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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBELAJARAN TAMAN PENDIDIKAN 

AL-QUR‟AN (TPA) DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

MEMBACA AL-QUR‟AN DI TPA AL-HIKMAH DESA 

SIDOSARI NATAR LAMPUNG SELATAN 

Oleh 

Dede Abdurrohman 

 

Pendidikan luar sekolah merupakan kegiatan terorganisasi dan sistematis, di 

luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan 

bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani 

peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajar. Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

(TPA) merupakan salah satu lembaga yang memberikan layanan berupa pengetahuan 

dan keterampilan dalam menulis, membaca dan mengamalkan Al-Qur‟an dalam 

kehidupan sehari-hari. TPA Al-Hikmah menjadi salah satu TPA di Desa Sidosari 

Natar Lampung Selatan yang mayoritas santri pandai dalam membaca Al-Qur‟an, 

dengan tenaga pengajar hanya empat orang dan santri yang melebihi seratus orang 

menjadi menarik untuk diteliti bagaimana proses belajar mengajar berlangsung, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah “bagaimana efektivitas program 

pembelajaran di TPA Al-Hikmah dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur‟an?”. 

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah santri, tenaga 

pengajar, dan Pembina TPA Al-Hikmah Desa Sidosari, sedangkan untuk sumber data 

sekundernya penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran 

Al-Qur‟an. Data dianalisis dengan kualitatif melalui teknik analisis data reduction 

(reduksi data), display data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 

Efektivitas pembelajaran di TPA Al-Hikmah Desa Sidosari Natar Lampung 

Selatan telah dicapai dengan baik oleh Pembina dan tenaga pengajarnya. Pencapaian 

tersebut diperoleh setelah melalui proses evaluasi santri dengan menggunakan ujian 

tes lisan maupun tes tulis sesuai dengan tujuan dan target oprasional yang ada. 

Kemudian dalam peningkatan membaca Al-Qur‟an dapat dilihat pada penerapan 

sistem CBSA dan metode langsung pada proses belajar mengajar. Namun itu semua 

hanyalah acuan bagi para ustadz/ustadzah di TPA Al-Hikmah, sedangkan faktor 

keberhasilan yang menentukan efektivitas pembelajaran di TPA Al-Hikmah dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an santri terletak pada kemampuan 

ustadz/ustadzah dalah mengefektifkan sistem assistensi, kontrol yang baik dalam 

sistem privat dengan tetap mengacu pada penerapan sistem modul dalam pengajaran 

iqra‟sehingga hasil membaca Al-Qur‟an santri mendapatkan hasil yang baik.  

Kata Kunci: Efektivitas, Pembelajaran, TPA 



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                    

 
Artinya: 

”Dan sesungguhnya telah kami mudahkan al-Qur’an untuk pelajaran maka 

adakah orang yang mau mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Qomar: 17).
1
 

 

  

                                                             
1 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 529. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Dalam sebuah karya ilmiah, judul merupakan sebuah cerminan dari isi yang 

terkandung didalamnya. Untuk memperjelas dan mempersatukan persepsi topik 

bahasan, maka diperlukan suatu penegasan judul dengan makna yang terkandung 

didalamnya. 

Secara lengkap skripsi ini berjudul Efektivitas Program Pembelajaran 

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an di TPA Al-Hikmah Desa Sidosari Natar Lampung 

Selatan. Adapun penegasan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Efektivitas adalah “tahapan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang 

diharapkan”.
2
 Jadi yang dimaksud efektivitas disini adalah proses pembelajaran 

dalam belajar membaca Al-Qur‟an agar dapat membaca dengan baik dan benar. 

Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi 

atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang 

berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan 

sekelompok orang.
3
 

 

                                                             
2
 Saliman dan Sudarsono, Kamus Pendidikan, Pengajaran dan Umum (Bandung : Angkasa, 

1994), h. 61 
3
 Siti Sumiatun, Pelaksanaan Program Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Roudlotut 

Ta’limil Qur’an di Desa Karang Rejo Lor Jakenan Pati, Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

UIN Yogyakarta, 2013, h. 17 



 

Pembelajaran adalah “membelajarkan siswa yang menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan”.
4
 

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) adalah “Lembaga pendidikan dan 

pengajaran Islam untuk anak usia 7-12 tahun, yang menjadikan santri mampu 

membaca Al-Qur‟an dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid sebagai 

target pokoknya”.
5
 TPA ini terletak di Desa Sidosari Kecamatan Natar Lampung 

Selatan. 

Meningkatkan menurut KBBI adalah menaikkan (derajat, taraf, dan 

sebagainya).
6
 

Kemampuan Membaca, kemampuan memiliki kata dasar mampu yang 

berarti kuasa (sanggup melakukan sesuatu). Jadi kemampuan memiliki arti 

kesanggupan, kecakapan dan kekuatan.
7
 Sedangkan membaca memiliki arti 

melihat tulisan dan mengerti atau dapat melisankan apa yang tertulis itu.
8
 

Al-Qur’an berasal dari kata qara‟a yang berarti membaca atau 

mengumpulkan. Sedangkan secara terminologi, al-Qur‟an berarti kalam Allah 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril, sampai 

kepada kita secara mutawatir. Ia dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri 

                                                             
4
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 61 

5
 Chairani Idris dan Tasyrifin Karim, Buku Pedoman Pembinaan dan Pengembangan TK Al-

Qur’an Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI), Lembaga Pembinaan dan 

Pengembangan TK Al-Qur‟an (BKPRMI), Jakarta, 1994, h. 2. 
6
 http://kbbi.web.id/tingkat ( diakses tanggal 12 september 2016 pukul 16:00WIB ) 

7
 WJS. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h. 

628. 
8
 Ibid, h.71 

http://kbbi.web.id/tingkat


 

dengan surah an-Nas, dan dinilai ibadah ( berpahala ) bagi setiap orang yang 

membacanya.
9
 

Desa Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan adalah desa yang 

terletak di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi tempat 

penelitian penulis dalam meneliti tentang efektivitas pembelajaran di TPA Al-

Hikmah. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Pembelajaran adalah suatu proses penting dalam belajar mengajar. 

Komponen-komponen pembelajaran menjadi induk dalam proses belajar 

mengajar agar mendapatkan kualiatas pembelajaran yang baik dan benar. 

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimanakan pembelajaran yang ada 

di TPA Al-Hikmah Desa Sidosari Natar lampung Selatan. 

2. TPA Al-Hikmah Desa Sidosari sudah banyak mempunyai alumni santri-santri 

yang pandai membaca Al-Qur‟an. Terbukti dalam ajang perlombaan tingkat 

TPA, TPA Al-Hikmah banyak yang keluar sebagai juara, dengan tenaga 

pengajar yang hanya 4 orang dan santri yang lebih dari 100 orang menjadi 

menarik untuk diteliti bagaimanakah proses belajar mengajar yang diterapkan 

di TPA tersebut.  

