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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Hakikat Manajemen TPQ 

2.1.1 Pengertian Manajemen  

Manajemen secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris management yang 

dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata 

manage ini sendiri berasal dari Italia Maneggio yang diadopsi dari bahasa latin 

managiare, yang berasal dari kata manus yang artinya tangan Sedangkan dalam 

kamus besar bahasa Indonesia kata manajemen mempunyai pengertian sebagai 

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. (Syamsuddin, 

2017:63) 

Menurut Brantas (2009) manajemen adalah suatu proses atau kerangka 

kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah 

tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Sedangkan 

menurut Goerge R. Terry dalam Izzudin (2017), manajemen merupakan suatu 

proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

pennggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Perencanaan juga diartikan sebagai 

tahapan yang meliputi kegiatan penuangan ide-ide dasar yang identik dengan 

penentuan konsep organisasi yang terangkum dalam visi dan misi organisasi.  

Tahap pengorganisasian secara umum merupakan fase penempatan sumber 

daya manusia dan sarana pendukungnya secara berkesesuaian sehingga dapat 

menunjang keberhasilan kerja organisasi serta meminimalisir kesalahan yang 
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dapat merugikan atau menghambat pencapaian organisasi. Tahap pelaksanaan 

adalah fase dimana hasil pengorganisasian sebuah organisasi melaksanakan 

konsep maupun ide-ide yang telah ditentukan sebelumnya dalam wujud kerja 

organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Tahap pengawasan sebagai tahap 

akhir merupakan fase yang meliputi proses mengawasi terhadap kerja-kerja 

organisasi. Biasanya tahap ini juga diikuti dengan proses evaluasi kerja. 

Penjabaran diatas dapat dipahami bahwa manajemen adalah sebagai 

sebuah proses yang mengatur dan mengelola setiap aktivitas organisasi dimana 

untuk mengatur kegunaan sumber daya manusia diperlukan guna mencapai suatu 

tujuan bersama dengan menggunakan fungsi manajemen yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Manajemen 

merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan 

sebagai tujuan yang diinginkan. Manajemen diartikan sebagai mengatur, maka 

manajemen meliputi pengetahuan tentang pengaturan, tujuan pengaturan, serta 

tata cara pengaturan. 

2.1.2 Tujuan Manajemen  

Tujuan manajemen merupakan sesuatu yang direalisasikan, 

menggambarkan cakupan tertentu dan menyarankan pengarahan kepada usaha 

seorang manajer. Menurut S. H. Rode dan Voich tujuan utama manajemen adalah 

produktivitas dan kepuasan.  

Tanpa adanya manajemen suatu lembaga akan sia-sia dan tujuan akan 

terasa sulit untuk dicapai. Ada tiga alasan diperlukan tujuan manajemen yaitu: (1) 

Untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi (2) Untuk menjaga keseimbangan 
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antara tujuan yang saling bertentangan (3) Untuk mencapai efisiensi, efektifitas 

dan produktifitas. (Fattah, 2004:15) 

2.1.3 Fungsi Manajemen 

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus 

yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas itulah yang bisa disebut sebagai fungsi 

manajemen. Menurut G.R Terry dalam Maujud (2018), ada lima fungsi utama 

manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POACE, yaitu 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakkan atau 

pengarahan (actuating), pengawasan (controlling) dan pengevaluasian 

(evaluating). 

2.1.3.1 Perencanaan (Planning) 

Menurut George R. Terry dalam Zulkarnain (2008) perencanaan merupakan 

tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta 

menggunakan asumsi-asumsi mengenai amsa yang akan dating dalam hal 

memvisualisikana serta merumuskan aktifitas yang diusulkan dianggap perlu 

untuk mencapai ahsil yang dinginkan. 

Perencanaan juga dijelaskan Hani Handoko dalam Heryansyah (2018) 

adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara 

mencapainya, pemilihan sekumpulan apa yang harus dilakukan, kapan, 

bagaimana, dan oleh siapa. 

Planning (perencanaan) merupakan fungsi dasar atau fundamental 

manajemen, karena organizing, stafing, directing dan controlling pun harus 

terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang 

berhubungan dengan penetapan tujuan, kebijaksanaan, membuat program-
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program dan prosedur-prosedur serta strategi yang dilakukan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. (Bangun, 2011:5) 

Pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, karena fungsi tersebut 

merupakan hasil keputusan perencanaan, maka dalam hal penyusunan 

perencanaan melalui berbagai tahapan dan langkah-langkah diantaranya sebagaai 

berikut : 

1. Penetapan Sasaran 

Pada dasarnya dalam membuat keputusan adalah suatu keharusan 

dalam menetapkan suatu kerangka tujuan dan sasaran terlebih dahulu, 

dimana hal ini akan mengarahkan pembuatan keputusandalam 

organisasi, dan tujuan adalah merupakan hasil akhir atau sesuatu hal 

yang dicapai dalam sasaran atau target, maka sasaran juga harus 

ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan. 

2. Penetapan Tujuan 

Tujuan hendaknya ditetapkan secara logis, rasional, relistis dan ideal, 

berdsarkan fakta dan data, kemampuan serta potensi yang dimiliki dan 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial, agama, moral serta 

peraturan-peraturan yang ada agar tujuan dapat bermanfaat, diantara 

perlunya sebuah tujuan adalah sebagai sebuah motivasi dan tolak ukur 

dalam sebuah perencanaan yang dibuat  (Amin, 2017:26) 

2.1.3.2 Pengorganisasian (Organizing) 

Setelah menyusun rencana, selanjutkan diperlukan penyusunan atau 

pengelompokan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka usaha kerja sama. 

