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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia yang akan selalu mencari 

model atau bentuk serta sistem pendidikan yang dapat mempersiapkan individu 

untuk menyongsong masa depannya. Pendidikan juga menjadi hal yang mutlak 

dimiliki oleh semua individu. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan 

yang didapatkan di sekolah atau formal, namun juga pendidikan non formal dan 

informal. Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pendidikan dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia kini makin terasa, salah satu 

indikasinya yakni dengan meningkatnya jumlah lembaga pendidikan baik yang 

dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta, termasuk diantaranya lembaga 

pendidikan Islam seperti Sekolah/Madrasah, Pondok Pesantren dan lain 

sebagainya. Pesatnya pertumbuhan secara kuantitas tersebut harus diikuti pula 

dengan peningkatan mutu pengelolaannya agar segenap proses yang dijalankan 

memiliki efektifitas dan efisiensi yang tinggi dan dapat menghasilkan output yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan mencetak 

pribadi yang unggul anak bangsa, bukanlah hal yang mudah untuk diraih. Melalui 

lembaga pendidikan baik formal dan nonformal diharapkan dapat mencetak 

sumber daya manusia yang unggul. Lembaga pendidikan dalam bidang 

keagamaan yang semakin menjamur dan memiliki peminat yang semakin 

meningkat, hal tersebut menunjukan bahwa kesadaran masyarakat muslim akan 

pentingnya bekal pendidikan keagamaan yang berimplikasi pada terciptanya 
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kepribadian yang unggul dan mampu meningkatkan sumber daya manusia telah 

meningkat dan maju pesat. 

Peraturan pemerintah nomor 55 pasal 24 ayat 1 tahun 2007 tentang 

pendidikan agama dan keagamaan menjelaskan bahwa Taman Pendidikan 

Alquran adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan non formal yang 

mempunyai tujuan untuk meningkatkankemampuan peserta didik dalam 

membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al-qur‟an. 

(Kemenag PP no. 55, 2007). TPQ (Taman Pendidikan Qur‟an) menjadi salah satu 

bentuk model pendidikan yang semakin mendapatkan perhatian. TPQ merupakan 

miniatur dari pesantren, dimana pesantren diyakini dan telah teruji mampu 

mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. TPQ didalamnya tidak hanya 

menekankan pengajaran tentang baca tulis Al-qur‟an tetapi juga ditanamkan nilai-

nilai akhlak.  

Tilawah berasal dari kata       ــ         ــ            yang artinya bacaan Al-qur‟an. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, tilawah artinya pembacaan ayat suci Al-

qur‟an dengan baik dan indah, (Munawwir, 2007: 257). Sedangkan secara istilah, 

tilawah adalah membaca Al-qur‟an dengan bacaan yang menjelaskan huruf-

hurufnya yang berhati-hati dalam melaksanakan bacaannya agar lebih mudah 

memahami makna yang terkandung didalamnya.  

Pengembangan kemampuan tilawah Al-qur‟an dengan baik dan indah 

diperlukan agar ayat-ayat yang dibacakan dapat dihayati oleh orang yang 

membaca maupun yang mendengarkan. Pengembangan tersebut memerlukan 

sebuah manajemen dan peran suatu lembaga sebagai tempat pengajaran yang 
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berupaya mengembangkan kemampuan tilawah santri sehingga mereka bisa 

menjadi qori-qoriah yang memasyarakatkan Al-qur‟an. 

Pengelolaan lembaga taman pendidikan qur‟an secara profesionalisme oleh 

guru, pembina atau pengasuh diperlukan agar dapat mengimbangi laju arus 

globalisasi agar kualitas sumber daya manusia dapat tingkatkan. Manajemen 

lembaga dilakukan agar lembaga tersebut dapat terus eksis ditengah melemahnya 

gerakan mengaji dan mengkaji Al-qur‟an dikalangan anak-anak yang mulai 

terdampak efek negatif dari era globalisasi. Menurut Handoko (1985:8) 

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan 

menurut Kritiner (2009), manajemen adalah suatu proses kerja melalui orang lain 

untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah.  

Hasibuan (2004) mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan Terry 

(2014) berpendapat bahwa Management is a distinct process of planning, 

organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish 

stated objectives by the use of human being and other resources. Manajemen 

adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 
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Menurut Nurdiana (2018:31), Skill atau kemampuan artinya kecakapan, 

kepandaian, keterampilan dan keahlian atau kapasitas seseorang untuk melakukan 

pola kompleks dan terorganisasi baik perilaku secara halus dan adaptif sehingga 

mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Annuri (2010:3) menambahkan peningkatan 

skill tilawah adalah kemampuan melafalkan, mengajarkan atau membunyikan 

huruf-huruf Al-qur‟an sesuai dengan ilmu tajwid atau hukum-hukum bacaan serta 

membacanya dengan suara yang baik dan indah. 

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

adalah serangkaian kegiatan yang didalamnya terdapat suatu proses planning, 

organizing, actuanting dan controlling sehingga sumber daya yang ada dapat 

dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Manajemen TPQ 

adalah upaya pengelolaan berupa melatih, membiasakan, memelihara, menjaga 

dan mengarahkan serta mengembangkan kemampuan seseorang untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya dan dapat  meningkatkan 

kemampuan santri dalam melakukan tilawah Al-qur‟an.  

