan setengah halaman untuk alquran. 

Anak-anak dibiasakan agar tidak tergesa-gesa dalam belajar mengaji, agar bacaannya dapat di 

dengar guru dengan baik, manakala ada kesalahan dalam bacaan guru dapat memperbaiki dengan 

mengajari anak secara perlahan. 

Setelah selesai mengaji anak-anak dipersilahkan untuk beristirahat makan, dan terakhir 
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diminta untuk berwudhu sebelum masuk ruangan. Karena setelahnya anak-anak akan mengerjakan 

salat asar berjamaah. Setelahnya anak diminta untuk berkumpul kembali di ruang private, dan 

memulai kegiatan recalling dan yang terakhir adalah berdoa sebelum pulang. Anak-anak yang 

memiliki barisan paling rapi akan menjadi barisan yang paling awal diminta untuk meninggalkan 

ruangan. 

Selesai sudah kegiatan hari ini, guru-guru kembali merapikan alat-alat sekolah untuk 

disimpan kembali ke tempat semula. Lalu dipersilahkan untuk pulang. Untuk kegiatan besok hari 

dipersiapkan kembali sebagaimana yang telah dipaparkan tadi. 

 

  



 

130 

 

 

CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode  : CL.S.02 

Tempat : Sekolah 

Observer : Azizah  

Hari/Tgl : Jum’at, 25 Maret 2022 

Waktu  : 14.00-17.00 

Pada hari jum’at tanggal 25 Maret 2022 pukul 13.30. wita peneliti datang untuk melakukan 

kunjungan observasi di TPA Darul Aman. Tiba di sekolah peneliti menyapa serta memberi salam 

kepada guru-guru di TPA, setelah itu peneliti dipersilahkan masuk ke sekolah. persiapan guru pada 

jam 14.00 sebelum mengajar di kelas. Anak-anak tiba di sekolah pada jam 14.15 sampai jam 14.30 

juga berkumpul untuk persiapan masuk pra belajar. Pada jam 14.30 anak-anak dipersilahkan untuk 

masuk ke dalam ruang private untuk kegiatan pra belajar. Adapun kegiatan pra belajar diisi dengan 

lagu-lagu Islami beserta nyanyian dan musik dengan tepukan tangan ataupun dengan instrumen 

dari handphone guru pengajar dan yang terakhir diisi dengan doa-doa dan di tutup dengan ikrar 

santri. 

Selesai pra belajar, sebelum memasuki kelas untuk belajar pada hari ini anak diminta untuk 

mengambil beberapa sampah yang sedikit terlihat berserakan di sekolah terutama di sekitar ruang 

belajar dan yang ada di lapangan, terakhir membuangnya ke tempat pembuangan sampah, sebagian 

anak laki-laki diminta untuk membantu guru agar membuang sampah ke pembuangan akhir. 

Setelah mencuci tangan semua anak dipersilahkan untuk memasuki kelas masing-masing untuk 

memulai pelajaran. 

Pembagian kelas untuk anak-anak TPA Darul Aman dibagi berdasarkan usia anak dan 

sebagian berdasarkan kemampuan bacaan mengajinya. Kelas A untuk usia 6 sampai 7 tahun dan 

seterusnya, sedangkan kelas B untuk usia 4 sampai 5 tahun. Hari ini anak-anak kelas B belajar 

pelajaran Khot (Kaligrafi/Melukis indah huruf arab), yang mana pelajaran ini mengajarkan tentang.  

Untuk anak-anak kelas B diminta untuk menggambar sesuai dengan kemampuannya, sebagian 

anak ada yang menggambar sesuka hati, dan juga ada yang menggambar seperti yang digambar 

guru di depan kelas. Hari ini guru menggunakan metode demonstrasi dan tanya jawab, karena 

kebanyakan anak menggambar bebas sesuai keinginan mereka masing-masing. 

Setelah menggambar, guru mendekati anak satu-persatu secara bergantian untuk 

memberikan arahan kepada anak untuk menggambar. Selesai menggambar anak dipersilahkan 

untuk mengumpulkan gambarnya kepada guru untuk diberikan penilaian seperti bintang atau 

emoticon.  