Perlunya pengorganisasian, pengelompokan tanggung jawab, penyusunan tugas-
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tugas bagi setiap individu yang mempunyai tanggung jawab. Organizing berasal 

dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang 

diintegrasikan sedemikin rupa, sehingga hubunganya satu sama lain terkait oleh 

hubungan terhadap keseluruhanya. 

George R. Terry (1986) dalam Ihsanudin mengemukakan bahwa 

pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan 

yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara 

efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas 

tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran 

tertentu. 

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar 

menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil, pengorganisasian mempermudah 

seorang manajer dalam melakukan pengawasan yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. 

Menurut Amin (2017:32) terdapat empat langkah-langkah yang harus 

diambil manajer dalam hal pengorganisasian antara lain, pembagian kerja, 

departementalisasi, rentang kendali dan koordinasi. Keempat langkah tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1 Pembagian kerja 

Pembagian kerja (devision of  work) berarti membagi tugas menjadi lebih 

kecil, sehingga setiap individu dapat memahami lebih jelas tentang 

pekerjaanya. 

2 Departementalisasi  
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Departementalisasi merupakan pengelompokan aktivitas-aktivitas anggota 

organisasi kedalam kelompok-kelompok kegiatan yang lebih kecil dalam 

suatu organisasi. 

3 Rentang kendali  

Setelah pembagian kerja dan departementalisasi dibentuk, maka muuncul 

masalah berikutnya yaitu beberapa orang dapat mengerjakan suatu 

pekerjaan tertentu atau beberapa jumlah pekerjaan yang dapat ditangani 

seorang pekerja. 

4 Koordinasi  

Langkah keempat dalam pengorganisasian adalah koordinasi, yaitu 

menetapkan mekanisme untuk meyatukan kegiatan pada suatu departemen 

tertentumenjadi suatu kesatuan dan dapat memonitor keefektifan integrasi 

tersebut.koordinasi adalah suatu proses untuk menyatukan aktivitas antara 

satu departemen tertentu dengan departemen lainya untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efektif.  

2.1.3.3 Penggerakan (Actuating) 

Penggerakan hakekatnya menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara afektif dan efisien. Penggerakkan adalah aktivitas 

pokok dalam manajemen yang mendorong dan menjuruskan semua bawahan yang 

berkeinginan, bertujuan serta bergerak untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditentukan dan bersatu padu dengan rencana usaha organisasinya. (Rosmithan, 

2017:26). 

Pada prinsipnya, tidak ada bawahan yang mampu bekerja sendiri tanpa 

bantuan orang  lain sebagai atasannya. Bawahan selalu perlu mendapat bimbingan 
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dan petunjuk dari  atasan maupun sistem  organisasinya  supaya  kegiatan  yang  

dilakukan  bias diminimalisir tingkat kesalahannya. Penggerakan disebut juga 

gerakan aksi mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk 

mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan unsure perencanaan dan 

pengorganisasian  agar  tujuan  dapat  tercapai. 

George R.Terry (1986) mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha 

menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka 

berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran 

anggota-anggotanya tersebut oleh karena itu para anggota itu juga ingin mencapai 

sasaran- sasaran tersebut. (Ihsanudin, 2) 

Penggerakan (actuating) dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk 

mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, 

dalam hal ini sebagai upaya menggerakan orang-orang agar mau bekerja dengan 

sendirinya atau dengan kesadaran bersama-sama untuk mencapai tujuan 

dikehendaki secara efektif. Peranan penggerakan mempunyai posisi yang 

menentukan dalam upaya pencapaian tujuan, apakah keberhasilan dapat dicapai 

atau tidak.  

Menurut Koontzdan O‟Donnel, dalam pelaksanaan terdapat pengarahan 

yang dimana terdapat hubungan antara aspek individual yang ditimbulkan akibat 

peraturan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk 

pencapaian tujuan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Pengarahan dan bimbingan, sebagai upaya dalam menciptakan keahlian 

yang dimiliki anggota dalam melaksanakan kegiatan, baik tentang struktur 
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maupun fungsi masing-masing agar semakin terarah dalam pencapaian 

tujuan. 

2. Penggerakan, tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan 

menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan. 

3. Pemotivasian agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara 

optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya 

peran serta fungsi pelaksanaan yang efektif maka didalam pengawasan 

terhadap kinerja anggota akan mudah dikendalikan dan akan semakin 

memudahkan dalam mencapai tujuannya. (Amin, 2017:34). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam suatu organisasi 

terdapat dua bagian yaitu bagian pokok atau orang yang bertanggung jawab 

sepenuhnya tentang terlaksananya tujuan organisasi dalam hal ini karyawan tetap 

atau devisi, sedangkan bagian pembantu ialah orang yang tidak selalu terdapat 

dalam organisasi tersebut, dalam hal ini tenaga sukarela atau relawan. 

