
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Taman Pendidikan Al Qur’an

‘’Taman’’dalam kamus Pembinan dan Pengembagan Bahasa Indonesia

diartikan sebangai tempat yang menyenangkan 4 . Sesuai dengan judul dalam

sikripsi ini maka taman diartikan sebagai suatu tempat atau wadah yang di

dalamnya dirasakan kenyamanan dan kesejukan untuk mempelajari bacaan al

Qur’an dan mendalami serta mengkaji ilmu agama yang sesuai tuntunan al

Qur’an dan hadits.

Pendidkan menurut Marlina Gazali yang dikutip dari Kihajar Dewantoro

adalah,”daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, karakter, pikiran,

dan tubuh anak didik, untuk menjalakan kehidupan anak didik selaras dengan

dunianya5.

Penulis mengutip pengertian Taman pendidikan al Qur’an dari Dhofier dia

mengatakan “Taman Pedidikan al Qur’an adalah Lembaga pedidikan Islam klasik

yang mengajarkan ilmu-ilmu ke Islaman dengan pola tradisional.

Dari seluruh paparan diatas  penulis menyimpulkan bahwa  TPQ ( Taman

Pendidikana al Qur’an) adalah merupakan salah satu lembaga non formal yang

membina anak didiknya dengan membaca al Qur’an an/mengkaji serta mendalami

4 Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, balai

pustaka, Jakarta, 1997, h.1060

5Marlina gazli, M, PdI, Dasar - Dasar Pendidikan, Stain Kendari, 30 maret 2008, h. 2
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materi TPQ yang tujuannya yaitu membentuk sikap kepercayaan diri santri

berakhlak mulia sesuai tutunan al Qur’an dan hadis.

B. Ruang Lingkup Taman Peandidikan Al Qur’an

1. Tujuan pendirian taman pendidikan al Qur’an

Tujuan umum Taman Peandidikan al Qur’an (TPQ) adalah membina warga

Negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran - ajaran agama Islam,

dan menanamkan rasa keagaman tersebut pada semua kehidupan.

Sedangkan tujuan khusus taman pendidikan al Qur’an, menurut Qomar

berpendapat bahwa:

1. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah
SWT, 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 berbagai
sektor pembangunan, khususnya  pembangunan mental spiritual.

4. Mendidik santri untuk meningkatkan kesejatran social masyarakat dalam
rangka usaha pembangunan bangsa.6

Dari kutipan di atas diketahui bahwa Taman Pendidikan al Qur’an (TPQ)

adalah untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu

kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia,

bermanfaat dan berkhidmat pada masyarakat, dengan cara menjadi abdi

masyarakat. Sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Taman pendidikan al Qur’an (TPQ) juga diarahkan pada pengkaderan santri

yang mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadiannya, menyebarkan

6 Qomar, Mujamil, Pesantren Dari Metodologi Menuju Demokrasi Institusi , Erlangga ;,

Jakarta,  2007, h.6



agama, menegakan kejayan Islam dan umat ditengah – tengah  masyarakat (Izzul

Islam Wal Muslimin), serta mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan

kepribadian manusia. Dari beberapa tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

tujuan taman pendidikan al Qur’an  adalah membentuk kepribadian muslim yang

menguasai ajaran- ajaran Islam dan mengamalkanya, sehingga bermanfaat bagi

santri, agama, bangsa, dan negara.

2. Fungsi Taman Pendidikan Al Qur’an

Fungsi taman pendidikan al Qur’an yang dikutip oleh Sulthon dari pendapat

Azyurmadi Azra menawarkan tiga fungsi taman pendidikan al Qur’an yaitu:

1. Trangsisi dan transfer ilmu –ilmu Islam

2. Pemeliharan tradisi Islam

3. Reproduksi ulama7

Dalam pelaksanaan penyelenggaran kegiatan taman pendidikan al Qur’an

mampu menampilkan ekstensinya sebagai lembaga solidaritas sosial dengan

menampung santri dari berbagai lapisan masyarakat muslim dan memberikan

pelayanan yang sama dengan mereka, tampa membedakan latar belakang ataupun

tingkat sosial ekonomi mereka.

Disamping itu, kharisma seorang pembina taman pendidikan al Qur’an juga

mampunmen jadi figur yang cukup efektif dalam peranannya sebagai perekat

7 Slthon,  M dan Khusnurridlo,  M, Manajemen Pesantren Dalam Perspektif Global,

laksbang peress, Yogyakarta , h.13
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hubungan dan pengayom masyarakat, baik yang diadakan atas inisiatif TPQ sering

juga berasal dari inisiatif masyarakat.

Dengan berbagai peran pontensial yang dimainkan TPQ, dapat di kemukakan

bahwa TPQ memiliki integritas yang tinggi dalam masyarakat sekitarnya,

sekaligus menjadi rujukan dari berbagai persoalan masyarakat. Fungsi - fungsi ini

akan akan tetap terpelihara dan efektif manakalah para pendidik TPQ dapat

menjaga independensinya dari berbagai intervensi di luar TPQ.

Dilain pihak Qomar dan Mujmal mengatakan bahwa :

Fungsi taman pendidikan al Qur’an telah mengalami berbagai perkembangan.

Visi, posisi, dan pesepsinya terhadap dunia luar telah berubah. TPQ awalnya
berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama islam. Kedua fungsi
ini bergerak saling menunjukan antar fungsinya sebagai puasat pendidikan
dan pusat penyiaran islam.8

Dengan kata lain, sebenarnya fungsi edukatif taman penddidikan al Qur’an

pada masa wali songo adalah sekedar membawa misi dakwah. Misi dakwah

Islamiyah inilah yang mengakibatkan terbangunnya sistem pendidikan pada masa

wali songo   muatan dakwah lebih dominan dari pada muatan edukatif seperti saat

ini. Karena pada masa tersebut produk taman pendidikan al Qur’an lebih diarakan

pada kaderisasi ulama dan muballigh yang militan dalam menyiarkan ajaran Islam.

Sebagai lembaga dakwah, taman pendidikan al Qur’an  berusaha mendekati

masyarakat. Taman pendidikan al Qur’an  bekerja sama dengan masyarakat dalam

mewujudkan pembangunan. Sejak awal TPQ telah terlatih untuk melaksanankan

8 Ibdi, h. 15



pembangunan untuk kesejatraan masyarakat, ataupun antara pendidikan TPQ  dan

pemuka desa.