Anak-anak diminta untuk merapikan alat tulis belajarnya, setelah itu anak dipersilahkan 

untuk memasuki ruang private untuk masuk belajar alquran. Karena guru pengajar di TPA Darul 

Aman hanya beberapa orang maka, sebagian anak dipersilahkan untuk istirahat sembari menunggu 

gilirannya untuk belajar mengaji. Ada dua bagian anak untuk belajar mengaji, yang pertama iqra’ 

yang kedua alquran. Belajar mengaji tidak mempunyai batas waktu, akan tetapi anak biasa mengaji 

setengah halaman untuk iqra’ dan diulang sebanyak dua kali dan setengah halaman untuk alquran. 

Anak-anak dibiasakan agar tidak tergesa-gesa dalam belajar mengaji, agar bacaannya dapat di 

dengar guru dengan baik, manakala ada kesalahan dalam bacaan guru dapat memperbaiki dengan 

mengajari anak secara perlahan. 

Setelah selesai mengaji anak-anak dipersilahkan untuk beristirahat makan, dan terakhir 

diminta untuk berwudhu sebelum masuk ruangan. Karena setelahnya anak-anak akan mengerjakan 
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salat asar berjamaah. Setelahnya anak diminta untuk berkumpul kembali di ruang private, dan 

memulai kegiatan recalling dan yang terakhir adalah berdoa sebelum pulang. Anak-anak yang 

memiliki barisan paling rapi akan menjadi barisan yang paling awal diminta untuk meninggalkan 

ruangan. 

Selesai sudah kegiatan hari ini, guru-guru kembali merapikan alat-alat sekolah untuk 

disimpan kembali ke tempat semula. Lalu dipersilahkan untuk pulang. Untuk kegiatan besok hari 

dipersiapkan kembali sebagaimana yang telah dipaparkan tadi. 
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode  : CL.S.03 

Tempat : Sekolah 

Observer : Azizah  

Hari/Tgl : Sabtu, 26 Maret 2022 

Waktu  : 14.00-17.00 

Pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 13.30. wita peneliti datang untuk melakukan 

kunjungan observasi di TPA Darul Aman. Tiba di sekolah peneliti menyapa serta memberi salam 

kepada guru-guru di TPA, setelah itu peneliti dipersilahkan masuk ke sekolah. persiapan guru pada 

jam 14.00 sebelum mengajar di kelas. Anak-anak tiba di sekolah pada jam 14.15 sampai jam 14.30 

juga berkumpul untuk persiapan masuk pra belajar. Pada jam 14.30 anak-anak dipersilahkan untuk 

masuk ke dalam ruang private untuk kegiatan pra belajar. Adapun kegiatan pra belajar diisi dengan 

lagu-lagu Islami beserta nyanyian dan musik dengan tepukan tangan ataupun dengan instrumen 

dari handphone guru pengajar dan yang terakhir diisi dengan doa-doa dan di tutup dengan ikrar 

santri. 

Selesai pra belajar, sebelum memasuki kelas untuk belajar pada hari ini anak diminta untuk 

mengambil beberapa sampah yang sedikit terlihat berserakan di sekolah terutama di sekitar ruang 

belajar dan yang ada di lapangan, terakhir membuangnya ke tempat pembuangan sampah, sebagian 

anak laki-laki diminta untuk membantu guru agar membuang sampah ke pembuangan akhir. 

Setelah mencuci tangan semua anak dipersilahkan untuk memasuki kelas masing-masing untuk 

memulai pelajaran. 