2.1.3.4 Pengawasan (Controlling) 

Setelah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan, 

langkah selanjutnya adalah pengawasan. Siagian (2003) berpendapat bahwa 

pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan 

operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan 

rencana   yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan merupakan fungsi 

manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen 

berjalan sesuaidengan tujuan yang direncanakan dengan penampilan sebaik 

mungkin dan untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan kemudian 

memberikan tindakan korektif. 
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Controlling atau pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang 

berupaya mengadakan penilaian, mengadakan koreksi terhadap segala hal yang 

telah dilakukan oleh bawahan sehingga dapat diarahkan kejalan yang benar sesuai 

dengan tujuan. (Maujud, 2018:35). Pengawasan dapat diartikan sebagai meneliti 

dan mengawasi agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai dengan 

peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personal. 

Pengawasan dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal, atasan dapat 

melakukan pegontrolan terhadap kinerja bawahannya, demikian pula bawahan 

dapat melakukan upaya kritik kepada atasannya. Cara demikian diistilahkan 

dengan sistem pengawasan melekat. Pengawasan melekat lebih menitikberatkan 

pada kesadaran dan keikhlasan dalam bekerja. 

Semua fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien 

tanpa adanya fungsi pengawasan (Controlling). Fungsi pengawasan pada dasarnya 

mencakup empat unsur, yaitu: 

1. Penetapan standar pelaksanaan tujuan organisasi. 

2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan tujuan organisasi. 

3. Pengukuran pelaksanaan tujuan organisasi yang nyata dan 

membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. 

4. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan 

menyimpang dari standar yang berlaku. Pengawasan yang efektif membantu 

usaha-usaha organisasi untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan 

memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai 

dengan rencana. 
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Inti dari pengawasan adalah untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan 

dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai 

rencana atau tidak. Oleh karena itu manajemen TPQ dalam peningkatan skill 

tilawah Al-qur‟an santri harus dikelola sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen 

diatas, agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, khususnya dalam hal ini untuk 

meningkatkan kualitas tilawah santri dalam mewujudkan menjadi seorang qori 

dan qoriah. 

2.1.3.5 Pengevaluasian (Evaluating) 

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yakni perencanaan, 

organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa adanya evaluasi, maka 

tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, 

pelaksanaan serta hasilnya. Menurut Maujud (2018:135) evaluasi merupakan 

kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan 

menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk 

memperoleh kesimpulan. 

Evaluasi dapat pula diartikan sebagai penerapan prosedur ilmiah yang 

sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam 

rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu 

program. Evaluasi meliputi pengukuran dan penilaian yang digunakan dalam 

rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling 

berkaitan. 

Menurut Siagian (2003) setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai 

tujuan tersendiri, demikian pula dengan evaluasi. Terdapat beberapa tujuan dari 

proses evaluasi diantaranya sebagai berikut: 
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1. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tercapai atau belum tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kegiatan. 

2. Evaluasi memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil. 

3. Evaluasi dapat mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan. 

4. Evaluasi memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. 

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan 

pertimbangan untuk menentukan atau membuat kebijakan tertentu, yang diawali 

dengan suatu proses pengumpulan data yang sisrematis. Terdapat 3 (tiga) aspek 

standar yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu, yaitu: 

1. Utility (Manfaat), hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen 

dalam pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan. 

2. Accuracy (Akurat), informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat 

ketepatatn tinggi. 

3. Feasibility (Layak), hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat 

dilaksanakan secara layak. 

Kegiatan pengevaluasian dilakukan pada lembaga TPQ yang bertujuan 

untuk mengetahui manfaat, keakuratan, dan kelayakan dari sebuah sistem 

manajemen yang digunakan oleh TPQ dalam rangka peningkatan skill yang 

dicanangkan.  

2.1.4. Taman Pendidikan Al-qur’an (TPQ) 

2.1.4.1 Pengertian Taman Pendidikan Al-qur’an (TPQ) 

Menurut Karim (2003:16), Taman Pendidikan Al-qur‟an merupakan 

lembaga pendidikan dan pengajaran Islam luar sekolah atau dapat disebut juga 

sebagai pendidikan non formal untuk anak-anak yang mendidik santri agar 
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mampu membaca Al-qur‟an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid 

sebagai target pokoknya. Sedangkan Budiyanto (2003:16) menjelaskan TPQ 

sebagai tempat yang indah dan juga nyaman sebagai tempat bermain dan belajar, 

oleh karena itu TPQ harus mampu mencerminkan dan menciptakan iklim yang 

indah, nyaman dan menyenangkan sehingga anak-anak yang sedang belajar dapat 

merasakan bahwa TPQ adalah suatu tempat belajar yang juga sekaligus sebagai 

tempat mereka bermain, dalam hal ini Mu‟min menegaskan bahwa TPQ adalah 

sebuah tempat yang indah dan nyaman.  

Keberadaan TPQ pada dasarnya adalah untuk membantu peran orang tua 

selaku pendidik dan pengajar di rumah, serta membantu peran guru-guru selaku 

pengajar di sekolah. TPQ juga dimaksudkan untuk mendukung dan membantu 

program atau usaha pemerintah menuju tercapainya tujuan Pendidikan Nasional, 

khususnya dalam sisi penanaman akidah serta pengembangan iman dan takwa 

juga budi pekerti yang baik (akhlakul karimah). Serta dalam rangka 

mengantisipasi buta huruf Al-qur‟an dan sebagai pengamalan perintah Allah 

SWT. 

