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ABSTRAK 

 

M. Saifuddin Zuhri :   Peningkatan Minat Belajar Santri Terhadap 

Pembelajaran Al Qur’an Melalui Penerapan Strategi 

Pembelajaran Quantum Teaching Di TPQ Baitul 

Hikmah Gayungan V11 / 36 - Surabaya 

Mengingat demikian pentingnya peran Al-Qur'an dalam memberikan dan 

mengarahkan kehidupan manusia, maka belajar membaca, memahami, dan 

menghayati Al-Qur'an untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan kewajiban bagi umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan tentang rumusan masalah yang meliputi Bagaimana penerapan strategi 

pembelajaran quantum teaching dalam pembelajaran al qur’an di TPQ Baitul 

hikmah Gayungan V11/36 Surabaya, Bagaimana peningkatan minat belajar Al 

qur’an santri melalui penerapan strategi pembelajaran quantum teaching di TPQ 

Baitul hikmah Gayungan VII/36 Surabaya 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif. Teknik pengambilan 

datanya dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan pola pikir induktif dan deduktif. Pemeriksaan data 

dilakukan dengan mengadakan triangulasi data. dan tahap terahir merupakan 

kesimpulan data yang diperoleh. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Penerapan strategi pembelajaran 

quantum teaching dalam pembelajaran al Qur’an di TPQ Baitul hikmah Gayungan 

V11/36 Surabaya telah dilaksanakan dengan cuku baik. Hal ini terlihat dari 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh ustadz-ustadzah yang mana dalam 

penyampaian materinya bersandarkan pada asas dan model strategi pembelajaran 

quantum teaching. Namun dalam tahap persiapan pembelajaran yang dilakukan 

oleh ustadz-ustadah masih kurang, sehingga dalam tahap pelaksanaan 

pembelajaran tidak maksimal. Bahwa keadaan minat belajar santri sebelum 

dilaksanakannya penerapan strategi pembelajaran quantum teaching rendah, halini 

terlihat dengan adanya perhatian santri terhadap pelajaran berkurang, mulai 

dengan kurangnya perhatian santri terhadap penjelasan dari ustadz-ustadzah 

pengajar, sering tidak mengikuti pembelajaran dan tidak mengerjakan tugas yang 

telah diberikan. Namun Setelah menerapkan strategi pembelajaran Quantum 

teaching di TPQ Baitul hikmah Gayungan VII/36-Surabaya minat belajar Al 

qur’an santri meningkat, ini terlihat dengan adanya perhatian santri saat proses 

pembelajaran yang membaik, kesenangan santri waktu mengikuti pembelajaran 

dan kedisiplinan santri dalam mengerjakan tugas yang diberikan  kemudian di 

ikuti dengan peningkatan nilai rapot  santri  
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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas 

rahmat dan hidayah-Nya perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi 

sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat terselesaikan dengan 

lancar. Seiring dengan itu penulis sangat berterima kasih kepada kedua orang tua 

karena berkat dukungan, kasih sayang, dan ketulusan, serta kesabaran beliau 

dalam memberi motivasi, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. 

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak, 

oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya 

kepada: 

1. Bapak. Dr. Nur Hamim, M.Ag., Selaku dekan Fakultas Tarbiyah 

2. Bapak Drs. Syaifuddin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan PAI 

3. Bapak Drs. H. M. Mustofa, SH,M.Ag selaku pembimbing yang senantiasa 

sabar dalam mengarahkan penulis 

4. Seluruh jajaran Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan ilmunya 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. 

5. Lembaga TPQ Baitul Hkmah khususnya Bapak Ach Syahid selaku kepala 

TPQ Baitil Hikmah yang telah membantu menyelesaikan sekripsi ini 

6. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam rangka penyelesaian tugas 

skripsi hingga selesai dengan baik, semoga amal baik bapak/ibu saudara/i 
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kepada penulis mendapat balasan yang sebaik balasan di sisi Allah SWT. 

Amin… 

Akhirnya dengan segala keterbatasan penulis, penulis sadar bahwa 

penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala saran 

dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan lapang dada.  

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. 

Amin… 

 

 

Surabaya, 30 januari  2013 

Penulis,   
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