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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN ORANG TUA ASUH DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA 

PEMBELAJARAN AL-QUR’AN DI LKSA PANTI ASUHAN SAHAL 

SUHAIL UNGARAN 

 

A. Pedoman Observasi 

 

1. Mengamati gambaran umum dan letak geografis Panti Sahal Suhail 

Ungaran. 

2. Mengamati bangunan gedung Panti Sahal Suhail Ungaran. 

3. Mengamati sarana dan prasarana di Panti Sahal Suhail Ungaran. 

4. Mengamati keadaan orang tua asuh di Panti Sahal Suhail Ungaran. 

5. Mengamati keadaan anak di Panti Sahal Suhail Ungaran. 

6. Mengamati kegiatan pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an di Panti Sahal 

Suhail Ungaran. 

7. Mengamati lingkungan sekitar Panti Sahal Suhail Ungaran. 

 

B. Pedoman Dokumentasi 

 

1. Mengumpulkan data sejarah Panti Asuhan Sahal Suhail Ungaran. 

2. Mengumpulkan data tentang struktur organisasi Panti Asuhan Sahal 

Suhail Ungaran. 

3. Mengumpulkan data tentang orang tua asuh Panti Asuhan Sahal Suhail 

Ungaran. 

4. Mengumpulkan data sarana dan prasarana Panti Asuhan Sahal Suhail 

Ungaran. 

5. Mengumpulkan data jadwal kegiatan dan tata tertib Panti Asuhan Sahal 

Suhail Ungaran 

6. Mengumpulkan data tentang problematika pembelajaran Al-Qur’an di 

Panti Asuhan Sahal Suhail Ungaran. 
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C. Pedoman Wawancara 

a. Orang tua asuh Panti Asuhan Sahal Suhail Ungaran 

1. Berapa lama anda menjadi orang tua asuh di sini ? 

2. Apa motivasi anda menjadi orang tua asuh dan bertahan hingga 

sekarang ? 

3. Berapa jumlah anak asuh dan pengasuh disini ? 

4. Berapa batasan usia anak masuk panti disini ? 

5. Apa pola atau gaya pengasuhan yang anda terapkan ? 

6. Bagaimana pemberian sanksi kepada anak asuh yang melanggar 

aturan ? 

7. Apa kendala dalam merawat anak asuh ? 

8. Apakah disini ada program pembelajaran Al-Qur’an ? Jika ada 

bagaimana pelaksanaanya ? 

9. Apakah ada ustadz yang mengajar Al-Qur’an ? 

10. Apa tujuan pembelajaran Al-Qur’an ? 

11. Apakah ada problem yang di hadapi dalam pembelajaran Al-

Qur’an ? 

12. Bagaimana peran dan upaya anda dalam mengatasi problematika 

pembelajaran Al-Qur’an ? 
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b. Anak asuh Panti Asuhan Sahal Suhail Ungaran 

1. Kapan saudara mulai tinggal di panti ? 

2. Apa alasan saudara tinggal di panti ? 

3. Bagaimana suka duka tinggal di panti ? 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-Qur’an ? 

5. Bagaimana menurut saudara metode belajar Al-Qur’an yang 

diterapkan disini? 

6. Apa kendala atau kesulitan yang saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

7. Apa yang saudara inginkan dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh menurut saudara ? 

9. Bagaimana tanggapan saudara terkait peran orang tua asuh dalam 

mengatasi problematika pembelajaran Al-Qur’an ? 

 

c.  Guru (Ustadz) Panti Asuhan Sahal Suhail Ungaran 

1. Kapan anda mulai mengajar disini ? 

2. Berapa lama waktu yang digunakan dalam pembelajaran Al-

Qur’an ? 

3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an dsini ? 

4. Bagaimana cara anda menangani anak – anak dalam pelaksanaan 

pembelajaran Al-Qur’an ? 

5. Menurut anda, apa problem – problem  dalam melaksanakan 

pembelajaran Al-Qur’an ?  

6. Bagaimana upaya anda dalam mengatasi problematika 

pembelajaran Al-Qur’an ?  

7. Bagaimana menurut anda peran orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-Qur’an disini ?  
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TRANSKIP WAWANCARA 

PERAN ORANG TUA ASUH DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA 

PEMBELAJARAN AL-QUR’AN DI LKSA PANTI ASUHAN SAHAL 

SUHAIL UNGARAN 

 

Narasumber   : Orang Tua Asuh (Ibu Latifa) 

Hari, Tanggal Wawancara : 4 Maret 2019 

Waktu     : 09.30  WIB 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Berapa lama anda menjadi orang tua 

asuh di sini ? 

Saya sudah 19 tahun menjadi orang tua 

asuh. Dari semenjak tahun 2000. 

2. Apa motivasi anda menjadi orang 

tua asuh dan bertahan hingga 

sekarang ? 

Dulu, saya tidak pernah punya cita – cita 

atau motivasi untuk menjadi pengurus 

maupun pengasuh panti asuhan. Ya tau 

sendiri kan mbak namanya panti sosial 

pasti anak – anaknya berbeda dari anak 

normal biasanya. Akan tetapi Allah memilih 

saya. Allah  memilih saya untuk mengawal 

anak – anak sampai sekarang ini. 

3. Berapa jumlah anak asuh dan 

pengasuh disini ? 

Ada 25 anak yang ada didalam panti, 

ditambah 2 anak yang sudah lulus kuliah 

yang sekarang menjadi pengurus. 

Anak diluar panti ada 45 anak. 

Jumlah pengasuh semua ada 12 orang, 

akan tetapi yang setiap hari di panti ini 

hanya saya sama suami. 

4. Berapa batasan usia anak masuk 

panti disini ? 

Kami tidak menerima bayi masuk 

dikarenakan tidak ada yang merawat, jadi 

syarat masuk panti ini minimal sudah bisa 

mencuci baju sendiri, karena semua warga 
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panti sekolah dan kuliah jadi masing –

masing anak harus diajarkan untuk mandiri 

5. Apa pola atau gaya pengasuhan 

yang anda terapkan ? 

Saya menerapkan demokratis yang mana 

untuk mencapai suatu keputusan 

berdasarkan kesepakatan dan keputusan 

bersama. Selain itu saya sangat tegas dan 

disiplin, agar anak juga disiplim. 

6. Bagaimana pemberian sanksi 

kepada anak asuh yang melanggar 

aturan ? 

Sudah ada tata tertib yang semua warga 

panti tahu, pelanggaran dibuat 

berdasarkan kesepakatan anak – anak. 

Tergantung dari bobot pelanggaran. 

Misalnya ada anak yang mencuri selain 

menasehati saya menyita uang tabungan 

pribadi anak tersebut. 

7. Apa kendala dalam merawat anak 

asuh ? 

Ya yang namanya anak asuh berbeda 

dengan anak normal pada umumnya. Ada 

yang peka ada yang tida. Ada yang 

dinasehati diberitahu sekali patuh, ada juga 

yang tidak. Semua itu proses 

8. Apakah disini ada program 

pembelajaran Al-Qur’an ? Jika ada, 

bagaimana pelaksanaannya ? 

Iya ada. 