Taman pendidikan Al-qur‟an adalah lembaga pendidikan di luar sekolah 

yang berfungsi sebagai pengajar dasar-dasar pelaksanaan ibadah dalam agama 

islam, oleh sebab itu bersifat alamiah. Pesertanya secara umum memang ditujukan 

pada anak-anak usia taman kanak-kanak, tetapi pada praktiknya sering ditemui 

anak-anak usia sekolah dasar atau SLTP bahkan terkadang SLTA yang ingin 

belajar lancar membaca Al-qur‟an. 

Lembaga pendidikan yang sesungguhnya tidak hanya terbatas pada konsep 

institusi atau lembaga kependidikan semata, tetapi mencakup segala sesuatu yang 
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mengalami atau melakukan perubahan oleh sebab itu, pendidikan islam sebagai 

suatu lembaga memiliki wilayah kajian cakupan studi ilmu yang tidak kalah luas 

dengan semesta ilmu. Lembaga Pembina adalah institusi yang memiliki perhatian 

dan kepedulian terhadap tumbuh kembangnya lembaga pendidikan Al-qur‟an 

(TKQ atau TPQ) sekaligus berperan dalam pengelolaan dan pengendalian mutu 

penyelenggaraannya. (Jayanti, 2018:10). 

Ditinjau dari segi sumber hukum islam, bisa ditemukan dalil nash yang 

memuat tuntutan terhadap muslimin untuk mempelajari dan mengajarkan Al-

qur‟an dalam kehidupan sehari-hari tidak ada jalan lain yang bisa memenuhi 

tuntutan ini, kecuali dengan melaksanakan pendidikan dan pengajaran Al-qur‟an. 

firman Allah SWT dalam QS: At-Tahrim ayat 6: 

 

 

 

 

 

Artinya : 

“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. (QS: At-

Tahrim: 6)” 

 

Ayat ini bisa dipandang sebagai seruan Allah SWT terhadap orang-orang 

beriman untuk memikul tanggung jawab menjaga diri sendiri dan segenap anggota 

keluarga dari neraka. Dari segi pendidikan ayat ini mengandung seruan terhadap 

orang-orang beriman untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Al-

qur‟an bagi anak-anaknya agar sanggup menanggung beban hidup yang datang 
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dari Allah SWT sehingga pada gilirannya bisa selamat dari neraka. Seruan 

tersebut bisa semakin menjadi jelas apabila memperhatikan sabda Nabi SAW 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

“ Dari Utsman ra, Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baiknya diantara  

kalian adalah yang mempelajari Al-qur‟an dan mengajarkannya” (HR: 

Bukhari) 

 

Sabda Nabi SAW ini memberikan pujian dan dorongan kepada orang yang 

mempelajari dan mengajarakan Al-qur‟an, pembelajaran itu bisa dimulai dari 

mendengar, membaca, menulis, sampai mengenai ajarannya dalam berbagai 

persepektif kehidupan. 

 

2.4.1.2 Sasaran Taman Pendidikan Al-qur’an (TPQ) 

Setiap Taman Pendidikan Al-qur‟an (TPQ) memiliki target atau sasaran 

yang ingin dicapai dalam lembaga tersebut. Adanya sasaran operasional 

diperlukan agar tujuan lembaga dapat tercapai sehingga dalam pelaksanaan 

lembaga tetap berpegang pada tujuan TPQ. Adapun sasaran operasionalnya 

meliputi: 

1. Sasaran jangka pendek (1-2 tahun), yaitu anak dapat membaca Al-qur‟an 

dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajqid; anak dapat 

melakukan shalat dengan baik; dan anak hafal beberapa surat pendek, ayat-

ayat pilihan dan doa sehari-hari. 
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2. Target jangka panjang (3-4 tahun), yaitu anak dapat mengkhatamkan Al-

qur‟an 30 juz; anak mampu mempraktekkan lagu-lagu dasar Qiro‟ati; dan 

anak mampu menjadikan dirinya sebagai teladan bagi teman segenerasi. 

Sasaran dan tujuan harus berjalan seimbang. Kemampuan membaca Al-

qur‟an dengan baik dan benar merupakan sasaran dan sekaligus merupakan tujuan 

pokok dan perdana yang harus dicapai dan sekaligus dimiliki oleh setiap santri. 

2.4.1.3 Tujuan Taman Pendidikan Al-qur’an (TPQ) 

Tujuan umum Taman Peandidikan Al-qur‟an (TPQ) adalah membina warga 

Negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaranagama Islam,dan 

menanamkan rasa keagaman tersebut pada semua kehidupan. Sedangkan tujuan 

khusus taman pendidikan Al-qur‟an, menurut Qomar yaitu: 

1. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada 

AllahSWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan, serta sehat 

lahir dan batin. 

2. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembagunan mikro (keluarga) dan 

regional (masyarakat dan lingkunganya). 

3. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam 

berbagaisektor pembangunan, khususnya pembangunan mental spiritual. 