 

 

                                                             
9
 Kadar M. Yusuf. Studi Al-Qur’an ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012 ), h.1. 



 

C. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kunci pembangunan suatu bangsa, dimana 

pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang 

cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas 

dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh pendidikan.
10

 Pendidikan 

mempunyai fungsi dan peran besar dalam segi kehidupan manusia, terlebih lagi 

pendidikan agama yang tentunya mempunyai pengaruh yang sangat besar 

daripada pendidikan lain pada umumnya, terlebih jika hanya menitik beratkan 

pada aspek kognitif semata.
11

 

Tugas manusia tidak selalu meningkatan kecerdasan, melainkan juga 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia. Oleh karena itu, pendidikan 

merupakan sarana utama untuk mengembangkan kepribadian setiap manusia. Di 

Indonesia pendidikan Agama adalah bagian integral dari pendidikan nasional 

sebagai satu kesatuan. Dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 dijelaskan 

bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
12
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Tujuan pendidikan nasional yang diuraikan di atas dapat dipahami bahwa 

salah satu ciri manusia Indonesia adalah beriman dan bertakwa serta berakhlak 

mulia. Tujuan ini hanya dapat dicapai melalui Pendidikan Agama yang intensif 

dan efektif.
13

 Untuk hal ini pemerintah juga telah menetapkan peraturan tentang 

pendidikan keagamaan yaitu pada pasal 30 Undang-Undang RI No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 3 dan 4 pasal 30 Undang-

Undang tersebut di jelaskan bahwa:  

Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, 

non formal dan informal. Pendidikan Keagamaan berbentuk pendidikan 

Diniyah, Pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.
14

  

Mengacu pada rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka adanya 

penyelenggaraan pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur‟an dapat dikatakan 

sebagai sub sistem dari pendidikan nasional yang mengandung nilai strategi 

tersendiri dalam upaya mengkondisikan kepribadian anak dalam mencapai tujuan 

pendidikan nasional, juga memperkuat proses belajar mengajar pada pendidikan 

formal dalam sisi pendidikan keagamaan yang pada umumnya kurang begitu 

intensif diterima oleh anak didik, baik di tingkat TK maupun ditingkat Sekolah 

Dasar (SD) ataupun Madrasah Ibtidaiyah (MI).
15

 

Peraturan di atas menunjukan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian 

yang besar terhadap pendidikan agama. Realisasi dari peraturan tersebut salah 
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satunya dapat dilihat dari berkembangnya sebuah lembaga pendidikan nonformal 

seperti TPA yaitu lembaga pendidikan nonformal keagamaan. Oong Komar 

menyatakan tentang pendidikan non-formal sebagai berikut :  

Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar 

sekolah, baik yang dilembagakan atau tidak. Penyelenggaraan kegiatan 

Pendidikan NonFormal  lebih terbuka, tidak terikat, dan tidak terpusat. 

Program pendidikan nonformal dapat merupakan lanjutan atau pengayaan  

dari bagian program sekolah, pengembangan dari program sekolah, dan 

program yang setara dengan pendidikan sekolah.
16

 

 

Pendidikan Non-Formal mempunyai keleluasaan jauh lebih besar daripada 

pendidikan sekolah dan secara cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat yang senantiasa berubah.  Pendidikan Non-Formal dapat menangani 

kegiatan pendidikan yang tidak dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan 

sekolah.  Pendidikan Non-Formal merupakan jembatan antara pendidikan sekolah 

dan dunia kerja. Dengan demikian, Pendidikan Non-Formal sebagai penambah, 

pelengkap dan pengganti pendidikan yang tidak dapat diselenggarakan melalui 

jalur pendidikan sekolah. Keberadaan Taman Pendidikan Al-Quran diharapkan 

dapat menjadi salah satu alternatif untuk menghadapai tantangan yang tengah 

dihadapi umat Islam di Indonesia. Tantangan ini terbatas pada bidang pendidikan 

dan moral keagamaan sebagai suatu fenomena sosial budaya dan kultural, yang 

tentu saja tidak terlepas kaitannya dengan masalah sosial lainnya. Tantangan 

dalam bidang pendidikan dan moral keagamaan umat Islam tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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1. Tantangan Internal 

Tantangan Internal yang cenderung meningkat dan merata di mana-mana, 

antara lain sebagai berikut:  

a. Meningkatnya angka kebodohan Umat Islam (terutama generasi mudanya) 

dalam hal membaca Al-Qur'an. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Lemahnya perhatian orang tua dalam membimbing putra-putrinya 

secara langsung. Khususnya dalam pengajaran baca tulis huruf al-

Qur'an. Hal ini ditandai dengan menghilangnya tradisi pengajian sore, 

yang dahulu, ketika bangsa kita belum memasuki era pertelevisian, 

tradisi pengajian sore itu semarak dimana-mana, seperti dimasjid-

masjid, musholah-musholah atau surau-surau, bahkan dirumah-rumah 

dengan tuntunan langsung dari orang tuanya masing-masing. Kini 

tradisi mengaji dan budaya khataman al-Qur'an itu nyaris tergusur dan 

tergeser budaya baru yang tidak menentu. Daya tarik tontonan televisi 

lebih kuat dari pada daya tarik mengaji. Akibatnya, tidak sedikit para 

remaja, pelajar, dan anak-anak muslim yang merasa asing terhadap 

kitab sucinya sendiri. 

2) Lemahnya sistem pendidikan agama pada jalur pendidikan formal. 

3) Kelemahan pendidikan agama pada jalur formal ini antara lain karena 

sempitnya jam pelajaran sementara bahan pengajarannya cukup luas. 

Di SD misalnya, untuk kelas I, II,III hanya 2 jam (2x40 menit) dan 

untuk kelas IV, V dan VI ditambah I jam menjadi 3 jam (dalam satu 

minggu). Dalam penerapan kurikulum Pendidikan Dasar 9 tahun 

(mulai tahun 1994/1995), hanyalah 2 jam untuk semua tingkatan. Dan 

kelemahan lainnya adalah dalam segi pendekatan kegiatan belajar-

mengajarnya yang bersifat klasikal (1 orang guru menghadapi puluhan 

murid), dengan lebih sering menggunakan metode ceramah. 

Akibatnya, Pendidikan Agama itu nilainya merosot menjadi sekedar 

'Pengetahuan Agama' yang bersifat kering. Aspek keterampilan agama 

dengan target agar tamat SD, si anak bisa mengaji dan taat shalat, 

sangat tipis kemungkinannya, sebab untuk keterampilan baca tulis Al-

Qur'an menuntut adanya pendekatan khusus yang sifatnya individu 

(Pendekatan Privat).
17
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b. Melemahnya pertahanan dan ketahanan umat Islam dalam menghadapi 

serangan budaya luar, khususnya budaya Barat yang sekuler itu, dari hari 

kehari semakin gencar dan semakin canggih, melalui berbagai media, 

televisi, video, radio, majalah, tabloid, buku-buku, dan lain-lain. Dalam 

kondisi umat Islam yang masih lemah dalam penguasaan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi, 

sementara keakraban dan keterikatannya terhadap Al-Qur'an pun masih 

lemah, maka kondisi demikian dapat membuat umat Islam menjadi obyek 

serangan budaya Barat yang notabene didominasi oleh kaum Yahudi dan 

Nasrani. Namun demikian, sesuai sunnatullah, di tengah-tengah mayoritas 

umat yang masih terbelenggu oleh kejahilan dirinya itu sudah mulai 

nampak adanya gerakan-gerakan perbaikan yang dipelopori oleh para 

ulama dan cendekiawan muslim, yang dalam terpojokannya oleh serangan 

budaya luar itu mereka bertahan pada tembok-tembok pertahanan 

akidahnya, lalu bangkit mengadakan perlawanan dan berusaha merebut 

senjata IPTEK melalui proses alih teknologi dan lain sebagainya. 

2. Tantangan Eksternal 

Tantangan yang bersifat eksternal ini adalah berupa gerakan pemikiran 

dan aksi. Aksi yang bersifat kultural maupun struktural yang berasal dari 

kelompok yang berpijak pada basis pemikiran non Islam, yang secara 

langsung maupun tidak langsung telah menjadikan umat Islam sebagai 

sasaran gempuran mereka. 



 

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) adalah lembaga pendidikan
18

 luar 

sekolah (nonformal), jenis keagamaan yang mempunyai muatan pengajarannya 

lebih menekankan aspek keagamaan dengan mengacu pada sumber utamanya, 

yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Hal ini 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 (TPA) 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 baca tulis Al-Qur'an, pengajaran shalat, hafalan ayat-ayat 

Al-Qur'an, do'a-do'a harian, penanaman akidah akhlak dan sejenisnya.
19

 

Kurikulum dan Pola Penyelenggaraan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

bertujuan : 

1. Menyiapkan para santri agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang 

Qur‟ani, mencintai Al-Qur‟an sebagai pedoman dan pandangan hidup. 

2. Sebagai lingkungan pergaulan yang sehat dan Islami, hal ini penting bagi 

perkembangan jiwa anak, utamanya dalam proses sosialisasi.  

