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Penelitian ini bertitik tolak dari latar belakang bahwa Alquran merupakan 

salah satu sumber hukum ajaran Islam yang utama sekaligus sebagai pedoman 

hidup manusia. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh orangtua 

apalagi orangtua yang berstatus single parent, untuk itu para orangtua single parent 

harus mengenalkan pendidikan Alquran kepada anak sedini mungkin, dengan 

harapan agar anak menjadi generasi yang baik yang sesuai dengan akhlaknya 

Alquran.  

Penelitian ini mengemukakan tentang penerapan metode yang digunakan 

oleh orang single parent di Desa Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara, 

peran orangtua dalam pendidikan membaca Alquran di Desa Alalak Tengah 

Kecamatan Banjarmasin Utara, dan problematika dalam pendidikan membaca 

Alquran pada anak oleh  orangtua single parent di Desa Alalak Tengah Kecamatan 

Banjarmasin Utara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan 

metode, peran orangtua dalam pendidikan membaca Alquran dan problematika 

dalam pendidikan membaca Alquran pada anak oleh  orangtua single parent di Desa 

Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode 

kualitatif. Karenanya, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan 

data yang digunakan adalah editing dan klasifikasi data kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil pernelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 

pendidikan membaca Alquran dalam keluarga atau orangtua single parent di Desa 

Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara diberikan melalui keteladanan, 

perhatian, nasehat, penghargaan, pembiasaan dan pengawasan dari orangtua single 

parent. Kemudain metode pembelajaran yang digunakan adalah metode 

pembelajaran Iqra. Adapun peran orangtua single parent sudah cukup baik, disela 

mereka harus berkeja mencari nafkah, mereka tetap memberikan kasih sayang 

kepada anaknya walau masih kurang karena waktu yang dimiliki cukup terbatas. 

Sedangkan problematika dalam pendidikan membaca Alquran pada anak oleh 

orangtua single parent di Desa Alalak Tengah Kecamtan Banjarmasin utara antara 

lain adalah latar belakang pendidikan orantua, keadaan lingkungan keluarga dan 

sosial, waktu yang dimiliki orangtua dan trakhir adalah ekonomi. 
 