4. Mendidik santri untuk meningkatkan kesejatran social masyarakat dalam 

rangka usaha pembangunan bangsa. (Mujamil, 2007:6) 

Dari beberapa tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan taman 

pendidikan Al-qur‟an adalah membentuk kepribadian muslim yangmenguasai 

ajaran-ajaran Islam dan mengamalkanya, sehingga bermanfaat bagisantri, agama, 

bangsa, dan negara. 
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2.2. Hakikat Peningkatan Skill Tilawah Al-qur’an  

2.2.1 Skill (Keterampilan) 

2.2.1.1 Peningkatan Skill 

Skill adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran dan ide dan 

kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih 

bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Skill 

dapat pula didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk menerjemahkan 

pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan. 

(Suprapto, 2009:135) 

Berikut ini adalah berbagai pendapat tentangskill menurut para ahli, yaitu : 

1. Dunette dalam Waleleng (2016) mengatakan Skill atau Kemampuan berarti 

mengembangkan pengetahuan yang didapatkan melalui training dan 

pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas. 

2. Menurut Gordon, skill adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan 

secara mudah dan cermat. 

3. Menurut Nadler, skill adalah kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat 

diartikan sebagai implikasi dari aktifitas. 

4. Menurut Higgins, skill dalah kemampuan dalam tindakan dan memenuhi 

suatu tugas. 

5. Menurut Iverson, skill adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan 

secara mudah dan tepat. (Nulhakim, 2008:158) 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, skill dapat diartikan 

sebagai suatu kemampuan seseorang untuk mengoperasikan suatu pekerjaan 

secara mudah dan cermat. Sedangkan Pengertian peningkatan secara epistemologi 
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adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat 

produksi dan sebagainya. (Salim, 1995:160)  Peningkatan juga diartikan sebagai 

penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu 

pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya. 

2.2.1.2 Skill Tilawah 

Membaca Al – qur‟an dengan lantang merupakan kesunnahan bagi seorang 

muslim, namun membaca dengan baik dan benar adalah kewajiban bagi pembaca 

Al – qur‟an itu sendiri. Oleh karena itu kemampuan dalam membaca atau tilawah 

Al-qur‟an sangat diperlukan oleh santri agar dapat memiliki pemahamaan tentang 

membaca Al-qur‟an yang benar dan baik. secara istilah skill adalah kapasitas 

seseorang untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Skill atau 

kemampuan adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan 

apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. 

Kemampuan membaca sangat penting karena merupakan kunci bagi 

berbagai pemikiran tingkat tinggi. Kemampuan membaca memiliki dua unsur 

yaitu unsur pengetahuan dan unsur sikap. Unsur pengetahuan adalah pemahaman 

terhadap materi yang disampaikan dan sikap yang dimiliki santri secara personal, 

misalnya jika santri yang dapat membaca maka santri akan paham terhadap materi 

dan mengetahui cara membaca Al-qur‟an dengan baik, begitu pula sebaliknya. 

Sedangkan unsur sikap adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan 

secara psikologis telah menyatu dalam diri santri sehingga santri mampu 

memahami bagaimana sikap ketika membaca Al-qur‟an dengan baik dan benar 

yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh pengajarnya. Sikap-sikap santri dilihat 
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dari lahiriahnya seperti pakaian yang lengkap dan rapi, disiplin yang baik, suara 

yang keras dan jelas, serta berbicara yang sopan. 

2.2.1.3 Peningkatan Skill Tilawah Al-qur‟an 

Mengajarkan Al-qur‟an sejak dini merupakan salah satu stimulasi dalam 

proses pengembangan potensi anak yaitu pengembangan kemampuan membaca, 

menulis dan menghafal. Mengajarkan membaca Al-qur‟an kepada anak-anak 

memerlukan cara tersendiri. Kemampuan membaca Al-qur‟an merupakan hal 

yang penting dalam proses pembelajaran anak, karena hal tersebut adalah 

kemampuan dasar yang harus dimiliki anak sebagai bekal kehidupan anak. 

Kegiatan pengajaran membaca Al-qur‟an harus memperhatikan kaidah syar‟i 

sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu tajwid. 

Kemampuan membaca Al-qur‟an adalah keterampilan melafadzkan setiap 

huruf dengan memberikan hak huruf (sifat-sifat yang menyertainya seperti 

qolqolah dan lain sebagainya) dan mustahaknya (perubahan-perubahan bunyi 

huruf ketika bersambung dengan huruf lain seperti gunnah, udgham, dan lain-

lain). Seperti yang diungkapkan Romli dan Anwar (2013), bahwa kemampuan 

membaca Al-qur‟an yang baik dan benar memerlukan tahapan-tahapan tertentu, 

hal ini sesuai dengan teori yang mengungkapkan bahwa kemampuan membaca 

Al-qur‟an dapat dimiliki melalui beberapa tahapan, yaitu tahap kemampuan 

melafalkan huruf-huruf dengan baik dan benar, sesuai dengan makhroj dan 

sifatnya. Tahap kemampuan membaca ayat Al-qur‟an dengan hukum tajwid dan 

kemampuan membaca Al-qur‟an dengan lancar dan tetap memperhatikan kaidah-

kaidah ilmu tajwid, sehingga mampu melaksanakan anjuran Rasulullah yaitu 

membaca 30 juz dalam sebulan.  
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Meningkatkan kemampuan membaca Al-qur‟an adalah suatu usaha yang 

merupakan proses perbuatan dan tenaga agar ada peningkatan suatu kesanggupan 

melihat serta memahami isi dari yang tertulis dalam Al-qur‟an secara melafalkan 

sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan untuk mencari ridho 

Allah SWT. Pada dasarnya, tingkat kemampuan membaca Al-qur‟an santri secara 

garis besar dapat mengalami peningkatan secara fluktuatif, baik dinamika positif 

maupun degradasi negatifnya. Oleh karena itu, dinamika tingkat kemampuan 

membaca Al-qur‟an siswa dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: 

1. Dinamika tentang pengetahuan membaca Al-qur‟an, yang meliputi 

kemampuan mengenal, memahami, dan membaca huruf. 