                                                             
18

 Secara terminologi lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak, 

suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi dan sebagainya, baik 

tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik: kelompok manusia yang 

terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan sengaja atau tidak, untuk mencapai tujuan tertentu 

dan tempat-tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah: masjid, sekolah, 

kuttab dan sebagainya. Sumber: Prof. DR.H.Ramayulis, Ilmu pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam 

Mulia, 2002), h. 277. 
19

 As'ad Humam, dkk. Pedoman Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Membaca, 

Menulis dan Memahami al-Qur'an (M3A). (Yogyakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem 

Pengajaran Baca Tulis al-Qur'an LPTQ Nasional, 2010), h.7. 



 

3. Secara lebih khusus mulai membekali para santri dengan kemampuan berpikir 

kreatif, mengembangkan dan mengasah potensi yang ada pada dirinya. 

Pertumbuhan dan perkembangan TPA sebagai lembaga pendidikan Islam 

cukup pesat dan semarak di seluruh tanah air. Hal itu, menunjukkan adanya 

sambutan dan dukungan yang cukup baik dari masyarakat dan juga menunjukan 

kepedulian umat dalam upaya pewarisan dan penanaman nilai keimanan dan 

ketakwaan bagi generasi mendatang. Keberadaan dan pertumbuhan unit-unit 

pendidikan nonformal jenis keagamaan ini menjadi cukup strategis jika dilihat 

dari tuntutan pembangunan bangsa yang menempatkan asas keimanan dan 

ketakwaan sebagai asas utamanya, disamping asas Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK).  

Keberadaan TPA dalam sisi yang lebih operasional lagi dapat dikatakan 

sangat mendukung dalam rangka memberikan dukungan nyata atas keputusan 

pemerintah tentang pentingnya pengentasan buta aksara dan buta makna Al-

Qur'an, dalam rangka penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan 

sehari-hari. Serta pusat kegiatan yang dilakukan dimasjid, mushola, majelis ta'lim 

dan lain sebagainya. Hal itu, dilakukan untuk memakmurkan masjid sebagai pusat 

ibadah, dan pusat kebudayaan Islam.  

Membaca Al-Qur‟an termasuk ibadah dan karenanya harus sesuai dengan 

aturan yang telah ditentukan. Sikap memperbaiki bacaan Al-Qur‟an dengan 

menata huruf sesuai dengan tempatnya merupakan suatu ibadah, sama halnya 

meresapi, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur‟an merupakan 



 

ibadah. Oleh karena itu, sangat penting sekali mengajarkan membaca Al-Qur‟an 

dengan baik dan benar sejak dini, bila tidak maka akan sulit belajar ketika 

membacanya bila terlanjur dewasa. Al-Qur‟an juga merupakan sumber ilmu 

pengetahuan dan pegangan hidup umat Islam. 

Oleh karena itu setiap muslim diharapkan mampu membaca huruf Al-Qur‟an 

karena dengan memiliki kemampuan membaca huruf Al-Qur‟an, diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengetahui dan memahami wahyu 

Ilahi. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT: 

                                

                     

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S. Al-„Alaq : 1-5)
20

 

Untuk menciptakan Generasi Qur‟ani, yaitu “Generasi yang beriman dan 

bertaqwa yang menjadikan Al-Qur‟an sebagai bacaan utama dan pedoman 

hidupnya, berakhlak mulia, cerdas, terampil, sehat, punya rasa tanggung jawab 
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moral sosial, demi masa depan gemilang”,
21

 maka perlu menumbuhkan generasi 

muda yang gemar membaca Al-Qur‟an sehingga membaca Al-Qur‟an menjadi 

kebutuhan umat Islam. Dengan adanya alasan tersebut, timbullah kesadaran 

memikul beban bersama dan bertanggung jawab memberantas buta huruf Al-

Qur‟an, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentri Dalam 

Negeri dan Mentri Agama RI Nomor 128 dan 44 A Tahun 1982, “Tentang usaha 

peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur‟an bagi umat Islam dalam rangka 

penghayatan dan pengamalan Al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari”.
22

 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan suatu lembaga yang mampu 

menciptakan suatu kondisi pengajaran Al-Qur‟an untuk seluruh tingkatan usia, 

lembaga yang dipandang mampu mencapai tujuan tersebut adalah Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an (TPA) yang merupakan suatu “Lembaga pendidikan dan 

pengajaran Islam untuk anak usia 7 tahun keatas, yang menjadikan santri mampu 

membaca Al-Qur‟an dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid sebagai target 

pokoknya”.
23

 

Proses pendidikan yang ideal adalah proses pendidikan yang dikemas dalam 

memperhatikan adanya berbagai aspek yang baik itu kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. Hal ini menjelakan bahwa melaksanakan pendidikan harus tetap 
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mengupayakan terpenuhinya berbagai aspek baik itu kognitif, afektif, 

psikomotorik dengan kata penulisan ketiga aspek tersebut diharapkan agar 

terbentuk manusia yang berkualitas, dengan inilah kunci utama dalam 

keberhasilan pembaharuan dimasa mendatang. 

TPA sebagai lembaga pendidikan seharusnya dapat menjadi sarana efektif 

bagi terciptanya pemahaman yang kritis dan kreatif menjadi tampat bagi anak 

didiknya dalam upaya pembangunan dan penggarahan potensinya agar mampu 

menjadi generasi mandiri. 

Untuk melengkapi data mengenai sistem pengajaran di TPA Al-Hikmah Desa 

Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan, penulis melakukan dokumentasi, 

observasi dan wawancara pra survey dengan perolehan data sebagai berikut: 

TPA Al-Hikmah yang terletak di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan adalah lembaga pendidikan dasar bagi anak yang bergerak 

dalam pendidikan al-Qur‟an. TPA Al-Hikmah berdiri pada tanggal 8 Februari 

1994 yang didirikan dengan dasar keprihatinan salah satu masyarakat atas 

merosotnya tingkat bacaan al-Qur‟an anak-anak di sekitar Desa Sidosari. 

TPA Al-Hikmah dalam perkembanganya menunjukan kemajuan yang sangat 

pesat, sehingga dalam kurun waktu 20 tahun telah mampu menjadi TPA terbesar 

di sekitar kecamatan Natar, baik dari segi kuantitas murid maupun sarana dan 

prasarana. Kepercayaan masyarakat terhadap TPA Al-Hikmah dibuktikan dengan 

semakin banyaknya siswa yang belajar di sana, bahkan banyak yang berasal dari 

luar desa Sidosari.  



 

Adapun program pelajarannya meliputi: 

1. Program membaca Al-Qur‟an 

2. Menghafal bacaan shalat 

3. Menghafal surat-surat pendek 

4. Menghafal doa-doa harian 

5. Mempelajari ilmu tajwid 

6. Praktek sholat 

7. Menulis dan mewarnai huruf Al-Qur‟an / Kaligrafi 

8. Fiqih dan Tauhid 

9. Cerita dan nyanyian Islami.
24

 

Selanjutnya dijelaskan oleh Ibu Iti‟ Rostati
25

 bahwa pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar di TPA Al-Hikmah dilaksanakan setiap hari kecuali hari minggu 

pada sore, dan jum‟at malam. Masing-masing santri dikelompokkan menurut 

jenjang pengetahuan dan usia, di TPA Al-Hikmah dibedakan menjadi beberapa 

kelas, untuk sore dibagi menjadi 2 kelas, dan untuk malam dibagi menjadi 3 

kelas. Ada 5 kelompok yang harus diajar oleh 4 orang ustadz/ustadzah. Demi 

mencapai tujuan yang diinginkan, TPA Al-Hikmah juga melibatkan para orang 

tua santri untuk membantu proses belajar santri dirumah.
26
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Berdasarkan keterangan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara di atas, 

menunjukkan bahwa jumlah guru yang ada (4 orang) dengan sistem penjadwalan, 

tidak sebanding dengan jumlah santri yang mencapai 135 orang. Tentunya akan 

berpengaruh terhadap penerapan sistem privat, sistem assistensi, sistem CBSA, 

interaksi antara ustadz/ustadzah dan santri, pengelompokkan menurut modul yang 

akhirnya akan mempengaruhi tingkat pencapaian hasil belajar membaca Al-

Qur‟an yang diinginkan. Namun pada kenyataannya, prestasi belajar membaca 

Al-Qur‟an santri cukup memuaskan, bahkan dapat menjuarai perlombaan-

perlombaan yang diadakan antar TPA sekecamatan Natar, baik itu perlombaan 

MTQ, maupun Hafidz Al-Qur‟an. TPA Al-Hikmah dalam kegiatan belajarnya 

menerapkan metode pengajaran Iqra‟. Metode ini dipandang sebagai metode yang 

mempunyai sistem percepatan yang baik dalam penguasaan Al-Qur‟an. Dengan 

menggunakan metode tersebut sedikit banyaknya para santri dapat menguasai 

pembacaan Al-Qur‟an dengan baik. Jadi pengertian yang dimaksud penulis 

mengenai kemampuan membaca al-Qur‟an adalah suatu kemampuan siswa 

atau santri dalam membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu 

Tajwid. 

