
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Al-Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, 

melalui malaikat jibril, sebagai mukjizat dan rahmat sebagai alam semesta. 

Didalamnya mengandung petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa yang 

mempercayainya serta mengamalkannya, sungguh mulia al-Qur’an sehingga dengan 

membacanya saja sudah termasuk ibadah, apalagi dengan merenungkan makna yang 

tersimpan di dalamnya. Bukan hanya itu, al-Qur’an juga kitab suci terakhir yang 

diturunkan Allah SWT, yang isinya mencakup segala pokok-pokok syariat yang 

terdapat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Karena itu, setiap orang 

yang mempercayai  al-Qur’an, akan bertambah cinta kepadanya, cinta untuk 

membacanya, untuk memperlajarinya, dan memahaminya serta mengamalkan dan 

mengajarkannya. 

Dalam membaca al-Qu’an harus dibaca dengan baik dan benar Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT yaitu: 

ِه ۗ   نُ وَن بِ ِم ُْؤ َك ي ئِ ََٰ ُول ِه أ تِ َو ََل هُ َحقَّ تِ لُونَ تْ َاَب يَ ت ِك مُ الْ نَاهُ َيْ يَن آت ِذ َّ ال

َخاِسُرونَ  مُ الْ َك هُ ئِ ََٰ ُول أ ِه فَ ُْر بِ ف ْك ْن يَ َم  َو
 

Artinya : “Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka 

membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan 

barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi”. 

(QS. Al Baqarah (2): 121) 

 



 

 

Kemampuan dasar membaca al-Qur’an sangat diperlukan bagi anak dalam 

rangka memberi bekal untuk dapat menjadi pembuka jalan dan sebagai pengantar 

bagi ilmu-ilmu selanjutnya, disamping itu kemampuan membaca al-Qur’an pada 

gilirannya akan bermuara pada peningkatan ketakwaan dan keimanan, sebab al- 

Qur’an merupakan petunjuk kita yang benar, oleh karena itu anak harus ditekankan 

untuk belajar membaca al-Qur’an sejak dini, sehingga mereka mampu membaca 

dengan baik dan benar. Akan tetapi, berbicara mengenai kemampuan membaca dan 

memahami al-Qur’an, yang akan diperoleh adalah hasil yang bervariasi. 

Terkadang orang mampu membaca dengan baik akan pandai memahami isi 

kandungannya ada juga orang yang begitu bagus dalam membaca al-Qur’an tetapi 

tidak pandai memahami isi kandungan al-Qur’an, ada juga orang yang kurang begitu 

bagus dalam membaca al-Qur’an tetapi ia mampu memahami isi kandungan al-

Qur’an dan yang terakhir adalah orang yang seimbang, dalam arti ia mampu 

membaca dan memahami al-Qur’an dengan baik dan benar.  

Mengingat pentingnya pendidikan al-Qur’an ini, maka para guru TPQ dan 

orang tua selalu berupaya agar setiap peserta didiknya mampu membaca al-Qur’an 

dengan baik dan  benar dan kemudian mengamalkan isi kandungannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Salah satu upaya untuk membentuk kemampuan membaca al-Qur’an adalah 

pembenahan kualitas sistem pendidikan al-Qur’an melaui Taman Pendidikan al-

Qur’an (TPQ) yang diselenggarakan di masjid atau ruangan khusus TPQ. 



 

 

TPQ atau Taman Pendidikan Qur’an  adalah suatu lembaga pendidikan formal 

yang terorganisir yang secara khusus memberikan pelajaran tentang membaca al-

Qur’an dan ibadah-ibadah dasar bagi peserta. 

Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) adalah lembaga Pendidikan luar sekolah 

(non formal), jenis keagamaan. Oleh karenanya, muatan pengajarannya lebih 

menekankan aspek keagamaan dengan mengacu pada sumber utamanya, yaitu al-

Qur'an dan As-sunnah. Hal itu pun dibatasi dan disesuaikan dengan taraf 

perkembangan anak, yaitu untuk kelompok Taman Kanak-kanak al-Qur'an (TKA) 

untuk anak usia 4-6 tahun, sedangkan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) untuk anak 

usia 7-12 tahun (usia SD/MI). Dengan demikian, porsi pengajaran tertentu yang 

kurang memungkinkan dapat tercapai secara tuntas melalui pendidikan sekolah 

formal. Misalnya, pengajaran membaca al-Qur'an, pengajaran shalat, hafalan ayat-

ayat al-Qur'an, do'a-do'a harian, penanaman akidah akhlak dan sejenisnya.( As'ad 

Humam, dkk, 2010:7) 

Dalam kurikulum TPQ yang disusun oleh Kementrian Agama sangat jelas 

bahwa diadakannya TPQ ini bertujuan kepada beberapa hal yaitu Peserta didik/Santri 

dapat terbiasa mambaca al-Qur’an dengan lancar dan fasih serta memahami hukum-

hukum bacaannya berdasarkan kaidah dan ilmu tajwid, mereka juga dapat 

mengagumi dan mencintai al-Qur’an sebagai bacaan istimewa dan pedoman utama, 

kemudian peserta didik juga dapat mengerjakan shalat lima waktu, menghapal surah- 



 

 

surah pendek dan doa harian serta dapat menulis ayat-ayat al-Qur’an dengan baik dan 

benar. 

Dari penjelasan di atas nampak bahwa TPQ ini sangat mempreriotaskan 

pembelajaran pada anak-anak, karena anak dianggap sebagai pondasi utama dalam 

pembinaan di lingkungan masyarakat. 

TPQ Nurul Mu’minin yang terletak di Desa Wonua Kecamatan Konda 

Kabupaten Konawe selatan, adalah lembaga pendidikan dasar bagi anak yang 

bergerak dalam pendidikan al-Qur’an. TPQ Nurul Mu’minin berdiri sekitar tahun 

2017, atas dasar inisiatif dari kepala desa ia melihat anak-anak dari warganya mengaji 

di desa lain.  

Dalam perkembanganya TPQ Nurul Mu’minin berkembang dengan pesat, 

sehingga dalam kurun waktu 3 tahun telah mampu menjadi TPQ terbesar di desa 

Wonua, baik dari segi kuantitas murid maupun sarana dan prasarana. Kepercayaan 

masyarakat terhadap TPQ Nurul Mu’mini  dibuktikan dengan semakin banyaknya 

santri yang belajar di sana, bahkan banyak yang berasal dari luar Desa Wonua. 

Santri yang dibina adalah 82 anak yang terbagi menjadi tiga kelas yaitu kelas 

A terdapat 50 anak, kelas B terdapat 12 anak dan kelas C terdapat 20 anak. 

(Dokumentasi TPQ Nurul Mu’minin) 

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi awal yang diamati adalah 

aktifitas belajar mengaji di TPQ tersebut ternyata masih ada sebagian anak di desa 

Wonua khususnya di dusun dua yang tidak dapat membaca al-Qur’an dengan baik 



 

 

dan benar hal ini terbukti ketika peneliti melakukan observasi dengan cara 

mendengarkan santri TPQ mengaji terdapat anak yang tidak dapat membedakan 

antara خ   dengan dengan   ح,  ع  dan seterusnya, terkadang ada yang د  dengan ذ ,  ء

masih ditemukan anak masih terbata-bata dalam membaca al-Qur’an maksudnya 

disini masih tersendat-sendat dalam membacanya, terutama dalam menyebutkan 

huruf (makhroj huruf)nya. 

Ini sejalan dengan yang dikatakan oleh ibu Iis Elvi Hayati selaku guru TPQ 

Nurul Mu’minin “ada beberapa anak yang masih terbata-bata (tidak lancar dalam 

membaca huruf yang bersambung) tetapi mereka bisa membaca pelan, dan untuk 

mahrajul huruf anak-anak belum benar dalam pengucapannya (tidak bisa 

membedakan penyebutan huruf hijaiyah)”. (wawancara, Kepala TPQ nurul 

mu’minin, kamis, 01, Oktober, 2020) 

Bedasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Peranan TPQ Nurul Mu’minin Dalam Membentuk Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an Pada Anak Di Dusun Dua Desa Wonua Kecamatan Konda” .  