C. Pengertian Pola Pembinaan Baca Al Qur’an

Pola adalah gambar yang dipakai dalam pelaksaan kegiatan belajar9. Sedangkan

pembinaan berasal dari kata bina ( bangun atau membangun), dengan tambahan

awalan “pe” dan akhiran “an” yang mengandung arti cara untuk melakukan

pembangunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola pembinaan adalah sebuah

gambaran yang digunakan sebagai cara untuk melakukan sesuatu. Dalam

penelitian ini pola pembinaan ditekankan pada interaksi guru mengaji kepada

santri secara langsung dengan beberapa metode yang ada. Sedangkan Bacaan al

Qur’an adalah pelajaran utama yang mempelajari tentang bagaimana cara

membaca dan menulis Qur’an sesuai dengan kaidah yang baik dan benar yang

diterapkan pada santri kelas rendah yaitu santri kelas I,II dan III pada TPQ. Dari

pengertian di atas sudah jelas bahwa pola pembinaan baca al Qur’an adalah

gambaran dalam membangun santri dalam mencapai target pembelajaran dibidang

mata pelajaran bacaan al Qur’an benar sesuai kaidah tajwid. Menurut hasil

analisis Edward C. Glanz, (1964) dalam sejarah perkembangan pelayanan

bimbingan di institusi pendidikan muncul dua pola dasar yang diberi nama

sebagai berikut:10

9 Suharso dan Ana retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: CV.

Widya Karya, 2009), h. 386

10 http://ilhampranataputra.blogspot.co.id // pola-belajar-yang-baik, diakses 27 Mei 2015
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1. Pola Generalis, bahwa corak pendidikan dalam suatu institusi pendidikan

berpengaruh terhadap kuantitas usaha belajar siswa, dan seluruh staf

pendidik dapat menyumbang pada perkembangan kepribadian masing-

masing siswa. Ujung pelayanan bimbingan dilihat sebagai program yang

bersambungan yang ditujukan kepada semua siswa. Pada akhirnya,

bimbingan hanya dianggap perlu pada saat-saat tertentu saja.

2. Pola Kurikuler, bahwa kegiatan bimbingan di institusi pendidikan

dimasukkan dalam kurikulum pengajaran dalam bentuk pengajaran khusus

dalam rangka suatu kursus bimbingan. Segi positif dari pola ini ialah

hubungan langsung terlibat dalam seluk beluk pengajaran, segi negatifnya

terletak dalam kenyataan bahwa kemajuan dalam pemahaman diri dan

perkembangan kepribadian tidak dapat diukur melalui suatu tes hasil

belajar seperti terjadi di bidang-bidang studi akademik.

D. Pola Membimbing Yang Diterapkan Dalam Membaca Al Qur’an.

1. Pola Membimbing Dalam Taman Pendidikan al Qur’an

Guru merupakan motivator yang merangsang santri untuk memiliki minat

terhadap belajar membacaan al Qur’an baik dan benar. Oleh karena itu,

diharapkan santri memanfaatkan proses kegiatan belajar mengajar diruangan

secara optimal, yaitu memanfaatkan guru sebagai sumber belajar dengan

banyak bertanya kepada beliau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bacaan

yang sesuai kaidah tajwid11.

11 http://ilhampranataputra.blogspot.co.id // pola-belajar-yang-baik, diakses 27 Mei 2015



2. Pola Belajar Efektif Yang Diterapkan di Taman Pendidikan al Qur’an

Untuk meraih tujuan belajar sesuai dengan yang dikehendaki, diperlukan

pola belajar yang efektif. Efesiensi belajar dapat diketahui dengan menggunaskan

prestasi belajar sebagai indicator. Semakin tinggi hasil prestasi belajar yang

dicapai maka dinyatakan semakin efektiflah belajar yang dilakukannya.

Proses transformasi ilmu pengetahuan dari membaca, mendengarkan, dan

melihat sampai terekam di sel-sel otak ada tiga tahapan, antara lain :

1. Tahu apa yang dibaca huruf hijaiyah

2. Mengerti apa yang dibaca, didengar, atau dilihat

3. Memahami apa yang dibaca, didengar, atau dilihat

Belajar efektif harus memahami bacaan al Qur’an yang sedang dipelajari,

denagn memperhatikan modal dan gaya belajar. Ketika belajar harus

memperhatikan lingkungan belajar yang tepat, yaitu :

1. Menciptakan suasana yang nyaman dan santai

2. Menggunakan pengingat-pengingat visual umtuk mempertahankan sifat

positif

3. Berinteraksi dengan lingkunagn untuk menjadi peserta didik yang lebih

baik

E. Pola Pembelajaran Al Qu’an di Taman Pendidikan Al Qur’an

Namun, secara umum pembelajaran al Qur`an yang berkembang di TPQ

ternyata berjalan dalam pola yang hampir seragam. Walaupun pada aspek-aspek

tertentu ada juga keberbedaannya, terutama terkait dengan pilihan pendekatan dan
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strategi membina pembelajaran baca Qur`an yang digunakan pola pembelajaran

ini dari berbagai aspeknya:12

3. Tujuan dan Target Operasional Pembelajaran

Secara umum, tujuan Taman Pendidikan al Qur’an ialah menyiapkan

santri agar menjadi generasi qur`ani, yaitu generasi yang mencintai al Qur`an,

berkomitmen dengan al Qur`an serta menjadikan al Qur`an sebagai bacaan dan

pandangan hidup sehari-hari. Sedangkan secara khusus, tujuan utamanya ialah

mendidik santri mampu membaca al Qur`an dengan benar sesuai ilmu tajwid.

Lembaga ini juga disebut pengajian anak-anak dalam bentuk baru dengan

metode praktis di bidang pengajaran membaca al Qur`an yang dikelola secara

profesional. Karenanya, target operasionalnya ialah: dalam waktu secepat

mungkin, ada yang mentargetkan kurang lebih satu tahun misalnya, diharapkan

setiap anak didik memiliki

a. kemampuan membaca al Qur`an dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah

ilmu Tajwid.

b. melakukan shalat dengan baik dan terbiasa hidup dalam suasana yang Islami.

2. Pusat Pembelajaran

9https://benramt.wordpress.com// pola-pembelajaran-baca-quran-luar-sekolah-di-kota-

malang , diakses tanggal 27 mei 2015



c. Sebagian besar Taman Pendidikan al Qur’an menyelenggarakan hafal

beberapa surat pendek, ayat-ayat pilihan dan do’a sehari-hari; dan dapat

menulis huruf al Quran.

Sedangkan pada tujuan operasional khusus, biasanya disesuaikan dengan

materi ajar pada buku panduan berdasar metodologi tertentu dan jilid tertentu.