 

  



 

Daftar Nilai Membaca Al-Qur’an Kelas 2 Malam Bulan Juni  

Tahun 2016 TPA Al-Hikmah 

 

NO NAMA SISWA 

 

Nilai Membaca Al-Quran 

Kelancaran  Tajwid  Makhraj  NA 

1 Adeliana Rohmah 78 74 74 75 

2 Adrian Renaldi 79 80 80 80 

3 Ahmad Supandi 78 75 75 76 

4 Akbar Haryanto 70 70 70 70 

5 Anita 78 78 77 78 

6 Chika Shonia 80 80 79 80 

7 Dedi Aji Trihandoyo 70 70 70 70 

8 Delia Osela Viana  72 71 70 71 

9 Elsa Natalia 78 75 75 76 

10 Eva vebiola 78 74 74 75 

11 Gilang Pramudya 70 70 70 70 

12 Hani Atussa‟adah 78 75 75 76 

13 Imelda Almira Ayu Ningtyas 70 70 70 70 

14 Jamaludin 70 70 70 70 

15 Juni Yawan 70 70 70 70 

16 Lutfhiah Khusnul Khotimah 75 75 75 75 

17 M.Arya Pramudya 80 80 80 80 

18 M. Kodir Lapura 70 70 70 70 

19 M.Nur Cholik 70 70 70 70 

20 Meri Tanti Lukmana 70 70 70 70 

21 Muhammad Rifki 70 70 70 70 

22 Muhammad tedi 70 70 70 70 

23 Munawir Rustama 70 70 70 70 

24 Nurul Fatma 75 75 75 75 

25 Ramsi Halpi Arif 70 70 70 70 

26 Rony 70 70 70 70 

27 Sunita Listianingsih 75 75 75 75 

28 Yepi Rosa Damayanti 71 71 71 71 

29 Yola Aprilia 82 79 79 80 

30 Zefry Andrian Putra 82 80 80 81 

Sumber: Dokumentasi, data nilai membaca Al-Qur‟an kelas 2 Malam 

Tahun 2016 

 

Berdasarkan deskripsi di atas, Efektivitas Program Pembelajaran Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Dalam Meningkatkan Kemampuan membaca 



 

Al-Qur’an di TPA Al-Hikmah Desa Sidosari Kecamatan Natar Lampung 

Selatan menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti dan dianalisis oleh penulis. 

 

D. Rumusan Masalah  

Masalah adalah kesenjangan antara harapan akan sesuatu yang seharusnya ada 

dengan kenyataan yang ada.
27

 Rumusan masalah memiliki arti berbeda dengan 

masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang 

terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari 

jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat 

antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian 

harus didasarkan pada masalah.
28

 

Berdasarkan latar belakang dan beberapa pengertian tentang rumusan masalah 

di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah 

efektivitas program pembelajaran Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPA) Al-

Hikmah dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an?  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memiliki tujuan sehingga proses 

dari penelitian ini menjadi terarah dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam 
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mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui efektivitas program pembelajaran di TPA Al-Hikmah 

Desa Sidosari Natar Lampung Selatan dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur‟an. 

2. Kegunaan Penelitian 

Di samping memiliki tujuan yang telah direncanakan, penulis 

mengharapkan ini berguna bagi pihak-pihak terkait. Adapun kegunaan dari 

penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang 

pendidikan Islam Nonformal dan untuk menambah khasanah keilmuan dan 

wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efek yang artinya pengasuh yang 

ditimbulkan oleh sebab, akibat/dampak, efektif yang artinya berhasil, 

sedangkan efektifitas menurut bahasa adalah ketepat gunaan, hasil guna 

menunjang tujuan. Secara umum teori efektivitas berorientasi pada tujuan. Hal 

ini sesuai dengan beberapa pendapat yang ditemukan para ahli tentang 

efektivitas seperti yang diketengahkan Etzioni bahwa keefektifan adalah 

derajat dimana organisasi mencapai tujuannya menurut Steers, keefektifan 

menekankan perhatian pada kepedulian hasil yang dicapai organisasi dengan 

tujuan yang dicapai dan menurut Sergovani, keefektifan organisasi adalah 

kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan,
29

 jadi efektivitas 

pembelajaran adalah ukuran yang menyatakan sejauhmana sasaran atau tujuan 

(kuantitas, kualitas dan waktu) pembelajaran telah dicapai. 

 
Menurut departemen pendidikan, efektifitas adalah keadaan yang 

berpengaruh, dapat membawa dan berhasil guna (usaha, tindakan).
30
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Sedangkan menurut Saliman dan Sudarsono dalam kamus pendidikan 

mengungkapkan bahwa efektifitas adalah tahapan untuk mencapai tujuan 

sebagaimana yang diharapkan.
31

 

2. Standarisasi Efektivitas 

Ukuran efektifitas dalam suatu kegiatan pembelajaran berkenaan 

dengan sejauhmana, apa yang dirancanakan atau diinginkan dapat terlaksana 

atau tercapai. Misalnya bila ada 10 jenis kegiatan yang kita rencanakan, dan 

tercapai hanya 4 kegiatan yang dapat dilaksanakan, maka efektifitas kegiatan 

pembelajaran masih belum tercapai, demikian bila ada 10 tujuan yang kita 

inginkan dan ternyata 5 yang tercapai maka usaha untuk mencapai tujuan 

tersebut masih dipandang kurang efektif. 

Parameter untuk mencapai efektifitas pembelajaran dinyatakan sebagai 

angka nilai rasio antara jumlah hasil (lulusan) yang dicapai dalam kurun 

waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah (unsur yang serupa) yang 

diproyeksikan atau ditargetkan dalam kurun waktu tertentu.
32 

Dapat disimpulkan bahwasannya efektif disini merupakan sejumlah 

tujuan dan out put yang dicapai sebanding dengan yang telah direncanakan 

misalnya suatu kegiatan bisa dikatakan atau dinilai efektif apabila dari sekian 

program atau tujuan yang ingin dicapai minimal sudah mencapai 85 % ke atas 
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dengan apa yang ditargetkan maka program atau tujuan tersebut baru bisa 

dikatakan efektif. 

 

3. Ciri-Ciri Efektivitas 

Menurut Muhaimin  dalam  bukunya paradigma  pendidikan  Islam 

bahwasannya keefektifan pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diukur 

melalui : 

a) Kecermatan penguasaan kemampuan atau perilaku siswa  

b) Kecepatan untuk kerja sebagai bentuk hasil belajar  

c) Kesesuaian dengan prosedur kegiatan belajar yang harus ditempuh  

d) Kuantitas hasil akhir yang dapat dicapai  

e) Tingkat retensi belajar  

Sedangkan efisien pembelajaran dapat diukur dengan rasio antara 

keefektifan dengan jumlah waktu yang sedang atau dengan jumlah biaya yang 

dikeluarkan. Dan dengan daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan 

mengamati kecenderungan siswa untuk keinginan terus belajar.
33 

Mengajar itu efektif, jika pembelajar mengalami berbagai pengalaman 

baru dan perilakunya menjadi berubah menuju titik akumulasi kompetensi 

yang dikehendaki. Akan tetapi, idealitas tersebut tidak akan tercapai jika tidak 

melibatkan siswa dalam perencanaan dan proses pembelajaran. Mereka harus 

dilibatkan secara penuh agar bergairah dan tidak ada yang tertinggal, karena 
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proses tersebut akan membuat perhatian guru menjadi individual. Jika itu 

berjalan, maka semua siswa akan mencapai kompetensi harapannya, kecintaan 

mereka pada sekolah akan tumbuh, dan mereka benar-benar menjadi anak 

terpelajar, beradab dan menaati berbagai aturan yang berlaku di masyarakat.
34

 

 

B. Program Pendidikan Luar Sekolah 

1. Pengertian Program Luar Sekolah 

Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan 

realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses 

yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan 

sekelompok orang.
35

 

Dari uraian diatas program pendidikan luar sekolah dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan berkerja sama dengan orang 

lain untuk mencapai tujuan dan hasil tertentu. 