2. Dinamika tentang sikap membaca Al-qur‟an yang meliputi sikap ketika 

membaca Al-qur‟an apakah dilakukan dengan serius atau tidak. 

3. Dinamika tentang keterampilan membaca Al-qur‟an yang meluputi 

keterampilan membaca huruf, membaca penggabungan huruf, kalimat dan 

kelancaran membaca Al-qur‟an. 

Dalam rangka melihat peningkatan kemampuan membaca Al-qur‟an santri, 

diperlukan adanya sebuah evaluasi sebagai bentuk dari sarana untuk memberikan 

penilaian kepada siswa atas proses belajar yang telah ditempuh selama berada di 

TPQ.  

2.2.2 Pengertian Tilawah Al – qur’an  

Kata “Tilawah” menurut Sya‟bi yang dikutip Romli dan Anwar (2013). 

merupakan bentuk maṣdar    ت –             –ت          yang artinya membaca. 

Sedangkan dalam kamus Al-Munawwir        dan  قر ء    artinya bacaan (Romli & 

Anwar, 2013) tilawah juga berarti membacakan atau mengikuti. Dan jika 
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dihubungkan dengan Al-qur‟an, maka tilawah artinya membacakan ayat-ayat Al-

qur‟an, memperdengarkan ayat-ayat Al-qur‟an, membaca dengan mengikuti 

bacaannya “haqqa tilāwatiħ”, atau menyampaikan informasi dan ilmu yang 

bersumber dari Al-qur‟an. (Fakhruddin, 2015:96) 

Departemen Pendidikan Nasional (2008) juga mendefinisikan tilawah 

adalah pembacaan ayat Al-qur‟an dengan baik dan indah. Tilawah Al-qur‟an biasa 

di sebut dengan seni membaca Al-qur‟an yaitu memperindah suara pada saat 

membaca Al-qur‟an dengan baik dan benar menurut kaidah ilmu tajwid. (Salim, 

2004:7) Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tilawah adalah kegiatan yang aktif 

dilakukan orang yang beriman kepada Al-qur‟an karena saat itulah otak, lidah, 

dan hati aktif menyatu untuk merenungi Al-qur‟an. 

2.2.3 Tujuan Mempelajari Tilawah Al-qur’an 

Lagu tilawah Al-qur‟an tidak sama dengan lagu-lagu musik, lagu Al-qur‟an 

adalah bacaan Al-qur‟an yang sesuai dengan kaidah tajwid dan dilantunkan 

dengan suara yg indah. tilawah Al-qur‟an yang akan diterapkan itu hendaklah 

tilawah yang dilantunkan secara indah oleh Qari (pembaca) di Negara-negara 

arab. Pada garis besarnya lagu-lagu popular bacaan Al-qur‟an yang mereka 

lantunkan itu, baik dalam makom/nada Bayyati, Hijaz, Shaba, Rast, Jiharka, Sika 

dan Nahawan telah dikemas sedemikian rupa sehingga para peminat dan 

pemerhati tilawah Al-qur‟an akan dapat mengetahuinya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mempelajari seni 

baca Al-qur‟an yaitu: 

1. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembacanya bahwa 

Al-qur‟an memiliki lagu yang tidak bisa disamakan dengan musik. 
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2. Agar dapat memperindah bacaan ayat-ayat suci Al-qur‟an dengan 

maqom/nada yang telah ditentukan. Sebagai mana sabda Nabi Muhammad 

SAW. Yang artinya : Hiasilah bacaan Al-qur‟an dengan suaramu yang 

merdu karena suara yang merdu itu menambah bacaan Al-qur‟an menjadi 

indah. 

3. Untuk memudahkan pembaca atauorang yang mendengarkan dalam 

menghayati ayat-ayat suci Al-qur‟an yang dibacakan 

4. Dengan Tilawah yang bagus memungkinkan seseorang mengajarkan Al-

qur‟an kepada orang lain. (Amin, 2017:40) 

Selain itu pada dasarnya, jika sudah berhasil menguasai lagu dalam bidang 

tilawah Al-qur‟an kita bisa mengikuti perlombaan yang sudah tidak asing lagi 

bagi umat Islam Indonesia yaitu MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur‟an) dan STQ 

(Musabaqah Seleksi Qur‟an) yang biasanya diadakan secara berjenjang sejak dari 

tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional dan dapat 

mengamalkannya dimasyarakat. 

2.2.4 Macam-Macam Jenis Suara dalam Tilawah Al-qur’an   

Nabi Muhammad Saw, memiliki suara yang lembut indah mempesona. 

Keindahan intonasi dan kelembutan suara bukan saja dilakukan saat berbicara 

dengan keluarga dan para sahabat, namun teristimewa lagi pada saat membaca Al-

qur‟an seperti yang diriwayatkan oleh Al Barr.  