Misalnya pada buku jilid 1 dari metodologi Yanbu’a, tujuan operasional khusus

pembelajarannya yang lain

pembelajarannya di mesjid atau mushalla, dan hanya sebagian besar yang

berlokasi di rumah (ruangan kelas). Tentang pusat pembelajaran ini amat

berkenaan dengan pihak penyelenggara apakah individual atau lembaga. Kalau

penyelenggaranya individual, maka kemungkinannya menempati rumah.

Demikian juga kalau penyelenggaranya adalah lembaga atau organisasi semisal

takmir, maka kemungkinannya menempati masjid/mushalla sebagai lokasi

pembelajaran.

Selain itu juga bergantung pada model pendidikan yang dibangun:

semakin mendekati model pendidikan sekolahan maka kecenderungannya lebih

memilih ruangan semacam kelas yang ditata sedemikian rupa dengan prasarana

yang representatif untuk pembelajaran formal, ada papan tulis, meja, bangku, alat

peraga dan sebagainya. Ini dapat dilihat pada TPQ Mambaul Huda yang memiliki

ruang kelas di bangunan tersendiri dan memang berobsesi untuk menjadikan TPQ

sebagai lembaga yang tidak dipandang sebelah mata, tetapi benar-benar sebagai

sebuah pendidikan pada layaknya.
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3. Waktu Pembelajaran

Sebagian besar TPQ di atas mengambil waktu belajar di sore hari mulai

pukul 15.00 hingga 17.00 WIB, dan sebagian kecil saja yang memanfaatkan

waktu setelah ba’da shalat Isya`. Hal ini dapat dipahami karena TPQ merupakan

lembaga non-formal, penunjang bagi pendidikan sekolah. Sehingga waktu

pembelajarannya lebih menyesuaikan dengan waktu longgar peserta didiknya dari

kegiatan pendidikan formal yang dilaksanakan pada pagi hingga siang hari.

Di antara TPQ tersebut, ada yang menggunakan enam hari dalam

seminggu, mulai hari Sabtu hingga Kamis, dan Jum`at libur. Atau Senin hingga

Sabtu, dan Ahad libur. Ada juga yang hanya mengambil lima hari dalam

seminggu, mulai hari Selasa  hingga Jum’at, sedang hari Sabtu dan Ahad libur.

Bahkan ada yang mengambil empat hari dalam seminggu, yakni Senin hingga

Kamis, dan Jum’at sampai Ahad libur.

4. Format Pengelolaan Materi Ajar (kurikulum).

Sebagian besar TPQ di kecamatan ini memiliki format jadwal materi ajar

(kurikulum) yang mirip, yakni tahap pertama berupa pengkondisian kelas dan

dilanjutkan pembukaan dengan membaca bersama do’a iftitah, hafalan surat-surat

pendek, dan do’a belajar. Tahap kedua berupa kegiatan utama, yakni proses

belajar baca Qur`an; dan tahap ketiga pembelajaran materi tambahan atau muatan

lokal, yang kemudian dipamungkasi dengan penutupan, yakni membaca do’a

penutup (kafarat al-majlis). Sedangkan dari sisi muatan materi agak sedikit

berbeda

5. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran



Pendekatan dan strategi (metode) pembelajaran baca Qur`an di TPQ amat

beragam bergantung pada metodologi yang digunakan. TPQ yang menggunakan

metodologi Baghdadi misalnya, pendekatan pengajarannya lebih bersifat

individual atau sorogan (drill) dan metodenya lebih cenderung monoton pada

baca-simak antara santri dan gurunya. Sedangkan di TPQ yang menggunakan

metodologi non-Baghdadi, pendekatan dan metode pembelajarannya telah

berkembang penuh variasi dan tidak monoton, seperti pendekatan classical

(kelompok) dan belajar aktif (active learning).

Secara umum, strategi pembelajaran yang dikembangkan di TPQ di al

Jannah adalah:

a. Metode Thariiqah Musyafahah (meniru). Yaitu metode pembelajaran

membaca al Qur’an yang dimulai dari meniru atau mengikuti bacaan

seorang guru sampai hafal. Setelah itu diperkenalkan beberapa huruf

beserta tanda baca dan harakatnya dari kata-kata atau kalimat yang

dibaca itu;

b. Metode Thariiqah Tarkiibiyyah (sinthetik). Yaitu metode pembelajaran

membaca al-Qur’an dimulai dari mengenali huruf hijaiyah, yang diawali

huruf alif sampai dengan (ا) ya’ baru kemudian diperkenalkan tanda (ي)

baca atau harakat, biasanya dikenal dengan nama metode Baghdadiyyah

c. Metode mengenalkan cara membaca al Qur’an yang sesuai dengan

kaidah-kaidahnya. Yaitu metode pembelajaran membaca al Qur’an

yang diawali dengan mengenalkan huruf tanpa dieja. Dengan kata lain
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mengajarkan membaca huruf-huruf atau kata-kata Arab yang sudah

bersyakal dalam al Qur’an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid;

d. Metode Thariiqah Shautiyyah (bunyi). Metode pembelajaran membaca al

Qur’an ini memperkenalkan bunyi huruf-hurufnya yang sudah diharakati

atau bersyakal seperti A, BA, TA dan seterusnya. Ada juga yang

memaparkan contoh semisal “MA TA” (Mim fathah, Ta’ fathah) lalu

disertai gambar “mata”. Dari huruf-huruf inilah nantinya dirangkai dalam

bentuk kalimat yang teratur. Metode ini biasanya dipakai untuk

mengantarkan seseorang agar dapat membaca kalimat-kalimat dalam

bahasa Arab

e. Metode Demonstrasi. Yaitu instruktur/ustadz memberikan contoh praktis

dalam melafadzkan bunyi huruf dan cara membaca hokum-hukum bacaan.

f. Metode Drill. Yaitu santri disuruh berlatih melafadzkan sesuai dengan

makhroj dan hukum bacaan sebagaimana yang dicontohkan oleh ustadz

g. Metode Tanya Jawab. Yaitu ustadz memberikan pertanyaan dan santri

menjawabnya, atau santri mengajukan pertanyaan tentang materi yang

belum dipahami, dan ustadz menjawabnya; dan

h. Metode Ceramah. Ustadz menjelaskan materi pelajaran sesuai dengan

pokok bahasan yang diajarkan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran al Qur`an

di TPQ memanfaatkan lima pilihan metodologi yang berbeda, yaitu: Baghdadi,

Iqra`, Qira`ati, Tartiila, Tilawati, Nahdliyah, dan Yanbu’a, di mana metodologi

Iqra` yang paling banyak digunakan.