2. Karakteristik Program Pendidikan Luar Sekolah 

Pendidikan luar sekolah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan jenjang pendidikan yang lain baik dari tujuan program, waktu 

penyelenggaraan, isi kegiatan, proses pembelajaran, dan pengendalian 
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program. Menurut Mustofa Kamil karakteristik pendidikan luar sekolah, 

meliputi:
36

 

a. Tujuan program bersifat jangka pendek, spesifik dan tidak berasaskan 

kepercayaan. 

b. Waktu pelaksanaan relatif singkat , tidak berlangsung terus menerus dan 

digunakan untuk mengisi waktu luang. 

c. Isi program bersifat individual yang artinya sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. 

d. Sistem rekrutmen peserta didik menentukan syarat masuk. 

e. Kontrol dilakukan secara demokratis sebagai upaya untuk membangun 

diri peserta didik. 

Dalam pelaksanaan program pendidikan luar sekolah di masyarakat 

karakteristiknya jelas berbeda dengan pendidikan formal. Pendidikan luar 

sekolah tentu lebih fleksibel, diadakan berdasarkan kebutuhan warga belajar, 

tidak bertujuan pada perolehan ijazah, dan keluaran yang diingikan juga 

bersifat aplikatif. 

3. Taman Pendidikan Al-Qur’an sebagai Satuan Pendidikan Luar Sekolah 

Pendidikan luar sekolah ialah setiap kegiatan terorganisasi dan 

sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri 
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atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja 

dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan 

belajar. Melihat definisi dari pendidikan luar sekolah tersebut Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an (TPA) dapat dikategorikan termasuk dalam bagian 

pendidikan luar sekolah. Karena TPA merupakan salah satu lembaga yang 

memberikan layanan berupa pengetahuan dan keterampilan dalam menulis, 

membaca dan mengamalkan Al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari. 

Penyelenggaraan program pembelajaran di Taman Pendidikan Al-

Qur‟an (TPA) pada dasarnya berorientasi pada kebutuhan belajar, tujuan 

belajar, peserta didik (santri), dan pengalaman belajar santri. Berorientasi 

pada kebutuhan belajar artinya penyelenggaran TPA tersebut didasarkan pada 

kebutuhan yang dirasakan oleh santri.  

Berorientasi pada peserta didik (santri) artinya TPA harus 

diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi peserta didik (santri) yang 

memiliki karakteristik yang beragam. Pelaksanaan program pembelajaran 

TPA diselenggarakan berdasarkan kebutuhan anak dan tujuan pembelajaran 

yang merupakan pelengkap pendidikan formal dalam bidang pendidikan 

keagamaan yang merupakan salah satu fungsi dari pendidikan luar sekolah 

sebagai pelengkap.
37

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

di TPQ merupakan pembelajaran yang didasarkan pada orientasi yang sama 

                                                             
37

 Opcit, h. 18-19. 



 

dengan konsep pembelajaran pendidikan luar sekolah. TPA juga 

diselenggarakan secara nonformal yang bertempat di mushola atau masjid 

disekitar masyarakat. 

 

C. Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran  

 

Penyelenggaraan pembelajaran merupakan salah satu tugas utama 

guru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dimyati dan Mujdiono bahwa 

pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditunjuk untuk 

membelajarkan siswa.
38

 

Adapun pembelajaran berasal dari kata dasar “ajar”, yang artinya 

petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Dari kata „ajar‟ ini 

lahirlah kata kerja “belajar”, yang berati berlatih atau berusaha memperoleh 

kepandaian atau ilmu dan kata “pembelajaran” berasal dari kata “belajar” 

yang mendapat awalan pem- dan akhiran –an yang merupakan konflik 

nominal (bertalian dengan prefiks verbal meng-) yang mempunyai arti 

proses.
39

 

Pembelajaran ialah membelajarkan siswa yang menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses dua arah, 

mengajar dilakukan oleh pihak guru sabagai pendidik, sedangkan belajar 
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dilakukan oleh peserta didik atau murid. Sedangkan menurut Corey 

pembelajaran suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja 

untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 

kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu, 

pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan.
40

 

Berikut beberapa definisi tentang pembelajaran yang dikemukakan 

oleh para ahli: 

 
a. Menurut Degeng, pembelajaran (atau ungkapan yang lebih dikenal 

sebelumnya “pengajaran”) adalah upaya untuk membelajarkan 

siswa.
41

 

b. Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. 

Kegiatan ini mengakibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara 

yang lebih efektif dan efisien.
42

 

c. Pembelajaran adalah suatu usaha mengorganisasi lingkungan sehingga 

menciptakan kondisi belajar bagi siswa.
43

 
 

 

Adapun Pendidikan Agama Islam, menurut Omar Muhammad Al-

Taumy al- Syaebani, diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku 

individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya 

dan kehidupan alam sekitarnya melalui proses pendidikan. Perubahan itu 
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dilandasi dengan nilai-nilai Islami.
44

 

2. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pendidikan adalah suatu yang hendak dicapai dengan kegiatan 

atau usaha pendidikan. Pendidikan berusaha mengubah keadaan seesorang 

dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat berbuat menjadi dapat berbuat, 

dari tidak bersikap seperti yang diharapkan menjadi sikap seperti yang 

diharapkan. Kegiatan pendidikan ialah usaha membentuk manusia secara 

keseluruhan aspek kemanusiaannya secara utuh, lengkap dan terpadu. 

Tujuan pendidikan Islam adalah kepribadian muslim, yaitu suatu 

kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam. Orang yang 

berkepribadian muslim dalam al-Qur‟an disebut “muttaqun”. Karena itu, 

pendidikan Islam berarti juga pembentukan manusia yang bertaqwa. Ini sesuai 

benar dengan Pendidikan Nasional kita yang dituangkan dalam tujuan 

Pendidikan Nasional yang akan membentuk manusia Pancasilais yang 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Setiap orang sangat membutuhkan pendidikan formal melalui sekolah 

bukan hanya di lingkungan umum dan alam sekitarnya, karena pendidikan 

formallah yang mempunyai tujuan yang jelas. Dalam pendidikan formal 

direncanakan dan diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan, cara 

dan alat, waktu dan tempat untuk mencapai tujuan itu. Karena itu, tujuan 
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pendidikan Islam dapat dicapai dalam pendidikan formal. Sedangkan 

pendidikan formal itu dicapai dengan pengajaran. Ini berarti tujuan pengajaran 

ialah untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pengajaran Islam ialah untuk 

mencapai tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk kepribadian muslim.
45 

Sedangkan tujuan Pendidikan Agama Islam menurut Omar 

Muhammad Al-Taumy al-Syaiebani, dalam Arifin diartikan sebagai 

perubahan yang diingini yang diusahakan dalam proses pendidikan atau usaha 

pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dari 

kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakat serta pada alam sekitar 

dimana individu itu hidup atau pada proses pendidikan itu sendiri dan proses 

pengajaran sebagai suatu kegiatan asasi dan sebagai proporsi diantara profesi 

asasi dalam masyarakat.
46 

Jadi tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah upaya untuk 

membelajarkan agama Islam agar dapat meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan siswa tentang agama Islam, 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman, bertaqwa kepada Allah 

SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 

 

                                                             
45

 Zakiyah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta:Proyek Pembinaan 

Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, 1982), h. 60 
46

 M. Arifin, Op.cit., h. 42 



 

3. Komponen-Komponen Pembelajaran 

Di dalam kegiatan belajar mengajar terdapat beberapa komponen yang 

meliputi : tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat dan 

sumber, serta evaluasi.
47

 

a. Tujuan
 

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan 

pembelajaran. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran merupakan suatu 

cita-cita yang bernilai normatif. Sebab dalam tujuan terdapat sejumlah 

nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik. Tujuan pengajaran 

merupakan deskripsi tentang penampilan perilaku (performance) anak 

didik yang diharapkan setelah mempelajari bahan pelajaran tertentu.
 

 
b. Bahan Pelajaran 

Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses 

belajar mengajar. Bahan adalah salah satu sumber belajar bagi anak didik. 