Artinya : „Aku mendengar Nabi membaca (Surat) At-Tin Wazzaitun pada 

waktu sholat Isya, maka aku tidak pernah mendengar seorang manapun 

yang lebih indah suaranya dari Nabi. (H.R Bukhari Muslim). 

 

Didalam bidang tilawah terdapat beberapa tipe (jenis) suara yang lazim 

ditemukan ditengah-tengah masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Suara Otak 

Jenis suara ini bersumber dari kepala dan mempunyai tekanan yang 

keras, biasanya orang yang memilih jenis suara ini juga disebut suara tenor 

(tinggi) karena dapat melengking sampai batas maksimal.Kelemahan pada 

jenis suara ini kurang dapat menggunakan nada-nada minor dan lebih 

didominasi dengan nada-nada lurus dan tegak. 

2. Suara Hidung 

  Jenis suara ini khususnya untuk tilawah kurang mencapai 

kesempurnaan, dikarenakan suara ini berbunyi dari pusat dalam hidung, 

oleh karenanya vocal A dan L, sangat tidak sempurna (kurang baik), 

sedangkan jenis-jenis huruf didalam Al-qur‟an harus keluar dari tempat 

yang telah diterapkan oleh ilmu tajwid. 

3. Suara Mulut 

Jenis suara ini dapat memiliki berbagai tangga nada, baik nada 

rendah, sedang dan tinggi. Apabila dilihat dari segi vocal maka suara mulut 

lebih sempurna karena fungsi mulut sangat berperan, baik pada nada rendah, 

sedang maupun tinggi. 

4. Suara Tenggorokan 

Jenis suara ini mempunyai tekanan yang kuat dan bernada tinggi 

yang digerakan oleh tenggorokan, sehingga suara ini didominasi oleh 

gerakan getaran dan pernafasan sehingga akan lebih mudah dikendalikan. 

5. Suara Dada 

Jenis suara ini biasanya didominasi oleh nada dasar (bass) 

sedangkan volumenya lebih besar dan jenis suara ini pada nada tinggi tidak 
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dapat sempurna (tidak naik) karena tertekan oleh dada, biasanya orang yang 

mempunyai tipe suara dada ini hanya pada batas nada baritone dan dominasi 

pada jenis suara ini hanya pada nada dasar dan paling tinggi hanya mencapai 

nada baritone (rendah). 

6. Suara Perut 

Pada jenis suara ini bentuk bunyinya tergantung pada tekanan 

didalam perut, kalau tidak ada tekanan dari dalam perut maka bentuk 

suaranya los (terbuka) dan pernafasan akan lebih pendek terutama pada nada 

dasar (rendah). (Munir, 1997:2) 

Dari beberapa jenis suara tersebut dapat diketahui bahwa jenis suara yang 

terbaik untuk digunakan dalam tilawah Al-qur‟an adalah jenis suara mulut, karena 

fungsi mulut sangat berperan baik pada tingkatan nada yaitu pada nada rendah, 

sedang, tinggi dan paling tinggi serta dari segi vokal suara mulut ini lebih 

sempurna. 

2.2.5 Macam-Macam Lagu dalam Tilawah Al-qur’an 

Menurut Salim (2004:27) untuk melagukan Al-qur‟an, para quro di 

Indonesia membagi lagu atas 7 (tujuh) macam yaitu sebagai berikut: 

1. Lagu Bayyati 

Bayati merupakan salah satu dari tujuh macam lagu yang sangat 

popular di dunia Tilawatil Qur‟an. Bayati sebagai sebuah nama standar lagu 

yang selalu ditempatkan pada maqom pertama dalam tradisi melagukan Al-

qur‟an oleh para qori senior di Mesir. Dikalangan Qori dan Qori‟ah 

Indonesia, tradisi ini telah demikian masyarakat, keadaan ini juga 

diberlakukan sebagai salah satu kriteria penilaian pada MTQ/STQ tingkat 
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nasional khususnya pada babak penyisihan atau semi final. Bayati memiliki 

4 tingkatan tangga nada (scale) yaitu qoror (dasar), nawa (menengah), jawab 

(tinggi) dan jawabul jawab (tertinggi). Sedangkan Husaini dan Syuri kedua-

duanya merupakan variasi khusus dari bayati. Husaini ditempatkan pada 

tingkat nada setelah nawa sebelum jawab. Sedangkan syuri sebaiknya 

ditempatkan pada tingkat nada setelah jawabul jawab. 

2. Lagu Nahawand 

Lagu nahawand ini mempunyai karakteristik sedih, lagu ini sangat 

sesuai untuk melantunkan ayat-ayat Al-qur‟an yang bernuansa kesedihan. 

Nada suara awal lagu nahawand hendaknya dimulai dari nada antara nawa 

dan jawab. Nahawand juga memiliki tingkatan nada untuk maqomnya yaitu 

nawa, jawab, quflah mahur. Quflah mahur adalah nada akhir khusus yang 

dimiliki oleh lagu nahawand dan lazimnya terdengar pada akhir awal 

maqom nahawand.  

3. Lagu Hijaz 

Lagu hijaz dipakai setelah lagu nahawand maka awal maqom hijaz 

hendaknya dimulai sama dengan akhir nada jawab nahawand sebelumnya, 

kalau tidak, maka kemungkinan nada sumbang dapat terjadi. Hijaz memiliki 

4 tingkatan nada yaitu: awal maqom, hijaz kar, hijaz kar dan kur dan alwan 

hijaz. 