Untuk anak usia 5 – 17 tahun mengaji 

ba’da magrib – sebelum Isya, untuk anak 

usia 17 keatas mengaji ba’da isya sampai 

pukul 20.30 

 

9. Apakah ada ustadz yang mengajar 

Al-Qur’an ? 

Ya ada, kami mendatangkan ustadz dari 

Tim Qiroati Ungaran untuk mengajar di 

panti. Sebelumnya anak – anak ikut mengaji 

di masjid terdekat, akan tetapi tidak 

berlangsung lama, kemungkinan anak 
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bosan atau malas untuk berangkat kesana. 

Dengan demikian kami berfikiran 

mengundang ustadz untuk mengajar 

mengaji di panti. 

10. Apa tujuan pembelajaran Al-Qur’an 

? 

Saya ingin membekali anak dengan Al-

Qur’an sebagai pedoman hidup, meskipun 

bukan saya yang mengajarinya. Saya juga 

ingin dengan Al-Qur’an anak – anak dapat 

memberikan mahkota kepada kedua orang 

tua. 

11. Apakah ada problem yang di hadapi 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Banyak. Selain tidak jalan belajar mengaji 

di TPQ terdekat, permasalahan lain terkait 

guru yang mengajar. Ketika sudah 

mendapatkan dan mengundang seorang 

ustadzah untuk mengajar di panti, guru 

tersebut tidak rutin berangkat. Alasan tidak 

rutin berangkat karena rumahnya jauh 

yaitu di Ambarawa. Pernah juga kami 

pihak panti menghubungi ustadzah lain dan 

juga tidak sampai tiga bulan sudah tidak 

datang lagi dan sulit dihubungi. Selang 

beberapa minggu, ustadzah tersebut 

menghubungi saya dengan nomor yang 

baru untuk ijin tidak dapat melanjutkan 

membimbing anak – anak belajar Al-

Qur’an dikarenakan harus merawat ibunya 

yang sakit. Setelah itu, kami mendapat 

ustadzah lagi dan berakhir ustadzah 

tersebut mengalami kecelakaan sepeda 

motor dan akhinya juga tidak dapat 
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melanjutkan membimbing anak – anak 

panti belajar Al-Qur’an 

Sekarang ini pembelajaran Al-Qur’an 

untuk anak usia 5 - 17 tahun belum ada 

guru yang mengajar, mereka dibimbing 

oleh anak asuh yang lebih besar darinya. 

12. Bagaimana peran dan upaya anda 

dalam mengatasi problematika 

pembelajaran Al-Qur’an ? 

Pertama saya memutuskan untuk 

pembelajaran Al-Qur’an di dalam panti, 

selanjutnya saya mencari guru untuk 

membimbing anak – anak, mengkader anak 

– anak yang sudah lebih baik membaca AL-

Qur’an untuk mengikuti pendidikan guru. 

Selain itu, saya selalu memberi semangat 

anak – anak agar terus belajar Al-Qur’an. 
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Narasumber   : Orang Tua Asuh (Bapak Sumarno) 

Hari, Tanggal Wawancara : 4 Maret 2019 

Waktu     : 09.30  WIB 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Berapa lama anda menjadi orang tua 

asuh di sini ? 

Saya sudah 19 tahun menjadi orang tua 

asuh. 

2. Apa motivasi anda menjadi orang 

tua asuh dan bertahan hingga 

sekarang ? 

Latar belakang saya adalah anak yatim jadi 

saya sudah merasakan sendiri kemandirian 

sedari kecil. Ya, waktu kecil saya sering 

diejek karena tidak mempunyai orang tua 

lengkap. Jadi saya tahu betul rasanya 

menjadi anak yatim – piatu. Bertahan 

sampai saat ini karena saya dan ibu merasa 

diamanahi Alllah untuk menemani dan 

merawat mereka. 

3. Berapa jumlah anak asuh dan 

pengasuh disini ? 

Ada 25 anak yang ada didalam panti, 

ditambah 2 anak yang sudah lulus kuliah 

yang sekarang menjadi pengurus. 

Anak diluar panti ada 45 anak. 

Jumlah pengasuh semua ada 12 orang, 

akan tetapi yang setiap hari di panti ini 

hanya saya dengan istri.. 

4. Berapa batasan usia anak masuk 

panti disini ? 

Minimal usia TK atau SD. 

5. Apa pola atau gaya pengasuhan 

yang anda terapkan ? 

Saya menerapkan gaya demokratis. Dalam 

kondisi tertentu saya menggunakan gaya 

otoriter terutama  terkait kedisiplinan dan 

sanksi pelanggaran. Karena kondisi anak 

disini berbeda – beda, saya harus 

mempunyai gaya yang berbeda – beda 
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dalam menghadapi anak. 

6. Bagaimana pemberian sanksi 

kepada anak asuh yang melanggar 

aturan ? 

Tergantung dari bobot pelanggaran. Jika 

pelanggarannya kecil, sanksi yang 

diberikan juga kecil seperti membersihkan 

area panti dan kebun. 

7. Apa kendala dalam merawat anak 

asuh ? 

Anak – anak membawa karakter masing – 

masing dari daerah asalnya. Dapat 

dikatakan anak – anak asuh merupakan 

anak yang dibawah standar jadi saya 

selaku orang tua asuh harus membantu 

anak – anak membentuk kepribadian yang 

lebih baik. 

8. Apakah disini ada program 

pembelajaran Al-Qur’an ? Jika ada, 

bagaimana pelaksanaannya ? 

Iya ada. 

Untuk anak usia 5 – 17 tahun mengaji 

ba’da magrib – sebelum Isya, untuk anak 

usia 17 keatas mengaji ba’da isya sampai 

pukul 20.30 

9. Apakah ada ustadz yang mengajar 

Al-Qur’an ? 

Ya ada, kami mendatangkan ustadz dari 

Tim Qiroati Ungaran untuk mengajar di 

panti. 

10. Apa tujuan pembelajaran Al-Qur’an 

? 

Kami ingin membekali anak dengan ilmu 

agama dan Al-Qur’an sebagai pedoman 

hidup. Agar hidup terasa tenang dan 

terarah 

11. Apakah ada problem yang di hadapi 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Ya ada, yaitu kekurangan guru mengaji. 

Anak – anak yang usia 5 – 17 tahun saat ini 

tidak ada ustadz yang mengajar mengaji. 

Mereka mengaji dengan kakak – kakak 

yang lebih besar atau saling menyimak 

antar teman. 
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12. Bagaimana peran dan upaya anda 

dalam mengatasi problematika 

pembelajaran Al-Qur’an ? 

Pertama saya memutuskan untuk 

pembelajaran Al-Qur’an di dalam panti, 

selanjutnya saya mencari guru untuk 

membimbing anak – anak, mengkader anak 

– anak yang sudah lebih baik membaca AL-

Qur’an untuk mengikuti pendidikan guru. 

Selain itu, saya selalu memberi semangat 

anak – anak agar terus belajar Al-Qur’an. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh 1 (Arya Deva) 

Umur / Kelas   : 14 th / VIII 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00& Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Saya mulai tinggal disini dari SD. Pada tahun 

2012. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Karena keadaan ekonomi keluarga. 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukanya banyak teman, kalau dukanya karena 

jauh dari orang tua 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Mulai kelas 6 SD, dengan metode Iqro’ 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Pembelajaran disini dimulai sehabis maghrib 

dengan disimak oleh kakak – kakak. 