Bahan yang disebut sebagai sumber belajar (pengajaran) ini adalah suatu 

yang membawa tujuan pengajaran. Bahan pelajaran merupakan inti yang 

ada dalam kesulitan belajar mengajar, karena memag bahan pelajaran 

itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh anak didik. 

c. Kegiatan Belajar Mengajar 

Cara belajar mengajar adalah inti dalam pendidikan. Dalam kegiatan 

                                                             
47

 Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar (Bandung : PT Refika 

Aditama, 2009), h. 13 



 

belajar mengajar, guru dan peserta didik terlibat dalam sebuah interaksi 

dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya. Dengan demikian, kegiatan 

belajar mengajar yang bagaimanapun juga ditentukan dari baik dan 

tidaknya program pengajaran yang telah dilakukan, dan akan berpengaruh 

terhadap tujuan yang akan dicapai. 

d. Metode  

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran  merupakan suatu cara kerja 

yang sisitematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai suatu tujuan.
48

 Seiring dengan perkembangan zaman, 

banyak sekali metode – metode yang digunakan dalam dalam pendidikan 

islam, ada metode problem sloving, metode eksperimen, ceramah, diskusi, 

tanya jawab dan lain sebagainya.  Agar terciptanya suasana belajar yang 

menyenangkan seorang pendidik harus mampu menerapkan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik/ keadaan dari peserta didik. 

Tiap – tiap kelas memungkinkan menggunakan metode uang berbeda 

dengan kelas yang lainnya, untuk itu seorang pendidik harus menguasai 

metode – metode pembelajaran.  Adapun fungsi dari sebuah metode 

adalah: 
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1) Untuk memperlancar dan memudahkan proses belajar 

2) Membantu pendidik dalam menjelaskan sebuah materi 

3) Membantu peserta didik untuk menjadi lebih berani, aktif dan mandiri. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, metode sangat diperlukan oleh guru, 

dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai.
49 

Ada beberapa metode pembelajaran yang dikemukakan oleh Abdul 

Majid antara lain: 

1) Metode ceramah adalah menyampaikan materi yang dilakukan secara 

lisan.  

2) Metode tanya jawab adalah mengajukan pertanyaan kepada peserta 

didik dan sebaliknya.  

3) Metode tulisan adalah metode mendidik dengan huruf atau simbul, 

untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. 

4) Metode diskusi yaitu cara untuk memecahkan masalah, baik satu 

orang atau lebih untuk memperkuat pendapatnya.  

5) Metode pemecahan masalah yaitu dengan menstimulasi anak didik 

untuk memperhatikan, menelaah, dan berfikir tentang suatu masalah 

kemudian menganalisisnya.  

6) Metode kisah yaitu dengan menyampaikan kisah yang diharapkan 

dapat mengubah hati nuraninya dan berupaya melakukan hal-hal yang 
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baik sebagai dampaknya.  

7) Metode perumpamaan yaitu metode untuk mengungkapkan suatu sifat 

dan hakikat dari realitas sesuatu.  

8) Metode pemahaman dan penalaran yaitu dengan membangkitkan akal 

dan kemampuan berfikir anak didik secara logis. 

9) Metode perintah berbuat baik dan saling menasehati yaitu untuk 

memotivasi siwa melakukan amar ma‟ruf dan nahi mungkar.  

10) Metode suri tauladan, diharapkan akan menumbuhkan hasrat untuk 

berbuat baik pula.  

11) Metode hikmah adalah upaya menuntun orang lain untuk 

menggunakan akalnya untuk mendapat kebenaran dan kebaikan diikuti 

penjelasan yang rasional. 

12) Metode peringatan dan pemberian motivasi yaitu kegiatan memberi 

dorongan agar anak bersedia dan mau mengerjakan kegiatan atau 

perilaku yang diharapkan oleh orang tua dan guru. 

13) Metode praktik yaitu memberikan materi dengan alat atau benda, lalu 

diperagakan, dengan harapan anak didik jelas dan dapat 

mempraktekkannya. 

14) Metode karyawisata yaitu dengan mengadakan perjalanan untuk 

menggali sebuah ilmu, memperhatikan keindahan dengan tujuan 

mengambil hikmahnya.  

15) Pemberian ampunan dan bimbingan adalah memberi kesempatan anak 



 

didik untuk memperbaiki tingkah lakunya dan mengembangkan 

dirinya  

16) Metode kerja sama yaitu upaya saling membantu satu sama lain untuk 

melaksanakan tugasnya dan memecahkan masalah yang dihadapi.  

17) Metode pentahapan yaitu penyampaian materi dengan bertahap sesuai 

dengan proses perkembangan anak didiknya.
50

 

e. Alat  

Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan pengajaran. Alat dapat dibagi menjadi dua macam yaitu : 

alat verbal dan alat bantu non verbal. Alat verbal berupa suruhan, perintah, 

larangan dan sebagainya. Sebagai alat bantu non verbal berupa globe, 

papan tulis, batu lisan, batu kapur, gambar, diagram, slide, video dan 

sebagainya. 

f. Sumber Pelajaran 

Sumber pelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan 

sebagai tempat dimana bahan pengajaran bisa didapatkan. Sumber 

pelajaran sesungguhnya banyak sekali ada di mana-mana: di sekolah, di 

halaman, di pusat kota, di pedesaan dan sebagainya. Pemanfaatan sumber-

sumber pengajaran tersebut tergantung pada kreativitas guru, waktu, 

biaya, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Segala sesuatu dapat 

dipergunakan sebagai sumber belajar sesuai kepentingan guna mencapai 
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tujuan yang telah ditetapkan.
51

 

g. Evaluasi 

Evaluasi Pendidikan adalah suatu tindakan atau proses untuk 

menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala 

sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan.  

Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, 

memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk 

membuat alternatif-alternatif keputusan. Sedangkan dalam hubungannya 

dengan kegiatan pengajaran Norman E. Groundlund merumuskan 

pengertian evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan 

atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran 

telah di capai oleh siswa.
52

 

 

D. Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 

Pendidikan Al-Qur‟an terdiri dari Taman Kanak-Kanak al-Qur‟an 

(TKA/TKQ), Taman Pendidikan al-Qur‟an (TPQ/TPQ), Ta’limul Qur’an lil Aulad 

(TQA), dan bentuk lainnya yang sejenis. Perkembangan lembaga pendidikan al-

Qur‟an yang begitu pesat menandakan makin meingkatnya kemampuan kesadaran 

masyarakat. akan pentingnya kemampuan baca tulis al-Qur‟an dan keberadannya di 
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Indonesia.
53

 Penjelasan secara mendalam akan penulis jabarkan dalam uraian 

selanjutnya dimulai dari sejarah dan pengertian TPA hingga metode kemampuan 

membaca Al-Qur‟an. 

1. Sejarah dan Pengertian Taman Pendidikan Al-Qur’an  

Kurikulum TK/TPA BKPRMI disusun pertama kali pada tahun 1990. 

Disusun berdasarkan hasil Lokakarya Nasional Pengelolaan TK Al-Qur‟an 

BKPRMI di Banjarmasin Kalimantan Selatan, tanggal 12-14 Agustus 1990. 