Walaupun begitu, proses kegiatan belajar-mengajar di lembaga-lembaga

non-formal itu, secara umum dikembangkan dalam pola pembelajaran yang

seragam. Hal ini dapat ditilik dari tujuan dan target pembelajarannya, peserta

didik, pusat pembelajaran, jam belajar, penyelenggara, aturan pengelompokan

(berdasar jilid buku panduan), hingga muatan kurikulumnya (inti dan tambahan)

hampir serupa.

Metodologi di atas hanya mempengaruhi keberbedaan pada aspek tertentu

dari pola pembelajaran tersebut. Seperti pada pilihan titik tekan dalam pendekatan

dan metode mengajar, suasana pengelolaan kelas (formal-ketat atau informal-

kekeluargaan), dan proses pembinaan pengajarnya.

F. Sistem Pembinaan dan  Peningkatan  Kualitas  Bacaan Al Qur’an

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, Pengertian Sistem adalah

sekelompok bagian - bagian ( alat dan sebagainya ) yang bekerja bersama- sama

untuk melakukan suatu maksud 13 ’’sedangkan HM. Arifin mengatakan bahwa

pengertian “ sistem “ bisa diberikan terhadap suatu perangkat atau mekanisme

yang terdiri dari bagian–bagian antara satu sama lain saling berkaitan.

Pengertian dari sistem yang lain adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari

komponen – komponen yang masing – masing bekerja sendiri dalam fungsi

13 Wjs. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Basahasa , ( Jakarta : Balai Pustaka , 1982), h.76
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kompensasinya, yang secara terpadu bergerak menuju kearah satu tujuan yang

ditetapkan14

Hal ini dapat di artikan bahwa sistem adalah cara untuk mencapai tujuan

dimana penggunaan kepada beberapa faktor yang erat hubunganya dengan usaha

mencapai tujuan. Bila yang dimaksud sisitem pembinaan bacaan al Qur’an di

Taman Pendidikan al Qur’an adalah cara untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan oleh Taman Pendidikan al Qur’an. Pembinaan yang akan kami

analisis adalah pembinaan yang dalam artian juga bimbingan karena dalam

pembelajaran untuk membacaan al Qur’an yang memerlukan waktu dan tenaga

yang panjang. Dalam kamus Bahasa Indonesia pembinaan Artinya proses,

pembuatan, cara membina yang artinya proses usaha ayau kegiatan yang

dilakukan secara berdaya

guna untuk memperoleh hasil yang baik. Yang dimaksud adalah membimbing

anak – anak untuk mempelajari Bacaan al Qur’an dengan cara membaca yang

benar dan sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya penigkatan kualitas

disini adalah usaha-usaha yang dilakukan pendidik yang mana bahwa seorang

pendidik harus bisa mendidik anaknya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan

yang diinginkan. Pendidik bukan hanya bertanggung jawab menyampaikan materi

kepada santri-santri tetapi juga membentuk kepribadian santri oarang syang

mempunyai nilai tinggi.

14 HM. Arifin, Kapita selekta penddidikan Islam dan Umum ( Jakarta : Bumi Aksara, 1991),
h.76



Dalam pendidikan Islam tidaka hanya menyiapkan anak didik memainkan

perananya sebagi individu dan anggota masyarakat saja, tetapi juga membina

sikapnya terhadap agama, tekun beribadah, mematuhi peraturan agama serta

menghayati mengamalakan nilai-nilai luhur agama dalam kehidupan sehari – hari.

Dengan pengertian ini maka system pembinaan dan peningkatan kualitas

bacaan al Quran yang kurang sistematis dan tidak berkelanjutan dan kurangnya

minat masyarakat mempelajari bacaan al Qur’an maka akan senakain tinggi

tingkat kebutaan masyarakat dalam membaca al Qur’an

G. Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Taman Pendidikan al Qur’an

Pendidikan penting dalam suatu kehidupan dan tidak dapat di pisahakan

dari kehidupan, sifatnya mutlak dalam kehidupan seseorang, keluarga maupun

bangsa dan Negara banyak ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan bangsa

itu. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan, maka harus dilaksanakan

sebaik-baiknya sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk melaksanakan

pendidikan harus dimulai dari pengadaan tenaga pendidikan sampai usaha

peningkatan mutu usaha pendidikan. Untuk memperoleh hasil yang diharapakan,

selain dibutuhkan keprofesionalan tenaga pendidikan, juga diperlukan adanya

metode yang betul-betul cocok dalam mengajar, karena pemilihan metode

mengajar mengandung dampak langsung dan tak langsung atau dampak pengiring.

Hasil yang dirumuskan dalam tujuan instruksional yang ingin dicapai

melalui suatu proses belajar mengajar, tidaklah dapat dicapai seluruh secara

langsung dan dapat diukir dengan mudah karena hasilnya tidak selalu dalam

bentuk nyata dan secara pasti dapat dinyatakan telah memiliki atau dikuasai oleh
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siswa ( dampak langsung). Namun ada hasil dalam bentuk abstrak dan sulit sekali

secara pasti dinyatakan langsung memiliki atau dikuasai oleh siswa setelah

berakhirnya suatu pertemuan, namun yakin akan mempengaruhi atau ada hasil

pada siswa baik sebagian atau seluruhnya menyertai atau mengikuti hasil

langsung dicapai ketika itu ( dampak tak langsung), walaupun mungkin masih

memerlukan beberapa waktu pertemuan dalam belajar mengajar untuk lebih

memantapakan hasilnya (dampak miring). Berkaitan dengan usaha-usaha untuk

mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan itulah perlu dicari upaya-upaya untuk

meningkatan kualitas pendidikan terutama di Taman Pendidikan Al Qur’an.

Adapun upaya – upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikanya

tersebut meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Guru

Dalam kaitan pendidikan guru mempunyai tugas untuk mendorong,

membimbing dan memberi fasilitas bagi muri-muri untuk mencapai tujuan. Guru

mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam

kelas untuk untuk membantu proses perkembangan anak. Penyampaian pelajaran

hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam pendidikan sebagai

suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan anak.

Oleh karena itu secara lebih terperinci tugas guru terpusat pada:

1. Mendidik anak dengan titik berat memberikan arah dan motovasi

pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Memberikan fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang

memadai.



3. Membantu perekembangan aspek – aspek pribadi seperti sikap, nilai nilai

dan penyesuain diri 15

2. Peningkatan Kualitas Santri

Pendidikan bisa dinilai baik salah satu seginya adalah kualitas anak didik,

semakin baik kualitas anak didik, semakin baik pula kualitas dari pendidikan itu,

begitu pula sebaliknya dalam rangka peningkatan kualitas anak didik yang

dilakukan yaitu menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca yang baik dengan

adanya sarana pendukung dan motivasi dari orang tua. Dengan adanya pengetahuan

orang tua terhadap perkembangan, maka orang tua akan sanggup mengarahkan

potensi diri yang ada pada anaknya. Aspek lain dalam meningkatkan kualitas anak

adalah dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Hal ini di sebabkan sarana dan

prasarana memegang peranan yang sangat penting dalam proses mengajar.