Pembelajaran Al-Qur’an disini menyenangkan. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Akan tetapi disini seperti mengaji sendiri dengan 

tadarus sendiri – sendiri. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Saya ingin bisa membaca Al-Qur’an dengan 

lancar. 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Bapak dan ibu menurut saya tegas dan adil, serta 

selalu menanamkan kedisiplinan untuk kami 

semua. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Peran bapak dan ibu sangat besar dan penting.  

Orang tua asuh selalu memberikan motivasi dan 

mendatangkan guru ngaji untuk membimbing 

kami semua dalam belajar Al-Qur’an. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Narasumber   : Anak Asuh II (Ahmad Septian) 

Umur / Kelas   : 19 th / XI 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Saya mulai tinggal disini dari kelas 4 SD. Saya 

berasal dari kebumen 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Karena keadaan ekonomi keluarga dan agar 

bisa sekolah. 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukanya banyak teman dan saya bisa sekolah. 

Dukanya saat awal – awal disini karena belum 

biasa tinggal di panti dan jauh dari orang tua. 

Kalau sekarang sudah biasa. 

4. Kapan saudara mulai belajar 

Al-Qur’an ? 

Mulai kelas 2 SD, dengan metode Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Pembelajaran disini dimulai sehabis maghrib 

dengan disimak oleh kakak – kakak.  

Pembelajaran Al-Qur’an disini 

menyenangkan. 

6. Apa kendala atau kesulitan 

yang saudara rasakan saat 

belajar Al-Qur’an ? 

Tidak ada gurunya yang mengajar, jadi 

ngajinya tadarus dan saling simak. Jadi jika 

ada bacaan yang salah, kakak – kakak yang 

membetulkan. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an 

? 

Saya ingin bisa membaca Al-Qur’an dengan 

benar dan lancar. 

8. Bagaimana sosok orang tua 

asuh menurut saudara ? 

Bapak beserta ibu tegas dan disiplin dalam 

membimbing kami. Bapak seperti ayah 

kandung sendiri, adakalanya bapak seperti 
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teman sendiri. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Penting sekalai. Kalau tidak ada peran orang 

tua asuh kami semua tidak akan terkontrol 

atau tidak bisa mengaji. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh III (Oviana) 

Umur / Kelas   : 21 th / Semester VI 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal 

di panti ? 

Saya mulai tinggal disini dari awal masuk 

SMK. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Karena saya seorang yatim. 

3. Bagaimana suka duka tinggal 

di panti ? 

Sukanya banyak teman. 

Dukanya karena tidak bisa berkumpul 

dengan keluarga. 

4. Kapan saudara mulai belajar 

Al-Qur’an ? 

Mulai kelas 4 SD, dengan metode Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Sejauh in ipembelajaran berjalan lancar, 

anak – anak antusias dalam belajar, 

meskipun ada yang kadang mengantuk. 

6. Apa kendala atau kesulitan 

yang saudara rasakan saat 

belajar Al-Qur’an ? 

Disini sering ganti – ganti guru mengaji. 

Guru yang keluar masuk menjadikan kami 

menyesuaikan lagi ketika ada guru baru.  

Pernah juga ada ustadzah yang setelah 

menikah tidak kembali mengajar disini.  

Dan sekarang belum ada lagi guru yang 

mengajar. Selain itu, saya masuk  kelas 

dewasa yang mana mengggunakan metode 

Qiroati dalam pembelajaran, padahal 

sebelumnya saya menggunakan metode 

Iqra. Saya merasa kesulitan pada pelafalan, 
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karena beda metode beda pelafalan. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Disamping kesulitan tersebut, dilain sisi 

saya ingin berpengalaman mengetahui 

berbagai metode dalam pembelajaran Al-

Qur’an. Saya berharap dengan belajar Al-

Qur’an dapat bermanfaat bagi orang lain. 

8. Bagaimana sosok orang tua 

asuh menurut saudara ? 

Bapak dan ibu disini tegas dan disiplin. Ibu 

selalu menenyakan jika pulang sekolah atau 

kuliah telat. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam 

mengatasi problematika 

pembelajaran Al-Qur’an ? 

Penting sekalii. Kalau tidak ada peran 

orang tua asuh kami semua tidak akan 

terkontrol atau tidak bisa mengaji. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh IV (Budi) 

Umur / Kelas   : 17 th / IX 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Saya masuk panti tahun 2016. Tiga tahun 

saya berada disini. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Karena keadaan ekonomi keluarga yang 

tidak mampu menyekolahkan saya. 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Saya senang dan betah tinggal di panti. 

Sedihnya ya jauh dari keluarga. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Sejak saya SD kelas 3. Dengan metode 

Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Sangat bagus ada kegiatan pembelajaran 

Al-Qur’an setiap ba’da magrib. Kami 

semua mengaji bersama. Saya sudah 

sampai Al-Qur’an. Jika saya mengaji 

disimak sama kakak – kakak. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Kesulitan saya dalam menghafal. Saya 

dalam hal menghafal agak kesulitan. 

Disini saat ini belum ada guru yang 

mengajar jadi, jika ada ada tugas 

menghafal dari sekolah saya minta 

disimak oleh kakak – kakak asuh. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Saya ingin mendapatkan keberkahan 

dalam hidup dengan belajar Al-Qur’an. 

Karena Al-Qur’an merupakan pedoman 

hidup. 
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8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Orang tua asuh sangat baik dan tegas 

terhadap peraturan – peraturan. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Besar sekali peran orang tua asuh dalam 

mengupayakan kita anak – anak asuh 

agar bisa belajar Al-Qur’an. Baoak dan 

ibu terlihat ikhlas dan mempunyai 

harapan agar kami semua pandai dan 

lancar membaca Al-Qur’an. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh V (Ihah Fuziah) 

Umur / Kelas   : 21 th / Semester VI 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Saya tinggal disini mulai tahun 2011. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Karena saya anak yatim dan kakak 

saya juga dulu tinggal disini. Kakak 

saya sekarang sudah bekerja dan 

tidak tinggal disini. 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukannya disini banyak teman. 

Dukanya karena tidak bisa berkumpul 

dengan keluarga. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saya saat SD belajar dengan turutan. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Pelaksanaan pembelajaran disini 

rutin setelah ba’da maghrib untuk 

anak – anak SD – SMP. Anak – anak 

yang usia SMA keatas mengaji setelah 

isya. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Ya karena guru mengajinya sering 

ganti – ganti. Bahkan sekarang 

pembelajaran anak – anak sehabis 

magrib tidak ada yang mengajar. 

Selain itu, metodenya juga berganti – 

ganti. 

7. Apa yang saudara inginkan Saya ingin sekali mendalami 
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dalam pembelajaran Al-Qur’an ? pembelajaran Al-Qur’an dan 

mengamalkan kedalam kehidupan 

sehari – hari. 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Bapak dan ibu disini sangat disiplin, 

tegas, perhatian dan juga sangat 

sayang sama anak – anak. Sosok yang 

bagi kami adalah luar biasa. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Penting sekali peran orang tua asuh 

dalam suatu problematika yang terjadi 

di panti. Bapak dan ibu suah berperan 

besar dalam mengupayakan kami 

semua agar dapat bisa mengaji, 

antara lain mencari guru, mengkader 

kami terutama yang dewasa untuk 

diikutkan pendidikan guru Qiroati. 