Pembagian kelas untuk anak-anak TPA Darul Aman dibagi berdasarkan usia anak dan 

sebagian berdasarkan kemampuan bacaan mengajinyanya. Kelas A untuk usia 6 sampai 7 tahun 

dan seterusnya, sedangkan kelas B untuk usia 4 sampai 5 tahun. Hari ini anak-anak kelas B belajar 

pelajaran Pasholatan, yang mana pelajaran ini menjelaskan tentang tata cara salat, di mulai dari 

bacaan salat, kemudian dilanjutkan dengan gerakan salat. Adapun fokus hari ini anak belajar 

bacaan rukuk. Anak-anak diminta untuk menulis sesuai dengan kemampuannya, sebagian anak ada 

yang menulis iqro’ ada juga yang menulis sebagian bacaan salat dan kemudian melafalkannya 

secara bersama-sama. karena guru mengutamakan metode lagu-lagu Islami maka sebelumnya guru 

juga sudah mempersiapkan lagu Islami yang berkaitan dengan salat, agar memudahkan anak dalam 

mengingat dan memahami apa yang anak pelajari pada hari ini. 

Setelah bernyanyi bersama-sama guru mendekati anak satu-persatu secara bergantian untuk 

memberikan arahan kepada anak untuk menulis. Selesai menulis anak dipersilahkan untuk 

mengulangi bacaannya beberapa kali, setelah itu dikumpulkan kepada guru untuk diberikan 

penilaian seperti bintang atau emoticon. 

Anak-anak diminta untuk merapikan alat tulis belajarnya, setelah itu anak dipersilahkan 

untuk memasuki ruang private untuk masuk belajar alquran. Karena guru pengajar di TPA Darul 

Aman hanya beberapa orang maka, sebagian anak dipersilahkan untuk istirahat sembari menunggu 

gilirannya untuk belajar mengaji. Ada dua bagian anak untuk belajar mengaji, yang pertama iqra’ 

yang kedua alquran. Belajar mengaji tidak mempunyai batas waktu, akan tetapi anak biasa mengaji 

setengah halaman untuk iqra’ dan diulang sebanyak dua kali dan setengah halaman untuk alquran. 

Anak-anak dibiasakan agar tidak tergesa-gesa dalam belajar mengaji, agar bacaannya dapat di 

dengar guru dengan baik, manakala ada kesalahan dalam bacaan guru dapat memperbaiki dengan 

mengajari anak secara perlahan. 
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Setelah selesai mengaji anak-anak dipersilahkan untuk beristirahat makan, dan terakhir 

diminta untuk berwudhu sebelum masuk ruangan. Karena setelahnya anak-anak akan mengerjakan 

salat asar berjamaah. Setelahnya anak diminta untuk berkumpul kembali di ruang private, dan 

memulai kegiatan recalling dan yang terakhir adalah berdoa sebelum pulang. Anak-anak yang 

memiliki barisan paling rapi akan menjadi barisan yang paling awal diminta untuk meninggalkan 

ruangan. 

Selesai sudah kegiatan hari ini, guru-guru kembali merapikan alat-alat sekolah untuk 

disimpan kembali ke tempat semula. Lalu dipersilahkan untuk pulang. Untuk kegiatan besok hari 

dipersiapkan kembali sebagaimana yang telah dipaparkan tadi. 
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode  : CL.S.04 

Tempat : Sekolah 

Observer : Azizah  

Hari/Tgl : Senin, 28 Maret 2022 

Waktu  : 14.00-17.00 

Pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 13.30. wita peneliti datang untuk melakukan 

kunjungan observasi di TPA Darul Aman. Tiba di sekolah peneliti menyapa serta memberi salam 

kepada guru-guru di TPA, setelah itu peneliti dipersilahkan masuk ke sekolah. persiapan guru pada 

jam 14.00 sebelum mengajar di kelas. Anak-anak tiba di sekolah pada jam 14.15 sampai jam 14.30 

juga berkumpul untuk persiapan masuk pra belajar. Pada jam 14.30 anak-anak dipersilahkan untuk 

masuk ke dalam ruang private untuk kegiatan pra belajar. Adapun kegiatan pra belajar diisi dengan 

lagu-lagu Islami beserta nyanyian dan musik dengan tepukan tangan ataupun dengan instrumen 

dari handphone guru pengajar dan yang terakhir diisi dengan doa-doa dan di tutup dengan ikrar 

santri. 