Dengan adanya sarana dan prasarana maka merupakan suatu keharusan untuk

meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Taman Pendidikan Al Qur’an,

sehingga akan membawa perubahan yang dicitacitakan, sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan.

H. Metode Bacaan Al Qur’an

Sehubungan dengan penyelenggaraan kemampuan metode bacaan Al

Qur’an  tersebut ada, beberapa metode pengajaran yang dipraraktekkan secara

umum di taman pendidikan al Qur’an antara lain metode iqro, al bagdad,  dan

15 Slameto, Belajar Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya ( Jakarta : PT Rieneka

Cipta ),  h. 97



31

Qira’ati. Pengertian singkatan dari beberapa metode tersebut dapat di

kemukakakn sebagai berikut:

a. Metode Iqra

Metode Iqra’adalah suatu metode membaca al Qur’an yang menekankan

langsung pada latihan membaca. Adapun buku paduan iqra’terdiri dari 6 jilid di

mulaia dari tingkat yang sederhana,tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang

sempurna.16

Metode Iqra’ ini disusun olah Ustadz As’ad Humam yang berdomisili di

Yogyakarta . Kitab iqra dari kenam jilid tersebut ditambakan satu jilid lagi yang

berisi tentang doa-doa. Dalam setiap jilid terdapat petunjuk pempelajari untuk

memudahkan setiap orang memahami al Qur’an.  Metode Iqra ini dalam

praktenya tidak membutukan alat yang bermacam macam, karena tidak

ditekankan pada bacaan (membaca al Quran dengan fasikh). Bacan tampa ejan

artinya tidak di perkenalkan macam macam huruf hijaiyah dengan cara belajar

siswa  aktif dan lebih bersifat individual.

Adapun kelemahan dan kelebihan metode  Iqra adalah:

1. Kebihan

1) Mengunakan metode (CBSA) jadi bukan guru / Ustadz yang aktif

melainkan santri yang dituntut lebih aktif

16 Muhjin sulthan, Metode Pengajaran Al-Quran, Al-Barqi , Surabaya: sinar Wijayah,
992 , h. 2



2) Dalam penerapannya mengunakan klasikal (membaca secara bersama )

Prifat (menyamakan secara individual) maupun cara ekstensi (santri lebih

tinggi jilidnya dapat menyimak bacaan temannya yang berjilid rendah)

3) Komunikatif artinya jika santri mampu membacan dengan baik dan benar

guru dapat memberikan sajungan, perhatian dan penghargaan.

4) Bila ada santiri yang sama tingkat pelajarannya boleh dengan system

tadarus secara bergiliran membaca enam baris sedang yang lainya

menyimak.

2. Kekurangannya.

1) Bacaan-bacan tajwid tidak diperkenalkan sejak dini.

2) Tidak ada media pembelajaran

3) Tidak diajarkan menggunakan irama murottal

b. Metode Al baghdad

Metode Al baghdad  adalah metode tersusun( tarkibiyah), maksudnya

yaitu suatau metode yang tersusun berurutan dan merupakan suatu proses ulang

atau lebih dikenal dengan sebutan metode alif,ba,ta,. Metode ini adalah metode

yang paling lama muncul dan pertama berkembang di Indonesia.17

Cara  membelajarkan metode ini adalah:

1) Hafalan

2) Ejan

17 Ibid, h. 3
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3) Modul

4) Tidak variatif

5) Pemberian contoh yang absolute

Metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yaitu

c. Metode Qira’ati

Metode Qira’ati disusun oleh Ustadz H.Dahlan Salaim Zarkasy  pada

tahun 1986  bertepatan pada tanggal 1 juli.  H.M.Nur Shogid Achrom (sebagai

penyusun di dalam bukunya “Sistem Qoidah Qira”ati”Ngembul, Kalipare),

metode ini langsung membaca al Quran yang langsung memasukkan dan

mempraktekan bacaan tartil sesuai dengan qoidah ilmu tajwid sistem penidikan

dan pengajaran metode Qira’ati ini memiliki sistem pendidikan terpusat pada

santri18

Strategi belajar dalam Qira ati

A. Strategi belajar umum (global)

1. Individu atau prifat yaitu santri bergiliran membaca secara satu persatu.

2. Klasifikasi individu yaitu sebagian waktu digunakan ustadz untuk

menerapkan pokok pelajaran secara klasifikal.

3. Klasikal baca simak strategi untuk di gunakan mengajar membaca dan

menyimak bacaan al Qur’an orang lain.

B. Strategi belajar khusus (detil)

18 Ibid, h.4



Strategi agar belejar dengan baik maka perlu di perhatikan syarat-

asyaratnya. Dan strategi mengajarkannya secara khusus dan detil. Metode ini

mempunyai kelebihan dan kekurangan di antaranya:

Kelebihannya:

1. Santri walupun belum mengenal tajwid sudah biasa membaca al Qur’an

secara tajwid, karena belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah sedangkan

membaca al Qur’an itu fardu ain.

2. Dalam metode ini tendapat prinsip guru dan santri

3. Pola metode ini setelah khatam harus meneruskan bacaan ghorib.

4. Bila santri sudah lulus 6 jilid beserta ghoribnya kemudian dites bacaan

kemudian santri mendapatkan syahadah jika lulus tes.

Macam macam pola binaan menurut Mangunhardjana adalah sebagai

berikut:

1. Pembinan orientasi, orientation training program, di adakan untuk

sekelompok orang yang baru masuk satu bidang kehidupan dan kerja bagi

orang yang sama sekali belum berpengalaman dalam bidangnya, bagi

orang yang sudah pembinan orientasi membatunya dalam mengetahui

perkembangan dalam bidangnya.

2. Pembinaan kecakapan, skil training, di adakan untuk membantu para

peserta guna menggunakan kecakapan yang sudah di miliki atau

mendapatkan kecakapan baru di perlukan dalam pelaksanaan tugasnya.



35

3. Pembinaan kecakapan kebridadian, personality develompment training,

juga membina pengembangan sikap. Tekanan pembinaan ini ada pada

kepribadian dan sikap. Pembinan ini di gunakan untuk membantu peserta,

agar mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran cita-cita hidup

sehat dan benar

4. Pembinaan lapangan, bertujuan untuk mendapatkan peserta dalam keadaan

situasi nyata agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang

langsung dari para pembina.19

I. Problem Matika Pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an Pada Anak Usia Dini

Anak adalah warisan masa depan. Oleh sebab  itu perlu disiapkan secara

matang untuk menghadapi berbagai macam aspek kehehidupan, agar mampu

menghadapi segala ragam tantangan dalam kehidupan mendatang.