Bapak dan ibu selalu memotivasi kami 

semua agar semangat. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh VI (Marzuki) 

Umur / Kelas   : 14 th / VII 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Saya baru masuk tahun 2018 ketika 

lulus SD. Saya berasal dari sragen. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Saya seorang yatim, ibu saya menikah 

lagi dan mempuntai keluarga baru.  

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukanya banyak teman dan lekas 

akrab. Dukanya ya kadang seing 

malas untuk piket atau bekerja, karena 

kebiasaan dirumah semua pekerjaan 

dilakukan orang tua. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saat TK kecil saya sudah belajar 

Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Menurut saya bagus. Disini ada 

kegiatan tadarus atau membaca Al-

Qur’an. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Saat ini tidak ada guru yang 

mengajar, kami tadarus dan saling 

simak. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Saya ingin lancar dan benar dalam 

membaca Al-Qur’an 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Bapak dan ibu sudah seperti orang tua 

saya sendiri. Mereka ramah dan 

humoris. 

9. Seberapa besar / penting peran Bapak dan ibu berupaya agar kami 
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orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

semua dapat belajar Al-qur’an. 

Seperti mengundang guru, meskipun 

guru yang mengajar disini sering 

keluar masuk, bapak dan ibu berusaha 

mencari ustadz/ustadzah yang 

bersedia mengajar di panti. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh VII (Choirun Ni’am) 

Umur / Kelas   : 18 th / XI 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Ketika saya lulus SD saya masuk panti 

sini. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Orang tua saya berpisah dan tidak 

bertanggung jawab, jadi terlantar. 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukanya karena kebersamaan dengan 

anak – anak asuh yang lain. Dukanya 

kalau sedang sakit dan jika kalau 

disuruh untuk melakukan pekerjaan. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saya sejak SD sudah belajar mengaji 

menggunakan metode Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Setiap hari ba’da magrib kecuali 

malam jum’at dan malam minggu ada 

pembelajaran Al-Qur’an. Tadarus. 

Saya ikut mengaji yang ba’da Isya 

dengan seorang ustadz menggunakan 

metode Qiroati. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Pertama, dalam pembelajaran Al-

Qur’An di panti ini guru sering resign 

dan keluar masuk berganti yang baru. 

Kedua, saat ini untuk anak usia 5 – 17 

tahun tidak ada guru yang 

membimbing pembelajaran. 

Ketiga, saya saat ini mengikuti 
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pendidikan guru dengan 

menggunakan metode Qiroati 

susahnya pada awal – awal merasa 

kesulitan dengan metode dan cara 

pelafalannya. 

Keempat, untuk faktor internal 

tergantung pada masing – masing 

individu. Terkadang ada anak yang 

malas – malasan untuk mengaji. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Saya belajar Al-Qur’an untuk 

memperbaiki bacaan sesuai kaidah 

yang benar. Selain itu saya ingin 

mendapatkan pahala yang mengalir 

untuk diri sendiri dan orang tua. 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Bapak dan ibu sangat luar biasa. 

Jarang – jarang ada orang yang 

bersedia menjadi orang tua asuh anak 

– anak seperti kami dengan latar 

belakang yang bermacam – macam. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Sangat penting. Jika tidak ada peran 

orang tua asuh tidak akan ada 

pembelajaran Al-Qur’an disini. Bapak 

ibu mengupayakan kita agar dapat 

mengikuti kegiatan pembelajaran Al-

Qur’an dengan menjadwalkan 

kegiatan, mencari dan mengundng 

tenaga pengajar. Selain itu bapak dan 

ibu selalu memotivasi kami agar 

semangat dalam mengikuti kegiatan 

pendidikan guru Qiroati. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh VIII (Erni) 

Umur / Kelas   : 14 th / VIII 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Saya dari TK sudah berada di panti 

sini. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Karena keadaan ekonomi keluarga 

yang kurang mampu. 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Saya betah tinggal di panti karena 

nyaman dan banyak teman. Dukanya 

ya karena tidak bisa seenaknya sendiri 

harus mematuhi peraturan. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saya belajar Al-qur’an mulai SD. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Pembelajaran Al-Qur’an 

dilaksanakan sehabis maghrib hingga 

menjelang isya. Untuk anak – anak 

yang kecil – SMP mengaji dengan jilid 

Iqro dan tadarus Al-Qur’an. 

Sedangkan yang sekolah SMA keatas 

sehabis isya mengaji Qiroati. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Disini masih kekurangan guru. 

Karena saya mengaji tidak ada guru 

yang membimbing, ya disimak dengan 

kakak – kakak yang sudah dewasa. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Saya ingin hafal Al-Qur’an 
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8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Orang tua asuh sangat tegas terutama 

dalam hal kedispilinan dan peratutan. 

Takut melanggar peraturan, takut 

tabungan saya hangus. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Bapak dan ibu sudah berusaha 

mencari dan mendatangkan guru 

mengaji. Hanya baru mendapatkan 

satu. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh IX (Riana) 

Umur / Kelas   : 21 th / Semester VI 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Sejak tahun 2010. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Saya seorang yatim. 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukanya banyak teman yang berlatar 

belakang sama jadi merasakan hal 

yang sama dan banyak cocok. 

Dukanya karena jauh dari keluarga 

kadang kangen, tetapi tidak bisa 

pulang terus menerus. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saya mulai belajar dari SD. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Pembelajaran Al-Qur’an yang saya 

ikuti saat ini yaitu ba’da isya dengan 

menggunakan Qiroati. Ini merupakan 

pendidikan untuk mengkader menjadi 

seorang guru agar dapat mengajari 

Al-Qur’an ke adik – adik asuh dan 

orang lain. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Kasihan yang adik – adik kecil belum 

ada yang mengajar. Kami kadang 

yang menyimak, akan tetapi saya 

merasa belum sempurna, karena saya 
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merasa belum benar bacaanya. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Ingin menjjadi seorang guru mengaji 

agar dapat mengamalkan serta 

mengajrkan Al-Qur’an kepada orang 

lain. Hidup akan menjadi bermanfaat. 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Orang tua asuh adalah orang tua 

kami di panti. Sosok yang sangat baik, 

hebat dan tegas dalam membimbing 

kami dalam segala hal dan aktivitas. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Sangat penting sekali peran orang tua 

asuh. Banyak problematika dalam 

pembelajaran Al-Qur’an, bapak ibu 

berupaya mengatasi meminimalisir 

problem – problem dengan 

memutuskan kegiatan mengaji di 

dalam panti, menghadirkan guru dan 

terus memantau perkembangan kami 

terutama yang mengikuti pendidikan 

guru. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh X (Ari Mahfud) 

Umur / Kelas   : 21 th / Semester VI 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Ketika saya SD saya masuk panti sini. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Saya merupakan anak terlantar. Entah 

bapak ibu saya tidak vertanggung 

jawab 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukanya karena kebersamaan dengan 

anak – anak asuh yang lain. Saya 

disini merasa dirawat diasuh dan 

senang bisa bersekolah hingga kuliah. 