Selesai pra belajar, sebelum memasuki kelas untuk belajar pada hari ini anak diminta untuk 

mengambil beberapa sampah yang sedikit terlihat berserakan di sekolah terutama di sekitar ruang 

belajar dan yang ada di lapangan, terakhir membuangnya ke tempat pembuangan sampah, sebagian 

anak laki-laki diminta untuk membantu guru agar membuang sampah ke pembuangan akhir. 

Setelah mencuci tangan semua anak dipersilahkan untuk memasuki kelas masing-masing untuk 

memulai pelajaran. 

Pembagian kelas untuk anak-anak TPA Darul Aman dibagi berdasarkan usia anak dan 

sebagian berdasarkan kemampuan bacaan mengajinyanya. Kelas A untuk usia 6 sampai 7 tahun 

dan seterusnya, sedangkan kelas B untuk usia 4 sampai 5 tahun. Hari ini anak-anak kelas B belajar 

pelajaran Pasholatan, yang mana pelajaran ini menjelaskan tentang tata cara salat, di mulai dari 

bacaan salat, kemudian dilanjutkan dengan gerakan salat. Untuk anak-anak kelas A biasa diminta 

untuk menulis hingga melafalkan bacaan salat dari takbir sampai surah al-fatihah di depan kelas. 

Adapun untuk anak-anak kelas B diminta untuk menulis sesuai dengan kemampuannya, sebagian 

anak ada yang menulis iqro’ ada juga yang menulis sebagian bacaan salat dan kemudian 

melafalkannya secara bersama-sama. karena guru mengutamakan metode lagu-lagu Islami maka 

sebelumnya guru juga sudah mempersiapkan lagu Islami yang berkaitan dengan salat, agar 

memudahkan anak dalam mengingat dan memahami apa yang anak pelajari pada hari ini. 

Setelah bernyanyi bersama-sama guru mendekati anak satu-persatu secara bergantian untuk 

memberikan arahan kepada anak untuk menulis. Selesai menulis anak dipersilahkan untuk 

mengulangi bacaannya beberapa kali, setelah itu dikumpulkan kepada guru untuk diberikan 

penilaian seperti bintang atau emoticon. 

Anak-anak diminta untuk merapikan alat tulis belajarnya, setelah itu anak dipersilahkan 

untuk memasuki ruang private untuk masuk belajar alquran. Karena guru pengajar di TPA Darul 

Aman hanya beberapa orang maka, sebagian anak dipersilahkan untuk istirahat sembari menunggu 

gilirannya untuk belajar mengaji. Ada dua bagian anak untuk belajar mengaji, yang pertama iqra’ 

yang kedua alquran. Belajar mengaji tidak mempunyai batas waktu, akan tetapi anak biasa mengaji 

setengah halaman untuk iqra’ dan diulang sebanyak dua kali dan setengah halaman untuk alquran. 

Anak-anak dibiasakan agar tidak tergesa-gesa dalam belajar mengaji, agar bacaannya dapat di 

dengar guru dengan baik, manakala ada kesalahan dalam bacaan guru dapat memperbaiki dengan 
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mengajari anak secara perlahan. 

Setelah selesai mengaji anak-anak dipersilahkan untuk beristirahat makan, dan terakhir 

diminta untuk berwudhu sebelum masuk ruangan. Karena setelahnya anak-anak akan mengerjakan 

salat asar berjamaah. Setelahnya anak diminta untuk berkumpul kembali di ruang private, dan 

memulai kegiatan recalling dan yang terakhir adalah berdoa sebelum pulang. Anak-anak yang 

memiliki barisan paling rapi akan menjadi barisan yang paling awal diminta untuk meninggalkan 

ruangan. 