Dalam proses perkembangannya, seorang anak akan mengalami

perubahan- perubahan baik secara fisik maupun psychis. Dalam menghadapi

perubahan – perubahan yang terjadi dalam diri seorang anak akan diwarnai oleh

faktor yang mempengaruhinya. Seorang anak yang tumbuh dan berkembang

dalam lingkungan kehidupan yang penuh diwarnai dengan suasana agamis, akan

mengan tarkannya kepada pola hidup dan perilaku yang mengandung nilai selaras

dan sejalan dengan tuntunan Ilahi. Tetapi sebaliknya, seorang anak yang dalam

proses perkembangannya senantiasa berhadapan dengan kehidupan yang sepi dari

nilai kebenaran, akan membawanya kepada alam kebatilan yang akan

menuntutnya terperosok pada kehancuran.

19 Ibid, h. 4



Sejalan dengan hal itu, Drs. H. M. Arifin, M. Ed mengungkapkan dalam

bukunya hubungan timbal balik pendidikan agama dengan mengutip Hadis

Rasulullah SAW sebagai yang artinya tidaklah anak itu dilahirkan kecuali ats

fitrah maka terseralah kepada ayah ibunya yang menjadikan anaknya Yahudi dan

Nasrani ataupun Majusi20.

Ungkapan hadis tersebut, memberikan pemahaman bahwa masukan yang

diterima seorang anak memiliki penanan yang sangat penting dalam

perkembangannya. Artinya seorang anak dalam menghadapi proses

perkembangan membutukan bimbingan agar perubahan sebagai akibat

perkembangannya itu, mengara kepada hal yang positif.

Untuk itu dalam mempersiapkan anak agar mampu menghadapi tantangan

masa depan, yang ditumbuhkan bukan hanya mengembngkan intektualitasnya

semata tetapi yang paling penting menanamkan benih kedalam jiwahnya. Agama

islam yang mengajarkan senantiasa mengrahkan kepada keseimbangan dua wajah

kehidupan manusia untuk selalu menjaga dua system kehidupan itu. Sebagaimana

yang disyariatkan Allah dalam al Qur’an surah Ali Imran ayat 112:









20 H. M. Arifin,  M, Ed Hubungan Timbal Balik  Pendidikan Agama , cet.4, Jakarta ,

Bulang Bintang 1978, h. 35
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Atrinya: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika

mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian)

dengan manusia21 (Ali Imran ayat 112)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah memberikan peringatan

bahwa setiap insan senantiasa mengalami kehinanan kecuali orang yang

senantiasa berpegang pada ajaran Allah dan tidak lupa kehidupan dunianya.

Artinya seseorang senantiasa menjaga kesembangan hidupnya, disamping

memenuhi kebutuhanya lahirihnya juga selalu ingat akan kebutuhan

rohaniyahnya maka dia memperoleh kebahagiaan dan ketentraman. Justru itulah

seorang anak, perlu memperoleh dasar -dasar pengetahuan agama sejak dini

utamanya mengenai bacan tulisan al Qur’an. Karena kemampuan membaca al

Qur’an potensi dasar untuk mengenali islam lebih jauh dan memberikan kekuatan

dalam menghayati dan mengamalkan agama.

Namun dalam pengenalan al Qur’an pada anak dalam usia dini merupakan

hal yang cukup berat. Kita sering hiperhadapkan pada hal-hal kendala. Ini

merupakan problem yang membutuhkan adanya upaya pemecahan. Dalam

pengajaran al Qur’an dibutuhkan perhatian yang serius hinga dengan mudah

menyerap materi. Sementara seorang anak dalam usianya yang masih dini

merupakan fase dimana hampir seluruh waktunya adalah bermain. Hal ini akan

menulitkan anak menyerap materi yang diberikan. Selain usia yang dini seorang

anak berada dalam fase pengenalan lingkungan yang sangat jauh. Disinilah

perhatian anak mudah perpinda- pindah. Perhatiannya mudah terangsang oleh

21 Departmen Agam, Al Quran  dan Tertemahannya , Jakatra, Cv  Atlas, 2000, h. 94



pengaruh – pengaruh lain sehingga kita memperoleh kesulitan dalam menarik

perhatian mereka menuju kesuatau arah.

Pengajaran al Qur’an membutukan daya hafal yang kuat. Untuk itu

kontiniutas dan terarah. Seorang anak dalam menghadai satu persoalan muduh

terangsang jenuh. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada daya kosentrasinya

belajar. Sisamping itu kadangkala orang tua, mungkin karena waktunya tersita

oleh kegiatan sehari-hari  hingga kurang memberikan perhatian kepada situasi

dan kondisi anaknya. Orang tua tenggelam dalam pergulatan aktifitas kehidupan

sering lupa kewajibanya. Bahkan yang lebih parah, kadang kala ditemukan orang

tua yang merasa cukup jika telah memenuhi kebutuhan material keuanganya,

perkembangan rohani anaknya  bukanlah satu hal penting baginya .

Juga masaalah  sarana penunjang yang kurang mendukung. Adalah salah

satu hal yang dimaklumi, bahwa saran adalah faktor yang cukup memegang

peranan penting dalam suatau kegiatan dan tidak dapat berjalan dengan baik  dan

itulah yang dialami di TPQ al Jananh desa Biwinapada Kecamatan Siompu.

Itulah antara lain kendala – kendala yang merupakan problema dalam upaya

pengajaran baca tulis al-Qur’an pada anak usia dini yang membutukan solusi

yang terbaik.

J. Menumbuhkan Semangat Mencintai Al-Qur’an Pada Masa Anak Anak

Pendidikan dan pengajaran terdiri darai berapa tahapan yang

berkesinambungan dan saling berkaitan satu sama lain. Bila sejak usia dini kita

telah mengajarkan al Qur’an dengan baik tentu tidak sulit bagi anda untuk
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melanjutkannya pada masa anak – anak (usia 6-12 tahun). Kreatifitas dalam

mendidik anak pada usia ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu:22

a. Seni Mendidik Anak Usia 7-10 Tahun

Telah dijelaskan dalam sebuah hadis, pada tahapan ini kita berada dalam

bingkai syar’i. Rasulullah bersabda “perintahkan anak - anak kalian

mengerjakan shalat saat berusia tujuh tahun dan pukullah merekah ( bila

enggang shalat) saat berusia sepuluhtahun”

Ketika anak berusian antara tujuh tahuan hingga sepuluh tahauan anak

lebih membutuhkan didikan dan dorongan dari pada pukulan dan calaan. Pada

tahapan ini, kita dapat memotivasi anak dengan memberikan hadiah atas

keberhasilannya atau dengan tingkalakunya yang baik. Hadia bisa berupa

pemberian kaset reurkaman bacan al Qur’an khusus anak yang memberikan jeda

waktu bagi anak untuk mengulang minimal satu kali setelah membaca qari’. Kita

juga memberikan hadia berupa kaset yang mengajarkan al Qur’an secara

sempurna atau piranti lunak (sofitwere) yang berisi bacaan al Qur’an secara tartil

untuk memotivasi anak agar menghafalnya.