Saya bersyukur dapat tinggal disini. 

Dukanya ya kadang ingat orang tua 

dan keluarga. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saya sejak SD sudah belajar mengaji 

menggunakan metode Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Setiap hari ba’da magrib kecuali 

malam jum’at dan malam minggu ada 

pembelajaran Al-Qur’an. Tadarus. 

Saya ikut mengaji yang ba’da Isya 

dengan seorang ustadz menggunakan 

metode Qiroati. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Pertama, dalam pembelajaran Al-

Qur’An di panti ini guru sering resign 

dan keluar masuk 
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Kedua, saat ini untuk anak usia 5 – 17 

tahun tidak ada guru yang 

membimbing pembelajaran. 

Ketiga, saya kadang tidak mengikuti 

pembelajaran Al-Qur’an jika ada 

kuliah malam, selain itu saya disini 

laki – laki yang paling tua jadi saya 

yang bertugas untuk kesana kemari 

seperti menjemput bapak atau ibu, 

mengambil beras dan lain sebagainya. 

Jadi terkendala waktu dan kesibukan. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Saya ingin mendapatkan pahala yang 

mengalir untuk diri sendiri dan orang 

tua. 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Bapak dan ibu sangat luar biasa. 

Jarang – jarang ada orang yang 

bersedia menjadi orang tua asuh anak 

– anak seperti kami dengan latar 

belakang yang bermacam – macam. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Sangat penting. Bapak ibu 

mengupayakan kita agar dapat 

mengikuti kegiatan pembelajaran Al-

Qur’an dengan menjadwalkan 

kegiatan, mencari dan mengundng 

tenaga pengajar. Selain itu bapak dan 

ibu selalu memotivasi kami agar 

semangat dalam mengikuti kegiatan 

pendidikan guru Qiroati. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh XI (Diena) 

Umur / Kelas   : 24 th / Semester 8 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Ketika saya SD kelas 4 saya masuk 

panti sini. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Saya merupakan anak yatim. Saya 

berasal dari Ambarawa 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukanya karena alhamdulillah saya 

bisa melanjutkan sekolah hingga lulus 

kuliah. Dukanya tidak bisa bebas 

pulang ke rumah maumpun main.. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saya sejak SD sudah belajar mengaji 

menggunakan metode Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Setiap hari ba’da magrib kecuali 

malam jum’at dan malam minggu ada 

pembelajaran Al-Qur’an. Tadarus. 

Saya ikut mengaji yang ba’da Isya 

dengan seorang ustadz menggunakan 

metode Qiroati. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Pertama, dalam pembelajaran Al-

Qur’An di panti ini guru sering resign 

dan keluar masuk 

Kedua, saat ini untuk anak usia 5 – 17 

tahun tidak ada guru yang 

membimbing pembelajaran. 

7. Apa yang saudara inginkan Saya ingin bisa lancar membaca Al-
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dalam pembelajaran Al-Qur’an ? Qur’an dengan lancar dan benar. 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Bapak dan ibu sangat luar biasa. 

Bapak dan ibu sangat hebat dalam 

mendidik, membimbing dan merawat 

kami semua. Dalam hidup dan 

kesehariannya digunakan untuk 

mengurus dan mengasuh panti. 

Menghadapi anak – anak dengan latar 

belakang yang bermacam – macam. 

Mencukuppi dan mencarikan sumber 

dana agar semua kebutuhan anak 

terpenuhi. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Sangat penting. Dengan berbagai 

problem pembelajaran Al-Qur’an 

disini, bapak dan mengupayakan kita 

agar dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran Al-Qur’an dengan 

menjadwalkan kegiatan, mencari dan 

mengundng tenaga pengajar. Selain 

itu bapak dan ibu selalu memotivasi 

kami agar semangat dalam mengikuti 

kegiatan pendidikan guru Qiroati 

dengantujuan agar kami semua dapat 

membaca Al-Qur’an dengan benar 

serta mengamalkannya. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh XII (Lestari) 

Umur / Kelas   : 18 th / XI 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Ketika lulus sekolah dasar, awal 

masuk SMP saya mulai masuk panti.. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Saya merupakan anak piatu. Saya 

berasal dari Sumowono 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Saya betah tinggal disini banyak 

teman dan bisa bersekolah. Dukanya 

tidak bisa bebas pulang ke rumah 

maumpun main.. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saya sejak SD sudah belajar mengaji 

menggunakan metode Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Setiap hari ba’da magrib kecuali 

malam jum’at dan malam minggu ada 

pembelajaran Al-Qur’an. Tadarus. 

Saya ikut mengaji yang ba’da Isya 

dengan seorang ustadz menggunakan 

metode Qiroati. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Pertama, dalam pembelajaran Al-

Qur’An di panti ini guru sering resign 

dan keluar masuk 

Kedua, saat ini untuk anak usia 5 – 17 

tahun tidak ada guru yang 

membimbing pembelajaran. 

7. Apa yang saudara inginkan Saya ingin belajar Al-Qur'an agar 
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dalam pembelajaran Al-Qur’an ? dapat memperbaiki bacaan saya, 

belajar tajwid dan membaca dengan 

benar. 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Sosok ibu dan bapak sangat luar 

biasa, tegas dan bekerja keras 

mengasuh kami. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Penting sekalai. Kalau tidak ada 

peran orang tua asuh kami semua 

tidak akan terkontrol atau tidak bisa 

mengaji. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh 1 (Arya Deva) 

Umur / Kelas   : 14 th / VIII 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00& Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Saya mulai tinggal disini dari SD. Pada tahun 

2012. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Karena keadaan ekonomi keluarga. 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukanya banyak teman, kalau dukanya karena 

jauh dari orang tua 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Mulai kelas 6 SD, dengan metode Iqro’ 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Pembelajaran disini dimulai sehabis maghrib 

dengan disimak oleh kakak – kakak. 

Pembelajaran Al-Qur’an disini menyenangkan. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Akan tetapi disini seperti mengaji sendiri dengan 

tadarus sendiri – sendiri. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Saya ingin bisa membaca Al-Qur’an dengan 

lancar. 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Bapak dan ibu menurut saya tegas dan adil, serta 

selalu menanamkan kedisiplinan untuk kami 

semua. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Peran bapak dan ibu sangat besar dan penting.  

Orang tua asuh selalu memberikan motivasi dan 

mendatangkan guru ngaji untuk membimbing 

kami semua dalam belajar Al-Qur’an. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Narasumber   : Anak Asuh II (Ahmad Septian) 

Umur / Kelas   : 19 th / XI 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Saya mulai tinggal disini dari kelas 4 SD. Saya 

berasal dari kebumen 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Karena keadaan ekonomi keluarga dan agar 

bisa sekolah. 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukanya banyak teman dan saya bisa sekolah. 

Dukanya saat awal – awal disini karena belum 

biasa tinggal di panti dan jauh dari orang tua. 

Kalau sekarang sudah biasa. 

4. Kapan saudara mulai belajar 

Al-Qur’an ? 