Selesai sudah kegiatan hari ini, guru-guru kembali merapikan alat-alat sekolah untuk 

disimpan kembali ke tempat semula. Lalu dipersilahkan untuk pulang. Untuk kegiatan besok hari 

dipersiapkan kembali sebagaimana yang telah dipaparkan tadi. 
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode  : CL.S.05 

Tempat : Sekolah 

Observer : Azizah  

Hari/Tgl : Selasa, 29 Maret 2022 

Waktu  : 14.00-17.00 

Pada hari selasa tanggal 29 Maret 2022 pukul 13.30. wita peneliti datang untuk melakukan 

kunjungan observasi di TPA Darul Aman. Tiba di sekolah peneliti menyapa serta memberi salam 

kepada guru-guru di TPA, setelah itu peneliti dipersilahkan masuk ke sekolah. persiapan guru pada 

jam 14.00 sebelum mengajar di kelas. Anak-anak tiba di sekolah pada jam 14.15 sampai jam 14.30 

juga berkumpul untuk persiapan masuk pra belajar. Pada jam 14.30 anak-anak dipersilahkan untuk 

masuk ke dalam ruang private untuk kegiatan pra belajar. Adapun kegiatan pra belajar diisi dengan 

lagu-lagu Islami beserta nyanyian dan musik dengan tepukan tangan ataupun dengan instrumen 

dari handphone guru pengajar dan yang terakhir diisi dengan doa-doa dan di tutup dengan ikrar 

santri. 

Selesai pra belajar, sebelum memasuki kelas untuk belajar pada hari ini anak diminta untuk 

mengambil beberapa sampah yang sedikit terlihat berserakan di sekolah terutama di sekitar ruang 

belajar dan yang ada di lapangan, terakhir membuangnya ke tempat pembuangan sampah, sebagian 

anak laki-laki diminta untuk membantu guru agar membuang sampah ke pembuangan akhir. 

Setelah mencuci tangan semua anak dipersilahkan untuk memasuki kelas masing-masing untuk 

memulai pelajaran. 

Pembagian kelas untuk anak-anak TPA Darul Aman dibagi berdasarkan usia anak dan 

sebagian berdasarkan kemampuan bacaan mengajinya. Kelas A untuk usia 6 sampai 7 tahun dan 

seterusnya, sedangkan kelas B untuk usia 4 sampai 5 tahun. Hari ini anak belajar pelajaran Doa-

doa, yang mana pelajaran ini mengajarkan tentang doa-doa pendek yang dipakai sehari-hari, 

diantaranya ada doa sebelum dan sesudah makan, doa masuk wc dan keluar wc, dan lain-lain.  

Untuk anak-anak kelas B diminta untuk menulis sesuai dengan kemampuannya, sebagian anak ada 

yang menulis iqro’ ada juga yang menulis doa dan kemudian melafalkannya secara bersama-sama. 

karena guru mengutamakan metode lagu-lagu Islami maka sebelumnya guru juga sudah 

mempersiapkan lagu Islami yang berkaitan dengan doa, agar memudahkan anak dalam mengingat 

dan memahami apa yang anak pelajari pada hari ini. 

Setelah membaca bersama-sama guru mendekati anak satu-persatu secara bergantian untuk 

memberikan arahan kepada anak untuk menulis. Selesai menulis anak dipersilahkan untuk 

mengulangi bacaannya beberapa kali, setelah itu dikumpulkan kepada guru untuk diberikan 

penilaian seperti bintang atau emoticon. 

Anak-anak diminta untuk merapikan alat tulis belajarnya, setelah itu anak dipersilahkan 

untuk memasuki ruang private untuk masuk belajar alquran. Karena guru pengajar di TPA Darul 

Aman hanya beberapa orang maka, sebagian anak dipersilahkan untuk istirahat sembari menunggu 

gilirannya untuk belajar mengaji. Ada dua bagian anak untuk belajar mengaji, yang pertama iqra’ 

yang kedua alquran. Belajar mengaji tidak mempunyai batas waktu, akan tetapi anak biasa mengaji 

setengah halaman untuk iqra’ dan diulang sebanyak dua kali dan setengah halaman untuk alquran. 