Selain memberikan beberapap hadiah diatas, kita juga menyertakan anak

dalam halaqah Ma’had Tahfidz al Qur’an yang tentuh dipilih dengan penuh

pertimbangan. Pertimbanaga tersebut antara lain seperti lokasinya dekat dengan

rumah, bersih, sejuk, dan terlihat bagus agar anak mau datanag dengan riang

tampa beban. Tampa kala penting pula, kita mencermti pengajarnya sesuai

kanmetode mendidiknya.

22 Sa’ad Riyadh, Ingin Anak Anda Cinta al –Quran, Solo, 2012, h. 56



Kita juga harus memuji anak atas tindakannya setiap kali berinteraksi

dengan mushaf secara baik. Jangan lupa bahwa ia masih anak –anak,

kesalahannya harus dipertanggungjawabkan, pada usia ini amal perbuatan sudah

dicatat. Namun ternyata, pencatatan amalan belum dimulai hingga anak mencapai

akil balig.

Pada usia ini, kita harus memberikan penghormatan kepada anak karena

kemulian al Qur’an yang ia hafal, misalnya ayah berkata “ Andai kau tidak hafal

al Qur’an kamu bebas memilih keinginanmu, seperti baju, makanan, atau pun

hadiah,” dan kata - kata serupa lainya.

Kita harus menjelaskan pentingnya al Qur’an bagi kaum muslimin dan

jagad raya kepada anak. Kita menjelaskan bagaimana kehidupan manusia

sebelum al Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bagaimna

peranan al Quran dalam menghalangi manusia dari berbagai kesalahan sehingga

memembuat mereka bahagia.

Pada tahapan usia ini, selalu mempebaharui cara dan penyampaian itu

lebih baik. Bisa juga dikisahkanya disertai dengan tulisan yang jelas untuk anak

bisa mengulang bacaannya dari waktu- kewaktu.23

b. Seni Mendidik Anak Usia 11-13 Tahun

Berbagai kemampuan anak kian bertambah seiring  perkembangan usia

dan kemampuan - kemampuannya dalam berinteraksi dengan al Qu’an juga akan

berkembang. Namun, pendidikan jangan lupa bahwa ia masih berbeda dalam

tahapan menanamkan rasa cinta al Qur’an dengan baik. Karena itu, pada tahapan

23 Ibid, h. 57
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usia ini pendidikan harus bisa dimemanfatkannya segala kemampuan dalam

mengembangkan rasa cintanya terhafap al Qur’an.

Pada tahapan ini, setelah anak berusia sepuluh tahun, lingkungan social

anak akan semakin luas dan ia semakin bersemangat dalam membina hubungan –

hubungan sosial, disamping ikatanya dengan temannya dan kawan juga

meningkat. Ini bisa dimanfatkan dengan mengikutkan anak pada halaqah tajwid

dan tahsin al Qu’an dengan terus diberikan dorongan dan imbalan yang bersifat

mteri maupun non materi melalui berbagai cara.

Kita juga memperkenalkan papan tulis atau sejenis mading di tempat yang

mudah dilihat di rumah yang berisi hadis-hadis tentang keutamaan al Qur’an yang

ditulis sendiri oleh anak - anak  dengan cara berlombah mencari hadis tersebut,

kemudian menulisnya di papan.  Satu pekan satu hadis, agar anak-anak  melihat

setiap lewat kemudian menghafalnya. Selanjutnya, membahas seputar makna

hadis, ibu atau ayah. Selai itu, berikan hadiah bagi yang mengumpulkan hadis

terbanyak.

Atau bisa juga dengan mengikutkan anak bersama teman-temannya di

acrara daurah perkemahan Islami yang diadkan pada saat liburan untuk

mengajarkan pelajaran tajwid. Pada tahapan usia ini, kita juga harus juga

mengajikan kisah-kisah tersebut. Kita bisa menceritakan kisah tentang kenabian

Nabi Muhammad SAW jihad beliau di jalan Allah, kisah Musah AS dan bani

Israil, kisah tentang tanah suci. Tidak kala penting pada jenjang usia ini kita harus

memberikan semangat anak untuk turut dalam forum – forum yang



membantunya untuk gemar menghafal al Qur’an serti forum riset dan pengajian

al Qur’an.

K. Tekhnik Memotivasi Anak Pada Usia Remaja Untuk Mencintai al

Qur’an

Setiap tahapan usia memiliki karakteristik tersendiri menumbukan seni

mendidik yang sesuai dengan spesifikasinya. Dengan demikian memantau hafalan

anak pada usia remaja berbeda dengan pemantauan terhadap anak fase kanak-

kanak. Pendidikan dan pengajaran secara umum terdiri dari beberapa fase yang

saling berkaitan satu sama lain dan tidak mungkin  dipisahkan secara keseluruhan.

Setiap fase saling terkait dan bergantung pada fase lain. Berikut ini beberapa

langkah yang perlu diterapakn terhadap remaja supaya mencintai al Qur’an.

Mulailah berdialog bersama anak dengan memberikan kata pengantar

terlebih dahulu. Kata pengantar ini berjudul sebagai jembatan penghubung daya

pikir mereka supaya bisa menjangkau apa yang bisa diterangkan serta

mempermudah penalaran remaja tentang pentingnya al Qu’an di dunia dan akhirat

dan keutaman orang yang membaca al Qur’an di bandingkan dengan yang lainya.

Serta juga hadis –hadis yang memotivasi mereka untuk mempelajari al Qur’an.