Mulai kelas 2 SD, dengan metode Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Pembelajaran disini dimulai sehabis maghrib 

dengan disimak oleh kakak – kakak.  

Pembelajaran Al-Qur’an disini 

menyenangkan. 

6. Apa kendala atau kesulitan 

yang saudara rasakan saat 

belajar Al-Qur’an ? 

Tidak ada gurunya yang mengajar, jadi 

ngajinya tadarus dan saling simak. Jadi jika 

ada bacaan yang salah, kakak – kakak yang 

membetulkan. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an 

? 

Saya ingin bisa membaca Al-Qur’an dengan 

benar dan lancar. 

8. Bagaimana sosok orang tua 

asuh menurut saudara ? 

Bapak beserta ibu tegas dan disiplin dalam 

membimbing kami. Bapak seperti ayah 

kandung sendiri, adakalanya bapak seperti 
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teman sendiri. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Penting sekalai. Kalau tidak ada peran orang 

tua asuh kami semua tidak akan terkontrol 

atau tidak bisa mengaji. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh III (Oviana) 

Umur / Kelas   : 21 th / Semester VI 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal 

di panti ? 

Saya mulai tinggal disini dari awal masuk 

SMK. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Karena saya seorang yatim. 

3. Bagaimana suka duka tinggal 

di panti ? 

Sukanya banyak teman. 

Dukanya karena tidak bisa berkumpul 

dengan keluarga. 

4. Kapan saudara mulai belajar 

Al-Qur’an ? 

Mulai kelas 4 SD, dengan metode Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Sejauh in ipembelajaran berjalan lancar, 

anak – anak antusias dalam belajar, 

meskipun ada yang kadang mengantuk. 

6. Apa kendala atau kesulitan 

yang saudara rasakan saat 

belajar Al-Qur’an ? 

Disini sering ganti – ganti guru mengaji. 

Guru yang keluar masuk menjadikan kami 

menyesuaikan lagi ketika ada guru baru.  

Pernah juga ada ustadzah yang setelah 

menikah tidak kembali mengajar disini.  

Dan sekarang belum ada lagi guru yang 

mengajar. Selain itu, saya masuk  kelas 

dewasa yang mana mengggunakan metode 

Qiroati dalam pembelajaran, padahal 

sebelumnya saya menggunakan metode 

Iqra. Saya merasa kesulitan pada pelafalan, 
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karena beda metode beda pelafalan. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Disamping kesulitan tersebut, dilain sisi 

saya ingin berpengalaman mengetahui 

berbagai metode dalam pembelajaran Al-

Qur’an. Saya berharap dengan belajar Al-

Qur’an dapat bermanfaat bagi orang lain. 

8. Bagaimana sosok orang tua 

asuh menurut saudara ? 

Bapak dan ibu disini tegas dan disiplin. Ibu 

selalu menenyakan jika pulang sekolah atau 

kuliah telat. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam 

mengatasi problematika 

pembelajaran Al-Qur’an ? 

Penting sekalii. Kalau tidak ada peran 

orang tua asuh kami semua tidak akan 

terkontrol atau tidak bisa mengaji. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh IV (Budi) 

Umur / Kelas   : 17 th / IX 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Saya masuk panti tahun 2016. Tiga tahun 

saya berada disini. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Karena keadaan ekonomi keluarga yang 

tidak mampu menyekolahkan saya. 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Saya senang dan betah tinggal di panti. 

Sedihnya ya jauh dari keluarga. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Sejak saya SD kelas 3. Dengan metode 

Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Sangat bagus ada kegiatan pembelajaran 

Al-Qur’an setiap ba’da magrib. Kami 

semua mengaji bersama. Saya sudah 

sampai Al-Qur’an. Jika saya mengaji 

disimak sama kakak – kakak. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Kesulitan saya dalam menghafal. Saya 

dalam hal menghafal agak kesulitan. 

Disini saat ini belum ada guru yang 

mengajar jadi, jika ada ada tugas 

menghafal dari sekolah saya minta 

disimak oleh kakak – kakak asuh. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Saya ingin mendapatkan keberkahan 

dalam hidup dengan belajar Al-Qur’an. 

Karena Al-Qur’an merupakan pedoman 

hidup. 
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8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Orang tua asuh sangat baik dan tegas 

terhadap peraturan – peraturan. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Besar sekali peran orang tua asuh dalam 

mengupayakan kita anak – anak asuh 

agar bisa belajar Al-Qur’an. Baoak dan 

ibu terlihat ikhlas dan mempunyai 

harapan agar kami semua pandai dan 

lancar membaca Al-Qur’an. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh V (Ihah Fuziah) 

Umur / Kelas   : 21 th / Semester VI 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Saya tinggal disini mulai tahun 2011. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Karena saya anak yatim dan kakak 

saya juga dulu tinggal disini. Kakak 

saya sekarang sudah bekerja dan 

tidak tinggal disini. 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukannya disini banyak teman. 

Dukanya karena tidak bisa berkumpul 

dengan keluarga. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saya saat SD belajar dengan turutan. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Pelaksanaan pembelajaran disini 

rutin setelah ba’da maghrib untuk 

anak – anak SD – SMP. Anak – anak 

yang usia SMA keatas mengaji setelah 

isya. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Ya karena guru mengajinya sering 

ganti – ganti. Bahkan sekarang 

pembelajaran anak – anak sehabis 

magrib tidak ada yang mengajar. 

Selain itu, metodenya juga berganti – 

ganti. 

7. Apa yang saudara inginkan Saya ingin sekali mendalami 
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dalam pembelajaran Al-Qur’an ? pembelajaran Al-Qur’an dan 

mengamalkan kedalam kehidupan 

sehari – hari. 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Bapak dan ibu disini sangat disiplin, 

tegas, perhatian dan juga sangat 

sayang sama anak – anak. Sosok yang 

bagi kami adalah luar biasa. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Penting sekali peran orang tua asuh 

dalam suatu problematika yang terjadi 

di panti. Bapak dan ibu suah berperan 

besar dalam mengupayakan kami 

semua agar dapat bisa mengaji, 

antara lain mencari guru, mengkader 

kami terutama yang dewasa untuk 

diikutkan pendidikan guru Qiroati. 

Bapak dan ibu selalu memotivasi kami 

semua agar semangat. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh VI (Marzuki) 

Umur / Kelas   : 14 th / VII 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Saya baru masuk tahun 2018 ketika 

lulus SD. Saya berasal dari sragen. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Saya seorang yatim, ibu saya menikah 

lagi dan mempuntai keluarga baru.  

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukanya banyak teman dan lekas 

akrab. Dukanya ya kadang seing 

malas untuk piket atau bekerja, karena 

kebiasaan dirumah semua pekerjaan 

dilakukan orang tua. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saat TK kecil saya sudah belajar 

Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Menurut saya bagus. Disini ada 

kegiatan tadarus atau membaca Al-

Qur’an. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Saat ini tidak ada guru yang 

mengajar, kami tadarus dan saling 

simak. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Saya ingin lancar dan benar dalam 

membaca Al-Qur’an 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Bapak dan ibu sudah seperti orang tua 

saya sendiri. Mereka ramah dan 

humoris. 