Anak-anak dibiasakan agar tidak tergesa-gesa dalam belajar mengaji, agar bacaannya dapat di 

dengar guru dengan baik, manakala ada kesalahan dalam bacaan guru dapat memperbaiki dengan 

mengajari anak secara perlahan. 
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Setelah selesai mengaji anak-anak dipersilahkan untuk beristirahat makan, dan terakhir 

diminta untuk berwudhu sebelum masuk ruangan. Karena setelahnya anak-anak akan mengerjakan 

salat asar berjamaah. Setelahnya anak diminta untuk berkumpul kembali di ruang private, dan 

memulai kegiatan recalling dan yang terakhir adalah berdoa sebelum pulang. Anak-anak yang 

memiliki barisan paling rapi akan menjadi barisan yang paling awal diminta untuk meninggalkan 

ruangan. 

Selesai sudah kegiatan hari ini, guru-guru kembali merapikan alat-alat sekolah untuk 

disimpan kembali ke tempat semula. Lalu dipersilahkan untuk pulang. Untuk kegiatan besok hari 

dipersiapkan kembali sebagaimana yang telah dipaparkan tadi. 
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode  : CL.S.06 

Tempat : Sekolah 

Observer : Azizah  

Hari/Tgl : Rabu, 30 Maret 2022 

Waktu  : 14.00-17.00 

Pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 13.30. wita peneliti datang untuk melakukan 

kunjungan observasi di TPA Darul Aman. Tiba di sekolah peneliti menyapa serta memberi salam 

kepada guru-guru di TPA, setelah itu peneliti dipersilahkan masuk ke sekolah. persiapan guru pada 

jam 14.00 sebelum mengajar di kelas. Anak-anak tiba di sekolah pada jam 14.15 sampai jam 14.30 

juga berkumpul untuk persiapan masuk pra belajar. Pada jam 14.30 anak-anak dipersilahkan untuk 

masuk ke dalam ruang private untuk kegiatan pra belajar. Adapun kegiatan pra belajar diisi dengan 

lagu-lagu Islami beserta nyanyian dan musik dengan tepukan tangan ataupun dengan instrumen 

dari handphone guru pengajar dan yang terakhir diisi dengan doa-doa dan di tutup dengan ikrar 

santri. 

Selesai pra belajar, sebelum memasuki kelas untuk belajar pada hari ini anak diminta untuk 

mengambil beberapa sampah yang sedikit terlihat berserakan di sekolah terutama di sekitar ruang 

belajar dan yang ada di lapangan, terakhir membuangnya ke tempat pembuangan sampah, sebagian 

anak laki-laki diminta untuk membantu guru agar membuang sampah ke pembuangan akhir. 

Setelah mencuci tangan semua anak dipersilahkan untuk memasuki kelas masing-masing untuk 

memulai pelajaran. 

Pembagian kelas untuk anak-anak TPA Darul Aman dibagi berdasarkan usia anak dan 

sebagian berdasarkan kemampuan bacaan mengajinya. Kelas A untuk usia 6 sampai 7 tahun dan 

seterusnya, sedangkan kelas B untuk usia 4 sampai 5 tahun. Hari ini anak-anak kelas B belajar 

pelajaran Dinul Islam, yang mana pelajaran ini menjelaskan tentang pendidikan agama Islam dan 

hari ini difokuskan untuk belajar tentang Rukun Islam, diantaranya yaitu: syahadat, salat, puasa, 

membayar zakat, naik haji bagi yang mampu. 

Adapun untuk anak-anak kelas B diminta untuk menulis sesuai dengan kemampuannya, 

sebagian anak ada yang menulis iqro’ ada juga yang menulis inti dari rukun Islam yang lima dan 

kemudian melafalkannya secara bersama-sama. karena guru mengutamakan metode lagu-lagu 

Islami maka sebelumnya guru juga sudah mempersiapkan lagu Islami yang berkaitan dengan salat, 

agar memudahkan anak dalam mengingat dan memahami apa yang anak pelajari pada hari ini. 