4. Lagu Rost 

Lagu rost ini merupakan jenis lagu yang paling dominan, bahkan 

merupakan lagu dasar. Lagu ini sedikit lebih cepat daripada lagu murrotal 

yang yang lain sehingga biasanya banyak digunakan ketika 
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mengumandangkan adzan dan digunakan seorang imam ketika mengimami 

dalam sholat. Lagu rost memiliki 4 tingkatan nada yaitu : awal maqom rast, 

kufllah jinjiron, syabir alarrost dan alwan rost. 

5. Lagu Sika 

Lagu ini memiliki karakteristik ketimuran, merakyat dan mudah 

dikenali serta familiar. Bagi rakyat mesir, lagu sika ini sangat popular, 

karena memiliki keistimewaan dan sering dipakai saat melantunkan ayat-

ayat suci Al-qur‟an. Sika memiliki 3 tingkatan nada yaitu Iraqi (nawa), 

Turki (jawab), dan variasi Raml. 

6. Lagu Jiharkah 

Lagu ini memiliki irama raml atau minor yang terkesan sangat manis 

didengar, iramanya menimbulkan perasaan yang dalam. Lagu ini sering 

dilantunkan pada saat takbiran hari raya iduf fitri maupun idul adha. Awal 

lagu jiharkah biasanya sama dengan awal lagu sikah, dilanjutkan dengan 

suara minor dengan relatif lurus kemudian diikuti oleh nada sedikit lebih 

tinggi dengan menjaga gerakan-gerakan yang sama sebelumnya, kemudian 

diakhiri dengan nada gerakan lurus secara wajar. Tingkatan jiharkah hanya 

memiliki 2 macam yaitu nawa dan jawab. 

7. Lagu Shabaa 

Lagu ini memiliki karakter halus dan lembut, nuansa penuh kesedihan, 

sehingga menggugah perasaan emosi jiwa. Yang melantunkan lagu ini lebih 

tepat jika memiliki jiwa semangat sehingga lagu ini akan Nampak 

karakternya dan lebih bermakna. Lagu shabaa memiliki tingkatan nada awal 

maqom shabaa, asyiron (nawa), ajami (jawab) dan quflah bustanjar. 
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2.3 Penelitian Relevan 

Dalam kajian pustaka ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan judul skripsi Manajemen TPQ dalam 

Peningkatkan Skill Tilawah Al-qur‟an santri di Kampung Tilawah Kamboy. 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fiki Istifa (2017) yang berjudul 

“Implementasi Metode Tilawati dalam Pembelajaran Membaca Al-qur’an 

di TPQ Darussalam Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten 

Purbalingga”. Penelitian ini membahas tentang pembelajaran membaca Al-

qur‟an menggunakan metode tilawati yang menekankan membaca dengan 

tepat yaitu sesuai dengan kaidah tajwid dan adanya irama yang khas dalam 

pembelajaran membaca Al-qur‟an. Pembelajaran metode tilawati yang 

diterapkan, cukup memberi perubahan dalam perkembangan membaca Al-

qur‟an pada santri TPQ Darussalam. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salimah (2016) yang berjudul 

“Efektivitas Pembelajaran Membaca Al-qur’an dengan Metode Tilawati di 

Pondok Pesantren Ibnul Amin Putri Pamangkih Barabai Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah”, menunjukkan bahwa Efektivitas pembelajaran Al-qur‟an 

metode tilawati dilihat dari proses dan hasil pembelajaran menunjukan 

tanggapan positif dari santri. Nilai rata-rata kemampuan  membaca alquran 

dengan makhraj huruf  kata tunggal 93,08 dan susunan kalimat 87,4. 

Kefasihan membaca alquran Dengan kaidah ilmu tajwid yaitu 88,88. 

Kemampuan membaca Al-qur‟an dengan Suara dan lagu 81,12. Termasuk 

kategori sangat mampu dan mencapai tujuan Pembelajaran Al-qur‟an 

pondok pesantren ibnul amin putri pamangkih yaitu Santriwati mampu 



 

35 
 

membaca alquran dengan tartil sesuai dengan kidah tajwid. 

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairul Amin (2017) yang berjudul 

“Manajemen Pembinaan Seni Baca Al-qur’an dalam Meningkatkan 

Kualitas Tilawah Santri Pondok Pesantren Darussa’adah Kecamatan 

alang Padang Kabupaten Tanggamus”, menunjukan bahwa manajemen 

pembinaan seni baca Al-qur‟an pondok pesantren darussa‟adah sudah baik, 

hal ini berdasarkan pembinaan yang dilakukan sudah cukup efektif dengan 

metode dan materi serta pembina yang sudah kompatibel dalam bidang 

tilawah dan hasil penilaian yang dilakukan pada bulan maret dan september 

serta banyak santri yang berprestasi pada ajang MTQ (Musabaqah Tilawatil 

Qur‟an) dalam setiap tahunya. Walaupun dalam proses pengorganisasian 

dan pelaksanaanya belum sepenuhnya berjalan secara optimal. (Amin, 

2017) 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat 

perbedaan dengan penelitian ini, dimana pada penelitian ini memfokuskan pada 

manajemen TPQ serta faktor penghambat dan pendukung yang dapat 

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

Tilawah Kamboy.  

 

 

 

 

 