TPQ Kampung Tilawah Kamboy berdiri sejak tahun 2014, didirikan oleh 

bapak Laode Muhammad Kodam yang juga merupakan seorang Qori. TPQ 

Kampung Tilawah Kamboy ini berlokasi di Jl. Khairil Anwar Kelurahan 

Watulondo Kecamatan puwatu Kota Kendari. TPQ ini memiliki beberapa 

program diantaranya kitab yang menyangkut fiqih ibadah di laksanakan setiap 

ba‟da sholat, tahfidzul qur‟an, nasyid, serta yang menjadi program unggulanya 

adalah seni baca Al-qur‟an (tilawah). Tercatat dari beberapa tahun terakhir 

mengalami peningkatan yakni santri TPQ ini telah banyak mengikuti lomba MTQ 

(Musabaqah Tilawatil Qur‟an) dan STQ (Seleksi Tilawah Al-qur‟an) baik di 
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tingkat kabupaten maupun provinsi, bahkan tingkat nasional yaitu pada tahun 

2018 silam sebanyak 4 orang santri dari tpq ini yang lolos tingkat provinsi dan 

mewakili Sulawesi Tenggara di tingkat nasional di Sumatra Utara (Medan) 

cabang 1 juz dan tilawah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Manajemen TPQ dalam Peningkatan Skill Tilawah Al-qur’an 

Santri Di TPQ Kampung Tilawah Kamboy Kota Kendari.” 

  

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan penelitian 

pada lingkup manajemen TPQ dalam peningkatan skill tilawah Al-qur‟an santri 

di TPQ kampung tilawah kamboy. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana manajemen perencanaan TPQ dalam peningkatan skill 

tilawah Al-qur‟an santri di TPQ Kampung Tilawah Kamboy? 

1.3.2 Bagaimana manajemen pengorganisasian TPQ dalam peningkatan 

skill tilawah Al-qur‟an santri di TPQ Kampung Tilawah Kamboy? 

1.3.3 Bagaimana manajemen pengarahan TPQ dalam peningkatan skill 

tilawah Al-qur‟an santri di TPQ Kampung Tilawah Kamboy? 

1.3.4 Bagaimana manajemen pengawasan TPQ dalam peningkatan skill 

tilawah Al-qur‟an santri di TPQ Kampung Tilawah Kamboy? 

1.3.5 Bagaimana manajemen evaluasi TPQ dalam peningkatan skill 

tilawah Al-qur‟an santri di TPQ Kampung Tilawah Kamboy? 
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1.3.6 Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan skill 

tilawah Al-qur‟an santri TPQ Kampung Tilawah Kamboy? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui manajemen perencanaan TPQ dalam peningkatan 

skill tilawah Al-qur‟an santri di TPQ Kampung Tilawah Kamboy. 

1.4.2 Untuk mengetahui manajemen pengorganisasian TPQ dalam 

peningkatan skill tilawah Al-qur‟an santri di TPQ Kampung Tilawah 

Kamboy. 

1.4.3 Untuk mengetahui manajemen pengarahan TPQ dalam peningkatan 

skill tilawah Al-qur‟an santri di TPQ Kampung Tilawah Kamboy. 

1.4.4 Untuk mengetahui manajemen pengawasan TPQ dalam peningkatan 

skill tilawah Al-qur‟an santri di TPQ Kampung Tilawah Kamboy. 

1.4.5 Untuk mengetahui manajemen evaluasi TPQ dalam peningkatan skill 

tilawah Al-qur‟an santri di TPQ Kampung Tilawah Kamboy. 

1.4.6 Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam 

peningkatan skill tilawah Al-qur‟an santri di TPQ Kampung Tilawah 

kamboy. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini menghasilkan temuan baru, sehingga diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan sumbangan konstruktif dalam 

pengembangan keilmuan dibidang manajemen dalam peningkatan 

skill tilawah Al-qur‟an. 
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1.5.2 Manfaat praktis 

1.5.2.1 Bagi pengasuh TPQ  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam 

melakukan pengelolan dalam rangka peningkatan skill 

tilawah santri. 

1.5.2.2 Bagi ustadz/ustadzah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

refleksi dan evaluasi dalam peningkatan skill tilawah Al-

qur‟an santri. 

1.5.2.3 Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan, arahan dan 

bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian dalam 

bidang yang sama khususnya Faktor-faktor yang diketahui 

untuk peningkatan kualitas qori-qoriah dalam 

mengembangkan tilawah Al-qur‟an. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini, berikut 

adalah beberapa definisi operasional yang digunakan. 

1.6.1 Manajemen TPQ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengawasan serta evaluasi dalam peningkatan skill 

tilawah Al-qur‟an santri. 

1.6.2 Peningkatan skill tilawah Al-qur‟an yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar (keberhasilan) santri menguasai tajwid dan 

lagu murattal serta menyenandungkan atau melagukan suara pada 
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tilawatil Qur‟an dengan menggunakan beberapa lagu yang telah 

ditetapkan oleh para ahli qurro. 

 

 