1.2. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1.  Peranan TPQ (Taman Pendidikan al-Qur’an) Nurul Mu’minin dalam 

membentuk kemampuan membaca al-Qur’an pada anak 

1.2.2.  Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat proses pembelajaran 

baca al-Qur’an pada anak di TPQ Nurul Mu’minin desa Wonua 



 

 

1.2.3.  Upaya yang dilakukan guru di TPQ (Taman Pendidikan al-Qur’an)  Nurul 

Mu’minin desa Wonua dalam membentuk kemampuan membaca al-

Qur’an. 

1.3. Rumusan Masalah 

1.3.1.  Bagaimana Peranan TPQ (Taman Pendidikan al-Qur’an) Nurul 

Mu’minin dalam membentuk kemampuan baca al-Qur’an pada anak?  

1.3.2.  Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat proses 

pembelajaran baca al-Qur’an pada anak di TPQ Nurul Mu’minin desa 

Wonua? 

1.3.3.  Bagaimana upaya guru TPQ Nurul Mu’minin desa Wonua dalam 

membentuk kemampuan membaca al-Qur’an desa Wonua ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Untuk mengetahui Peranan TPQ (Taman Pendidikan al-Qur’an) Nurul 

Mu’minin dalam membentuk kemampuan membaca al-Qur’an 

1.4.2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan 

menghambat proses pembelajaran baca al-Qur’an pada anak di TPQ 

Nurul Mu’minin desa Wonua. 

1.4.3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya guru TPQ Nurul Mu’minin desa 

Wonua dalam membentuk kemampuan membaca al-Qur’an dusun dua 

desa wonua. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah: 



 

 

1.5.1. Secara Teoritis 

a. Sebagai suatu karya tulis ilmiah diharapkan dapat menjadi kontribusi 

pemikiran yang signifikan dikalangan para pemikir dan intelektual, serta dapat 

menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pengajaran baca al-

Qur’an pada umumnya dan khususnya kepada pengajar untuk meningkatkan 

kompetensi propesionalnya. 

b. Untuk mengembangkan potensi penulisan karya tulis ilmiah, terutama bagi 

pribadi penulis maupun dikalangan akademisi lain dalam memberikan 

informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengajaran baca al-Qur’an. 

1.5.2. Secara Praktis 

a. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi terhadap 

Pengurus TPQ Nurul Mu’minin dalam hal penguasaan dan peningkatan 

kemampuan membaca al-Qur’an, dalam proses pengajaran baca al-Qur’an 

sehingga apa yang mereka laksanakan dapat memperoleh hasil yang lebih 

optimal. 

b. Bagi pemerintah desa Wonua Tulisan ini diharapkan dapat lebih  memberi 

perhatian dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pengajaran baca al-

Qur’an di masyarakat Desa Wonua. 

c. Bagi orang tua santri Diharapkan dengan penelitian ini Sebagai pengetahuan 

atau wawasan untuk orang tua tentang Taman Pendidikan al-Qur’an Nurul 

Mu’minin.. 



 

 

1.6. Definisi operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini berikut 

beberapa definisi operasional yang digunakan:  

1.6.1. Peran Taman Pendidikan Al-Qur’an yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah upaya lembaga non formal yang memberi dampak pada anak-anak 

dalam membentuk kemampuan membaca Al-Qur’an. 

1.6.2. Membentuk kemampuan, adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh guru-

guru di TPQ untuk memperbaiki bacaan al Qur’an santri. 

1.6.3. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 4 

sampai 12 tahun. 

1.6.4. Baca al Qur’an adalah baca artinya melihat, memperhatikan serta 

memahami isi dari yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. 

Sedangkan Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam. 

 