9. Seberapa besar / penting peran Bapak dan ibu berupaya agar kami 
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orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

semua dapat belajar Al-qur’an. 

Seperti mengundang guru, meskipun 

guru yang mengajar disini sering 

keluar masuk, bapak dan ibu berusaha 

mencari ustadz/ustadzah yang 

bersedia mengajar di panti. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh VII (Choirun Ni’am) 

Umur / Kelas   : 18 th / XI 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Ketika saya lulus SD saya masuk panti 

sini. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Orang tua saya berpisah dan tidak 

bertanggung jawab, jadi terlantar. 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukanya karena kebersamaan dengan 

anak – anak asuh yang lain. Dukanya 

kalau sedang sakit dan jika kalau 

disuruh untuk melakukan pekerjaan. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saya sejak SD sudah belajar mengaji 

menggunakan metode Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Setiap hari ba’da magrib kecuali 

malam jum’at dan malam minggu ada 

pembelajaran Al-Qur’an. Tadarus. 

Saya ikut mengaji yang ba’da Isya 

dengan seorang ustadz menggunakan 

metode Qiroati. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Pertama, dalam pembelajaran Al-

Qur’An di panti ini guru sering resign 

dan keluar masuk berganti yang baru. 

Kedua, saat ini untuk anak usia 5 – 17 

tahun tidak ada guru yang 

membimbing pembelajaran. 

Ketiga, saya saat ini mengikuti 
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pendidikan guru dengan 

menggunakan metode Qiroati 

susahnya pada awal – awal merasa 

kesulitan dengan metode dan cara 

pelafalannya. 

Keempat, untuk faktor internal 

tergantung pada masing – masing 

individu. Terkadang ada anak yang 

malas – malasan untuk mengaji. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Saya belajar Al-Qur’an untuk 

memperbaiki bacaan sesuai kaidah 

yang benar. Selain itu saya ingin 

mendapatkan pahala yang mengalir 

untuk diri sendiri dan orang tua. 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Bapak dan ibu sangat luar biasa. 

Jarang – jarang ada orang yang 

bersedia menjadi orang tua asuh anak 

– anak seperti kami dengan latar 

belakang yang bermacam – macam. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Sangat penting. Jika tidak ada peran 

orang tua asuh tidak akan ada 

pembelajaran Al-Qur’an disini. Bapak 

ibu mengupayakan kita agar dapat 

mengikuti kegiatan pembelajaran Al-

Qur’an dengan menjadwalkan 

kegiatan, mencari dan mengundng 

tenaga pengajar. Selain itu bapak dan 

ibu selalu memotivasi kami agar 

semangat dalam mengikuti kegiatan 

pendidikan guru Qiroati. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh VIII (Erni) 

Umur / Kelas   : 14 th / VIII 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Saya dari TK sudah berada di panti 

sini. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Karena keadaan ekonomi keluarga 

yang kurang mampu. 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Saya betah tinggal di panti karena 

nyaman dan banyak teman. Dukanya 

ya karena tidak bisa seenaknya sendiri 

harus mematuhi peraturan. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saya belajar Al-qur’an mulai SD. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Pembelajaran Al-Qur’an 

dilaksanakan sehabis maghrib hingga 

menjelang isya. Untuk anak – anak 

yang kecil – SMP mengaji dengan jilid 

Iqro dan tadarus Al-Qur’an. 

Sedangkan yang sekolah SMA keatas 

sehabis isya mengaji Qiroati. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Disini masih kekurangan guru. 

Karena saya mengaji tidak ada guru 

yang membimbing, ya disimak dengan 

kakak – kakak yang sudah dewasa. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Saya ingin hafal Al-Qur’an 
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8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Orang tua asuh sangat tegas terutama 

dalam hal kedispilinan dan peratutan. 

Takut melanggar peraturan, takut 

tabungan saya hangus. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Bapak dan ibu sudah berusaha 

mencari dan mendatangkan guru 

mengaji. Hanya baru mendapatkan 

satu. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh IX (Riana) 

Umur / Kelas   : 21 th / Semester VI 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Sejak tahun 2010. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Saya seorang yatim. 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukanya banyak teman yang berlatar 

belakang sama jadi merasakan hal 

yang sama dan banyak cocok. 

Dukanya karena jauh dari keluarga 

kadang kangen, tetapi tidak bisa 

pulang terus menerus. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saya mulai belajar dari SD. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Pembelajaran Al-Qur’an yang saya 

ikuti saat ini yaitu ba’da isya dengan 

menggunakan Qiroati. Ini merupakan 

pendidikan untuk mengkader menjadi 

seorang guru agar dapat mengajari 

Al-Qur’an ke adik – adik asuh dan 

orang lain. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Kasihan yang adik – adik kecil belum 

ada yang mengajar. Kami kadang 

yang menyimak, akan tetapi saya 

merasa belum sempurna, karena saya 
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merasa belum benar bacaanya. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Ingin menjjadi seorang guru mengaji 

agar dapat mengamalkan serta 

mengajrkan Al-Qur’an kepada orang 

lain. Hidup akan menjadi bermanfaat. 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Orang tua asuh adalah orang tua 

kami di panti. Sosok yang sangat baik, 

hebat dan tegas dalam membimbing 

kami dalam segala hal dan aktivitas. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Sangat penting sekali peran orang tua 

asuh. Banyak problematika dalam 

pembelajaran Al-Qur’an, bapak ibu 

berupaya mengatasi meminimalisir 

problem – problem dengan 

memutuskan kegiatan mengaji di 

dalam panti, menghadirkan guru dan 

terus memantau perkembangan kami 

terutama yang mengikuti pendidikan 

guru. 



139 
 

  

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh X (Ari Mahfud) 

Umur / Kelas   : 21 th / Semester VI 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Ketika saya SD saya masuk panti sini. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Saya merupakan anak terlantar. Entah 

bapak ibu saya tidak vertanggung 

jawab 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukanya karena kebersamaan dengan 

anak – anak asuh yang lain. Saya 

disini merasa dirawat diasuh dan 

senang bisa bersekolah hingga kuliah. 

Saya bersyukur dapat tinggal disini. 

Dukanya ya kadang ingat orang tua 

dan keluarga. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saya sejak SD sudah belajar mengaji 

menggunakan metode Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Setiap hari ba’da magrib kecuali 

malam jum’at dan malam minggu ada 

pembelajaran Al-Qur’an. Tadarus. 

Saya ikut mengaji yang ba’da Isya 

dengan seorang ustadz menggunakan 

metode Qiroati. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Pertama, dalam pembelajaran Al-

Qur’An di panti ini guru sering resign 

dan keluar masuk 
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Kedua, saat ini untuk anak usia 5 – 17 

tahun tidak ada guru yang 

membimbing pembelajaran. 

Ketiga, saya kadang tidak mengikuti 

pembelajaran Al-Qur’an jika ada 

kuliah malam, selain itu saya disini 

laki – laki yang paling tua jadi saya 

yang bertugas untuk kesana kemari 

seperti menjemput bapak atau ibu, 

mengambil beras dan lain sebagainya. 

Jadi terkendala waktu dan kesibukan. 