Ada beberapa manfaat mempelajari di antarnya:

1. Al Qur’an adalah sebagai petunjuk dan rahmat

2. Pelajaran berharga dari kisah –kisah al Qur’an

3. Al Qu’an universal

4. Al Qur’an adalah penawar dan rahmat
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5. Al Qur’an mewujudkan ketenangan jiwa.24

Beberapa langkah penting yang harus oleh pendidik dalam menanamkan

rasa cinta al Qur’an di jiwa remaja:

1. Ajak berdiolog

2. Buatlah persaingan yang positif

3. Carilah pengajar yang berkoponten

4. Berdiskusi

5. Berilah penugasaan

6. Adakan kajian remaja

7. Ceritakan kesungguhan para sahabat

8. Jelaskan keaslian al Qur’an

9. Ajarkan adab berinteraksi dengan al Qur’an

L. Upaya Penuntasan Aksara Al Qur’an

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip pendidikan tersebut, maka perlu

adanya pembinaan mental spritual, khususnya bagi umat Islam untuk

meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pemahaman dan

penghayatan Al Qur’an. ‘’Kita semua menyadari, bahwa saat ini animo

masyarakat, khususnya generasi muda dalam membaca al Qur’an secara perlahan

mengalami degradasi. Oleh karenanya harus berupaya menggali dan mengkaji

potensi untuk meningkatkan minat bacaan masyarakat, khususnya generasi muda

dalam membaca Al Qur’an.

24 Ibid, h. 76



Salah satu lembaga yang memiliki peran dalam pengembangan baca al

Qur’an, mampu menggali dan mengkaji potensi serta peluang untuk

menggerakkan masyarakat Islam, sehingga terbebas dari buta aksara al Qur’an.

Namun sampai saat ini peran dan fungsi tersebut dinilai belum berjalan

sebagaimana mestinya. upaya meningkatkan minat masyarakat dalam membaca al

Qur’an. Namun demikian secara kuantitas maupun kualitas belum seluruhnya

mampu memotivasi masyarakat. Bila diamati secara cermat, minat masyarakat

dapat dikategorikan masih kurang. Hal ini terlihat dari prosentase masyarakat

yang melakukan pengajian antara magrib sampai isya semakin berkurang, kondisi

ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kemajuan teknologi dan tayangan media

elektronik yang berkembang saat ini. Untuk itu menurut Wagub, sudah

seharusnya sebagai umat Muslim mulai berfikir bagaimana upaya untuk

memotivasi masyarakat untuk bisa membaca al-Quran, dengan memadukan

dengan kegiatan seni dan budaya.25

M. Tujuan dan Target Taman Pendidikan al Qur’an

Taman Pendidikan al Qur’an adalah pendidikan untuk bacaan al Qur’an di

kalangan santri -santri. Tujuan pengajaran adalah merupakan salah satu aspek atau

komponen dalam pendidikan yang harus diperhatikan, karena pendidikan akan

dikatakan berhasil apabila tujuan tersebut dapat tercapai atau paling tidak

mendekati  target yang telah ditentukan.

25 http://ilhampranataputra.blogspot.co.id // upaya menuntasan aksara al-Quran, diakses

27 Mei 2015
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Secara umum, taman pendidikan Al Qur’an bertujuan dalam rangka untuk

menyiapkan anak-anak didiknya menjadi generasi Qur’ani, yaitu komitmen dan

menjadikan al Qur’an sebagai pandangan hidup sehari-hari. Untuk mencapai

tujuan tersebut,26

Taman Pendidikan al Qur’an perlu merumuskan target yang dijadikan

sebagai tujuan dalam waktu lebih kurang selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan

petunjuk dalam buku pedoman TPQ Nasional, yaitu: dapat membaca al Qur’an

dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid, dapat melakukan shalat dengan baik dan

terbiasa hidup dalam suasanan yang Islami, dapat menulis huruf-huruf al Qur’an,

hafal surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan dan do’a sehari-hari.

Kemampuan membacaan al Qur’an dengan baik dan benar merupakan

target dan sekaligus merupakan tujuan pokok dan perdana yang harus dicapai dan

sekaligus dimiliki oleh setiap peserta santri.

Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan penerimaan santri setiap lembaga

pendidikan Islam, kemampuan membaca al Qur’an hendaknya dijadikan sebagai

materi pertama dan utama, sedang materimateri yang lainnya adalah sebagai

penunjang. Materi penunjang juga penting, namun prioritas kedua setelah

membaca Al Qur’an, sedangkan materi-materi penunjang baru diberikan setelah

para santri masuk ke program lanjutan. Dalam arti, materi penunjang tersebut

sebagai pendukung atau sebagai tambahan saja setelah materi membaca al Qur’an

tersebut.

26Mansur, Op Cit, h. 134-135



Taman Pendidikan al Qur’an bertujuan untuk menyiapkan santri - santri

agar menjadi generasi yang Qur’ani, yaitu generasi yang  mencintai al Qur’an,

komitmen dengan al Qur’an dan menjadikan al Qur’an sebagai bacaan dan

pandangan hidup sehari

Untuk tercapainya tujuan ini, TPQ perlu merumuskan pula target-target

operasionalnya. Dalam waktu kurang lebih satu tahun, diharapkan setiap santri –

santri akan memiliki kemampuan:

1. Dapat membaca Al Qur’an dengan benar, sesuai dengan kaidah kaidah

ilmu tajwid.

2. Dapat melakukan sholat dengan baik dan terbiasa hidup dalam suasana

yang Islami dalam kehidupan sehari-hari.

3. Hafal beberapa surat pendek, ayat-ayat pilihan dan do’a sehari hari.

4. Dapat menulis huruf Al Qur’an.

Target utama yang harus dikuasai oleh setiap santri TPQ adalah dapat

membaca Al Qur’an dengan benar, oleh karena itu pada saat pelaksanaan

munaqosah kemampuan membaca al Qur’an dijadikan sebagai materi utama,

sedangkan materi – materi yang lain hanya sebagai penunjang
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BAB III

METODE PENELTIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yaitu menggambarkan

sekaligus mengkaji kondisi riil objek penelitian berdasarkan data-data autentik

yang dikumpulkan. Metode kualitatif berdasarkan pada filsafat postpotisivisme

sering juga disebut sebagai paradigma interpretif, yang memandang realitas

sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, kompleks, dinamis penuh makna,

dan hubungan gejala bersifat interaktif.

“Metode penelitian kualitatif  adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data
bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna dari pada generalisasi”27

.
Penelitian ini akan menggambarkan atau mengungkapkan secara obyektif

kondisi dilapangan yang sejatinya mengenai “Peranan TPQ Al Jannah dalam

Menuntaskan Aksara Arab anak di Desa Biwinadapa Kec. Siompu Kab Buton

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini adalah di Desa biwinadapa Kec. Siompu Kab Buton.

Adapun alasan memilih tempat ini karena disamping alasan kemudahan

memperoleh informasi tentang penelitian juga karena peneliti sudah mengetahui

dan sudah berinteraksi dengan lingkungan penelitian.

27 Sugiono, metode penelitian kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta cet 1 , 2007,  h. 9