Bahan Lokakarya tersebut sebagian berasal dari Tim tadarus AMM Yogyakarta, 

asuhan K.H As‟ad Humam (alm), yang telah mempelopori berdirinya TK Al-

Qur‟an (berdiri tanggal 16 Maret 1988). Hubungan historis antara TK Al-Qur‟an 

AMM dan TK Al-Qur‟an BKPRMI berawal dari kegiatan LMD (Latihan 

Management Dakwah) BKPRMI tanggal 9-13 Januari 1989, bertempat di 

komplek TK Al-Qur‟an AMM Kota Gede Yogyakarta. Waktu itu Almarhum 

menyatakan harapannya agar BKPRMI menjadikan TK Al-Qur‟an yang telah 

dirintisnya menjadi program Nasional. Harapan beliau disambut baik dan menjadi 

keputusan penting dalam MUNAS V BKPRMI di Surabaya (27-30 Juni 1989). 

Pertumbuhan dan perkembangan TPA cukup pesat dan semarak di seluruh 

tanah air, hal Ini menunjukkan adanya sambutan dan dukungan yang cukup baik 

dari masyarakat dan juga menunjukan kepedulian umat dalam upaya pewarisan 

dan penanaman nilai keimanan dan ketakwaan (IMTAQ) bagi generasi 
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mendatang. Keberadaan dan pertumbuhan unit-unit pendidikan non formal jenis 

keagamaan itu juga cukup strategis jika dilihat dari tuntutan pembangunan bangsa 

yang menempatkan asas keimanan dan ketakwaan sebagai asas utamanya, di 

samping asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).  

Dilihat dari sisi yang lebih operasional lagi keberadaan TPA dapat dikatakan 

sangat mendukung dalam rangka memberikan dukungan nyata atas keputusan 

Pemerintah tentang pentingnya pengentasan buta aksara dan buta makna Al-

Qur'an, dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan 

sehari-hari. TPA juga sebagai pusat kegiatan yang dilakukan di masjid, mushola, 

majelis ta'lim, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk memakmurkan masjid 

sebagai pusat ibadah. 

Keberadaan TPA tersebut membawa misi yang sangat mendasar terkait 

dengan pentingnya memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai al-Qur‟an sejak 

usia dini. Kesemarakan ini menemukan momentumnya pada tahun 1990-an 

setelah ditemukan berbagai metode dan pendekatran dalam pembelajaran 

membaca Al-Qur‟an. Kini lembaga pendidikan al-Qur‟an berupa TKA/TKQ, 

TPQ/TPQ dan TQA atau sejenis-nya telah cukup eksis. Dengan disahkannya PP 

No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, makin 

memperkokoh keberadaan lembaga pedidikan Al-Qur‟an ini, sehingga menuntut 

penyelenggaraannya lebih professional.
54
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TPA merupakan suatu “Lembaga pendidikan dan pengajaran Islam untuk 

anak usia 7-12 tahun, yang menjadikan santri mampu membaca Al-Qur‟an 

dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid sebagai target pokoknya”.
55

 

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPA) 

adalah “Lembaga pendidikan dan pengajaran Al-Qur‟an untuk anak usia SD (7-12 

tahun)”.
56

 

Kesimpulan dari uraian di atas bahwa yang dimaksud TPA adalah suatu 

lembaga yang bergerak di bidang pendidikan agama Islam bagi anak-anak 

khususnya usia Sekolah Dasar (SD) yang mengajarkan kepada anak-anak didalam 

cara membaca dan menulis huruf-huruf yang ada di Al-Qur‟an dengan baik dan 

benar agar dikemudian hari menjadi kebiasaan dan kegemaran karena telah 

terpatri dalam jiwa akan cinta Al-Qur‟an. Untuk itu dalam proses pengajarannya 

harus mengacu pada kaidah Ilmu Tajwid yang menjadi target utamanya.
57

 

Sesuai dengan namanya sebagai taman, maka TPA merupakan tempat yang 

indah dan juga nyaman sebagai tempat bermain dan belajar, oleh karenanya maka 

TPA harus mampu mencerminkan dan menciptakan iklim yang indah, nyaman 

dan menyenangkan sehingga anak-anak yang sedang belajar dapat merasakan 

bahwa TPA  adalah suatu tempat belajar yang juga sekaligus sebagai tempat 
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mereka bermain, dalam hal ini Mu‟min menegaskan bahwa “TPA adalah sebuah 

tempat yang indah dan nyaman”.
58

 

Materi atau muatan pengajaran pada TPA terbatas pada pemberian bekal 

dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan keagamaan. Terutama untuk 

pengajaran yang kurang memungkinkan dapat tercapai secara tuntas melalui 

pendidikan di sekolah formal. Materi utama atau pokok yaitu baca tulis al-Qur'an, 

sedangkan materi tambahan yaitu materi seperti praktek shalat, hafalan ayat-ayat 

al-Qur'an, doa-doa harian, penanaman akidah akhlak dan lain sebagainya.
59

 

Keberadaan TPA pada dasarnya adalah untuk membantu peran orang tua 

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

pengajar di sekolah. TPA 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 

dalam surat al-Alaq ayat 1-5. 

Merujuk pada UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 bahwa Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an merupakan lembaga pendidikan keagamaan non–formal 

yang bermutu dalam rangka mencetak peserta didik yang memiliki pengetahuan 

tentang Al-Qur‟an dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata (perilaku 
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dan keilmuan). Taman Pendidikan Al-Qur‟an merupakan lembaga pendidikan 

non-formal yang memiliki fungsi strategis bagi: menanamkan kecintaan dan 

pemahaman Al-Qur‟an bagi generasi muslim penerus kejayaan Islam di bumi 

nusantara; serta memasyarakatkan nilai-nilai Al-Qur‟an bagi kehidupan nyata di 

masyarakat secara kontinyu, dari generasi ke generasi. 

TPA sesungguhnya telah memperoleh payung hukum dalam 

penyelenggaraannya. Termasuk pengakuan pemerintah terhadap perannya sebagai 

bagian dari pendidikan pada umumnya yang memiliki fungsi strategis dalam 

meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia yang dijiwai pada nilai-nilai 

Pancasila.
60

 Dijelaskan pula bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang 

sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
61

 

TPA menempati bagian dari peran strategis pendidikan nonformal yakni
62

; 

a. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang 

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung 

pendidikan sepanjang hayat.  

b. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik 

dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan 

fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.  
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c. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan 

anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 

perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan 

kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik. 

d. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis 

taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.  

Direktorat Pendidikan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Depag RI (2008) mengklasifikasikan pendidikan keagamaan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur nonformal. Dalam klasifikasi ini, 

diniyah non formal dibagi menjadi dua yaitu berjenjang dan tanpa berjenjang. 

Yang termasuk lembaga pendidikan diniyah nonformal berjenjang adalah diniyah 

takmiliyah awaliyyah, diniyah takmiliyah wustha, diniyah takmiliyah ulya dan 

diniyah takmiliyah aly. Dan yang termasuk diniyah non formal tanpa jenjang 

adalah Taman Kanak-kanak Al-Qur‟an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

(TPQ), Ta‟limul Qur‟an Lil Aulad (TQA), Majlis Taklim.  

Rumpun pendidikan Islam yang dijelaskan di atas yang dimaksud 

pendidikan Al-Qur‟an dalam penelitian ini adalah madrasah diniyah non formal 

yang meliputi; Taman Kanak-Kanak Al-Qur‟an, Taman Pendidikan Al-Qur‟an, 

dan Ta’limul Qur’an Lil Aulad.  

 



 

2. Visi dan Misi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) 

Salah satu visi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) pada dasarnya tercermin 

dari motto lembaga tersebut, yaitu menyiapkan generasi qur'ani menyongsong 

masa depan gemilang. 