7. Apa yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an ? 

Saya ingin mendapatkan pahala yang 

mengalir untuk diri sendiri dan orang 

tua. 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Bapak dan ibu sangat luar biasa. 

Jarang – jarang ada orang yang 

bersedia menjadi orang tua asuh anak 

– anak seperti kami dengan latar 

belakang yang bermacam – macam. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Sangat penting. Bapak ibu 

mengupayakan kita agar dapat 

mengikuti kegiatan pembelajaran Al-

Qur’an dengan menjadwalkan 

kegiatan, mencari dan mengundng 

tenaga pengajar. Selain itu bapak dan 

ibu selalu memotivasi kami agar 

semangat dalam mengikuti kegiatan 

pendidikan guru Qiroati. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh XI (Diena) 

Umur / Kelas   : 24 th / Semester 8 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Ketika saya SD kelas 4 saya masuk 

panti sini. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Saya merupakan anak yatim. Saya 

berasal dari Ambarawa 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Sukanya karena alhamdulillah saya 

bisa melanjutkan sekolah hingga lulus 

kuliah. Dukanya tidak bisa bebas 

pulang ke rumah maumpun main.. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saya sejak SD sudah belajar mengaji 

menggunakan metode Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Setiap hari ba’da magrib kecuali 

malam jum’at dan malam minggu ada 

pembelajaran Al-Qur’an. Tadarus. 

Saya ikut mengaji yang ba’da Isya 

dengan seorang ustadz menggunakan 

metode Qiroati. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Pertama, dalam pembelajaran Al-

Qur’An di panti ini guru sering resign 

dan keluar masuk 

Kedua, saat ini untuk anak usia 5 – 17 

tahun tidak ada guru yang 

membimbing pembelajaran. 

7. Apa yang saudara inginkan Saya ingin bisa lancar membaca Al-
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dalam pembelajaran Al-Qur’an ? Qur’an dengan lancar dan benar. 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Bapak dan ibu sangat luar biasa. 

Bapak dan ibu sangat hebat dalam 

mendidik, membimbing dan merawat 

kami semua. Dalam hidup dan 

kesehariannya digunakan untuk 

mengurus dan mengasuh panti. 

Menghadapi anak – anak dengan latar 

belakang yang bermacam – macam. 

Mencukuppi dan mencarikan sumber 

dana agar semua kebutuhan anak 

terpenuhi. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Sangat penting. Dengan berbagai 

problem pembelajaran Al-Qur’an 

disini, bapak dan mengupayakan kita 

agar dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran Al-Qur’an dengan 

menjadwalkan kegiatan, mencari dan 

mengundng tenaga pengajar. Selain 

itu bapak dan ibu selalu memotivasi 

kami agar semangat dalam mengikuti 

kegiatan pendidikan guru Qiroati 

dengantujuan agar kami semua dapat 

membaca Al-Qur’an dengan benar 

serta mengamalkannya. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber   : Anak Asuh XII (Lestari) 

Umur / Kelas   : 18 th / XI 

Hari, Tanggal Wawancara : 17 Maret 2019 

Waktu  & Tempat  : 19.00 & Panti Asuhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan saudara mulai tinggal di 

panti ? 

Ketika lulus sekolah dasar, awal 

masuk SMP saya mulai masuk panti.. 

2. Apa alasan saudara tinggal di 

panti ? 

Saya merupakan anak piatu. Saya 

berasal dari Sumowono 

3. Bagaimana suka duka tinggal di 

panti ? 

Saya betah tinggal disini banyak 

teman dan bisa bersekolah. Dukanya 

tidak bisa bebas pulang ke rumah 

maumpun main.. 

4. Kapan saudara mulai belajar Al-

Qur’an ? 

Saya sejak SD sudah belajar mengaji 

menggunakan metode Iqro’. 

5. Bagaimana menurut saudara 

pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an yang disini? 

Setiap hari ba’da magrib kecuali 

malam jum’at dan malam minggu ada 

pembelajaran Al-Qur’an. Tadarus. 

Saya ikut mengaji yang ba’da Isya 

dengan seorang ustadz menggunakan 

metode Qiroati. 

6. Apa kendala atau kesulitan yang 

saudara rasakan saat belajar Al-

Qur’an ? 

Pertama, dalam pembelajaran Al-

Qur’An di panti ini guru sering resign 

dan keluar masuk 

Kedua, saat ini untuk anak usia 5 – 17 

tahun tidak ada guru yang 

membimbing pembelajaran. 

7. Apa yang saudara inginkan Saya ingin belajar Al-Qur'an agar 
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dalam pembelajaran Al-Qur’an ? dapat memperbaiki bacaan saya, 

belajar tajwid dan membaca dengan 

benar. 

8. Bagaimana sosok orang tua asuh 

menurut saudara ? 

Sosok ibu dan bapak sangat luar 

biasa, tegas dan bekerja keras 

mengasuh kami. 

9. Seberapa besar / penting peran 

orang tua asuh dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Al-

Qur’an ? 

Penting sekalai. Kalau tidak ada 

peran orang tua asuh kami semua 

tidak akan terkontrol atau tidak bisa 

mengaji. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

DI LKSA PANTI ASUHAN SAHAL SUHAIL UNGARAN TAHUN 2018/2019 

 

 

Gambar 1. Halaman Depan Panti Asuhan Sahal Suhail Ungaran 

 

 

Gambar 2. Anak asuh dalam dan luar Panti Asuhan Sahal Suhail Ungaran 
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Gambar 3. Struktur Organisasi Panti Asuha Sahal Suhail Ungaran 

 

 

Gambar 4. Jadwal Kegiatan Anak Asuh Panti Asuhan Sahal Suhail Ungaran 
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Gambar 5. Visi dan Misi Panti Asuhan Sahal Suhail Ungaran 

 

Gambar 6. Tata Tertib Panti Asuhan Sahal Suhail Ungaran 
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Gambar 7. Peneliti bersama anak asuh Panti Asuhan Sahal Suhail Ungaran 

 

Gambar 8. Peneliti wawancara bersama anak asuh 
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Gambar 9. Wawancara dengan Ibu Lafifa selaku orang tua asuh 

 

Gambar 10. Wawancara dengan  Bapak Sumarno selaku orang tua asuh 
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Gambar 11. Wawancara dengan Pak Taka selaku guru mengaji 

 

Gambar 12. Kegiatan pembelajaran Al-Qur’an 
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Gambar 13. Kegiatan Pembelajaran Al-Qur’an bersama Kakak Asuh 

 

Gambar 14. Sholat berjamaah anak – anak asuh 

  



152 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Wawancara dengan anak asuh 1 Gambar 16. Wawancara dengan anak asuh 2 

Gambar 17. Wawancara dengan anak asuh 3 Gambar 18. Wawancara dengan anak asuh 4 

Gambar 19. Wawancara dengan anak asuh 5 Gambar 20. Wawancara dengan anak asuh 6 
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Gambar 21. Wawancara dengan anak asuh 7 Gambar 22. Wawancara dengan anak asuh 8 

Gambar 23. Wawancara dengan anak asuh 9 Gambar 24. Wawancara dengan anak asuh 10 

Gambar 25. Wawancara dengan anak asuh 11 Gambar 26. Wawancara dengan anak asuh 12 
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