Setelah menyanyi bersama-sama guru mendekati anak satu-persatu secara bergantian untuk 

memberikan arahan kepada anak untuk menulis. Selesai menulis anak dipersilahkan untuk 

mengulangi bacaannya beberapa kali, setelah itu dikumpulkan kepada guru untuk diberikan 

penilaian seperti bintang atau emoticon. 

Anak-anak diminta untuk merapikan alat tulis belajarnya, setelah itu anak dipersilahkan 

untuk memasuki ruang private untuk masuk belajar alquran. Karena guru pengajar di TPA Darul 

Aman hanya beberapa orang maka, sebagian anak dipersilahkan untuk istirahat sembari menunggu 

gilirannya untuk belajar mengaji. Ada dua bagian anak untuk belajar mengaji, yang pertama iqra’ 

yang kedua alquran. Belajar mengaji tidak mempunyai batas waktu, akan tetapi anak biasa mengaji 

setengah halaman untuk iqra’ dan diulang sebanyak dua kali dan setengah halaman untuk alquran. 

Anak-anak dibiasakan agar tidak tergesa-gesa dalam belajar mengaji, agar bacaannya dapat di 

dengar guru dengan baik, manakala ada kesalahan dalam bacaan guru dapat memperbaiki dengan 
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mengajari anak secara perlahan. 

Setelah selesai mengaji anak-anak dipersilahkan untuk beristirahat makan, dan terakhir 

diminta untuk berwudhu sebelum masuk ruangan. Karena setelahnya anak-anak akan mengerjakan 

salat asar berjamaah. Setelahnya anak diminta untuk berkumpul kembali di ruang private, dan 

memulai kegiatan recalling dan yang terakhir adalah berdoa sebelum pulang. Anak-anak yang 

memiliki barisan paling rapi akan menjadi barisan yang paling awal diminta untuk meninggalkan 

ruangan. 

Selesai sudah kegiatan hari ini, guru-guru kembali merapikan alat-alat sekolah untuk 

disimpan kembali ke tempat semula. Lalu dipersilahkan untuk pulang. Untuk kegiatan besok hari 

dipersiapkan kembali sebagaimana yang telah dipaparkan tadi. 
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Lampiran 4 

CATATAN DOKUMENTASI 

(FOTO) 

Kode  : CDFTPA 

Tempat : TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) Darul Aman Tamban Catur 

FOTO KETERANGAN 

 

 

CDFTPA 01 Foto Lembaga TPA Darul 

Aman bersama anak-anak TPA Darul 

Aman 

 

 

CDFTPA 02 Penyerahan dan Pemberian 

Surat izin Riset Penelitian 
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CDFTPA 03 Foto bersama Ibu K 

setelah wawancara 

 

 

CDFTPA 04 Kegiatan Pra Belajar TPA 

Darul Aman di ruang privat 

 

 

 

 

CDFTPA 05 Ruang belajar anak 
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CDFTPA 06 Foto bersama dewan guru 

TPA Darul Aman setelah wawancara di 

ruang Kantor Sekolah 

 

 

CDFTPA 07 Penyerahan Hadiah 

Kenang-kenangan dan ucapan Terima 

kasih untuk TPA Darul Aman 

 

 

CDFTPA 08 Parkiran anak-anak TPA 

Darul Aman 
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CDFTPA 09 Buku Belajar Anak 

 

 

CDFTPA 09 Proses Pembelajaran Anak-anak 

TPA Darul Aman di ruang belajar 

 

 

CDFTPA 10 Materi tambahan (praktek sholat 

berjamaah) anak-anak TPA Darul Aman 

 

 

CDFTPA 11 Pembelajaran Iqro’ dan Al-quran 

anak-anak TPA Darul Aman 
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CDFTPA 12 Foto bersama anak-anak TPA 

Darul Aman 

 

 

CDFTPA 13 Foto bersama anak-anak TPA 

Darul Aman 

 

 

CDFTPA 14 Proses Evaluasi Lisan anak-anak 

TPA Darul Aman 

 

 

CDFTPA 15 Pembagian Rapot (Buku Hasil 

Belajar Anak) 
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CDFTPA 16 Raport (hasil belajar anak) anak-

anak TPA Darul Aman 

  

CDFTPA 17 Kartu Infaq anak TPA Darul 

Aman 

  

CDFTPA 18 Laporan Pertanggung Jawaban 

TPA Darul Aman 
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CDFTPA 19 Profil Lembaga TPA 

Darul Aman 

 

 

CDFTPA 20 Dokumen TPA Darul 

Aman 
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CDFTPA 21 Daftar Absen Guru TPA 

Darul Aman 

 

 

CDFTPA 22 Foto SK Kepengurusan 

TPA Darul Aman  
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CDFTPA 23 Daftar nama anak kelas 

B TPA Darul Aman 

 

 

CDFTPA 24 Daftar nama anak kelas 

A TPA Darul Aman 
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Lampiran 5 

TRIANGULASI DATA 

No. Fokus Penelitian 
Catatan 

Lapangan 

Catatan 

Wawancara 

Catatan 

Dokumentasi 

1. Gambaran umum 

subjek penelitian 

  (CDFTPA.01), (CDFTPA.04), 

(CDFTPA.05), (CDFTPA.06), 

(CDFTPA.08), (CDFTPA.09), 

(CDFTPA.16), (CDFTPA.17), 

(CDFTPA.18), (CDFTPA.19), 

(CDFTPA.20), (CDFTPA.21), 

(CDFTPA.22), (CDFTPA.23), 

(CDFTPA.24). 

2. Implementasi metode 

lagu-lagu Islami pada 

pelajaran dinul Islam 

terhadap anak usia 5-

6 tahun di TPA Darul 

Aman Tamban Catur 

serta faktor 

penghambat dan 

pendukungnya 

(CL.S.01), 

(CL.S.02), 

(CL.S.03), 

(CL.S.04), 

(CL.S.05), 

(CL.S.06). 

(CWG.A01), 

(CWG.A02), 

(CWG.K01), 

(CWG.R01). 
 

(CDFTPA.02), (CDFTPA.03),  

(CDFTPA.07), (CDFTPA.10), 

(CDFTPA.11), (CDFTPA.12), 

(CDFTPA.13), (CDFTPA.14), 

(CDFTPA.15). 
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Lampiran 6 

SK PEMBIMBING 
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SURAT PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
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CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
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SURAT KETERANGAN TELAH SEMINAR PROPOSAL  
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 SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI  
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SURAT IZIN RISET PENELITIAN DARI DEKAN FAKULTAS 

TARBIYAH DAN KEGURUAN 
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SURAT REKOMENDASI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

  



 

158 

 

 

SURAT REKOMENDASI DARI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN KAPUAS 
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SURAT PERNYATAAN TELAH SELESAI RISET
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CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI 
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Lampiran 7 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

1. Nama Lengkap   : Azizah 

2. NIM    : 180101080911 

3. Tempat, Tanggal Lahir  : Tamban Baru, 25 Maret 2001 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Alamat    : Desa Tamban Baru Mekar RT. 05 

Kec. Tamban Catur Kab. Kapuas  

Prov. Kalimantan Tengah 

6. No. HP    : 081243814061/083141082497 

7. Alamat Email   : azizahhsyafrudin@gmaill.com 

8. Pengalaman Organisasi/Kerja: 

a. Majelis Ukhuwah Santri Darul Ilmi (MUSDI) 

b. Kabinet Asrama 3 UIN Antasari 2019 

c. LDK Nurul Fata FTK UIN Antasari 

d. SSLK Al-Banjary UIN Antasari 

9. Prestasi Akademik: - 

10. Prestasi Nonakademik: 

a. Juara 1 Lomba Syarhil Qur’an Tingkat Prodi PIAUD 

b. Juara 3 Lomba Syarhil Qur’an Tingkat FTK 

c. Juara 1 Lomba Akustik Lagu Banjar Tingkat Prodi PIAUD 

d. Juara 3 Lomba Nasyid Tingkat Prodi PIAUD 

11. Daftar Karya Ilmiah: - 
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