Sedangkan misi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) adalah bersifat dwi 

tunggal, yaitu misi pendidikan dan misi dakwah Islamiyah. Selaku pembawa misi 

pendidikan, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) tampil berdampingan dengan 

pendidikan formal, yaitu pendidikan yang sederajat dengan pendidikan SD atau 

MI yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Sedangkan, selaku pembawa 

misi dakwah, lembaga yang bersifat non formal ini diharapkan dapat menjadi 

pemantap atau penunjang misi pendidikan keagamaan (Islam) dalam kurikulum 

pendidikan formal yang porsinya dipandang kurang.
63

 

3. Tujuan dan Target Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) 

Kurikulum dan Pola Penyelenggaraan Pendidikan Taman Pendidikan Al-

Qur‟an bertujuan :
64

 

4. Menyiapkan para santri agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang 

Qur‟ani, mencintai Al-Qur‟an sebagai pedoman dan pandangan hidup. 

5. Sebagai lingkungan pergaulan yang sehat dan Islami, hal ini penting bagi 

perkembangan jiwa anak, utamanya dalam proses sosialisasi.  
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6. Secara lebih khusus mulai membekali para santri dengan kemampuan berpikir 

kreatif, mengembangkan dan mengasah potensi yang ada pada dirinya. 

Sedang untuk mencapai tujuan di atas ditentukan target operasional yaitu: 

a. Santri mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar sesuai dengan 

kaidah-kaidah ilmu tajwid 

b. Santri mampu terbiasa melaksanakan shalat 5 waktu serta terbiasa hidup 

dengan adab-adab Islam sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya 

c. Santri hafal doa sehari-hari, mengerti cara menulis huruf-huruf Al-Qur‟an.  

d. Santri mengenal dan memahami dasar-dasar berfikir kreatif dan teknik 

keterampilan sesuai dangan tingkatannya. 

Secara kelembagaan, tujuan adanya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di 

antaranya adalah sebagai berikut:
65

 

a. Membantu mengembangkan potensi anak ke arah pembentukan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan keagamaan, melalui pendekatan yang 

disesuaikan dengan lingkungan dan taraf perkembangan anak berdasarkan 

tuntunan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul. 

b. Mempersiapkan anak agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan keagamaan yang telah dimilikinya melalui program 

pendidikan lanjutan. 
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E. Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

 Kegiatan membaca menjadi suatu hal yang sangat penting dalam Al Qur‟an, 

sampai-sampai ayat yang kali pertama diturunkan dalam sejarah turunnya Al Qur‟an 

adalah perintah membaca yang tertuang dalam Surat Al Alaq ayat 1. 

               

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan.
66

 

1. Pengertian Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Kemampuan memiliki kata dasar mampu yang berarti kuasa (sanggup 

melakukan sesuatu). Jadi kemampuan memiliki arti kesanggupan, kecakapan dan 

kekuatan.
67

 Sedangkan membaca memiliki arti melihat tulisan dan mengerti atau 

dapat melisankan apa yang tertulis itu.
68

 

Sumadi Suryabrata mengutip dari Woodworth dan Marquis mendefinisikan 

ablility (kemampuan) pada 3 (tiga) arti yaitu:
69

 

a. Actievment, yang merupakan potensial ability, yang dapat diukur langsung 

dengan alat atau test tertentu.  

b. Capacity, yang merupakan potensial ability, yang dapat diukur secara tidak 

langsung dengan melalui pengukuran terhadap kecakapan individu, di mana 
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kecakapan ini berkembang dengan perpaduan antara dasar dengan training 

yang intensif dan pengalaman. 

c. Aptidute, yaitu kualitas yang hanya dapat diungkapkan atau diukur dengan tes 

khusus yang sengaja dibuat untuk itu. 

Membaca adalah suatu usaha mengolah bahan bacaan yang berupa simbul 

atau tulisan yang berisi pesan peneliti.
70

 Membaca juga merupakan salah satu 

aktivitas belajar. Hakikat membaca adalah suatu proses yang kompleks dan rumit 

karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang bertujuan untuk 

memahami arti atau makna yang ada dalam tulisan tersebut. 

Membaca atau kegiatan membaca adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

sadar dan bertujuan. Demikian juga yang dimaksud membaca, membaca itu 

adalah proses pengenalan simbol-simbol yang berlaku sebagai perangsang untuk 

memunculkan dan penyusunan makna, serta dengan menggunakan makna yang 

dihasilkan itu pada tujuan.
71

 Membaca juga dipandang sebagai sarana memenuhi 

kebutuhan dan sarana untuk mencapai tujuan lewat bahan bacaan atau dapat 

dikataan membaca suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan untuk 

memperoleh kesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau 

bahasa tulis.
72
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Pengertian Al Qur‟an menurut istilah yaitu adalah wahyu Allah SWT yang 

dibukukan lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suatu 

mukjizat, serta membacanya dianggap ibadah sumber utama ajaran islam.
73

 

Menurut Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti pengertian Al-Quran adalah firman Allah 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk melemahkan orang-orang yang 

menentangnya sekalipun dengan surat yang terpendek, serta membacanya 

termasuk ibadah.
74

 

Dua definisi mengenai Al Qur‟an diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-

Quran adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW 

melalui Malaikat Jibril yang merupakan mukjizat, membaca dan mempelajarinya 

adalah bernilai ibadah. Jadi pengertian diatas yang dimaksud penulis, kemampuan 

membaca Al-Quran adalah suatu kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran 

dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. 

2. Dasar Membaca Al-Qur’an 

Dasar membaca Al-Qur‟an yang pertama adalah surat Al-Balad ayat 8-10, 

yang berbunyi :  
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Artinya:  “Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, 

Lidah dan dua buah bibir. Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan”.
75

 

 

Dasar membaca yang terdapat dalam ayat tersebut adalah mata untuk 

melihat teks atau tulisan, lidah dan dua buah bibir untuk melafalkan dan 

mengucapkan bacaan, seperti apa yang dikehendaki penulis, untuk dapat 

memperoleh informasi baru yang dapat menambah pengetahuan manusia agar 

tidak menjadi manusia yang asing akan informasi-informasi baru yang 

berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu 

pengetahuan.  

Dasar yang kedua adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berbunyi :  

                           

                          

Artinya :“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmulah 

yang paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia 

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”.
76
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Kesimpulannya yaitu mempelajari makna atau arti ayat di atas, jelas bahwa 

Allah SWT mewahyukan Al-Qur‟an pertama kalinya kepada Nabi Muhammad 

SAW dengan perintah membaca. 

3. Indikator Kemampuan Membaca Al Qur’an  

Standar kemampuan membaca yaitu kecepatan membaca dan pemahaman 

isi bacaan secara keseluruhan, dimaksudkan kecepatan membaca (reading speed) 

seseorang adalah 180 kata permenit.
77

 Indikator kemampuan membaca Al-Qur‟an 

yang dimaksud di sini adalah kesanggupan siswa dalam membaca Al-Qur‟an 

dengan baik, lancar dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid serta memahami 

kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.  

Terdapat beberapa aturan dalam membaca Al Qur‟an yang harus 

diperhatikan dan dilaksanakan bagi pembacanya, di antara peraturan-peraturan itu 

adalah memahami kaidah-kaidah ilmu tajwid.  Hukum mempelajari ilmu tajwid 

adalah Fardu Kifayah, sedangkan mengamalkannya Fardu Ain. Hal ini sesuai 

firman Allah SWT Surat Al Muzammil ayat 4 dan Al Furqon ayat 32.  

                

Artinya: Atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Al Quran itu dengan 

perlahan-lahan.(QS. Al Muzammil: 4).
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Artinya: “Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak 

diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat 

hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan 

benar).”(QS. Al Furqon: 32).
79

 

Suatu riwayat menyebutkan Sayyidina Ali pernah ditanya tentang firman 

Allah SWT surat Al-Muzammil Ayat 4 tersebut. Beliau menjawab bahwa tartil 

yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah memperbaiki/memperindah bacaan 

huruf hijaiyah yang terdapat dalam Al Qur‟an dan mengerti hukum-hukum 

ibtida‟dan waqaf.
80

 

Adanya proses pembelajaran Al-Qur‟an, secara tidak langsung itu 

menunjukkan bahwa akan ada perubahan yang terjadi pada siswa. Sebagaimana 

yang diungkapkan di atas, bahwa ketika adanya proses pembelajaran khususnya 

pembelajaran Al-Qur‟an maka siswa akan memperoleh setidaknya tiga pokok dari 

hasil pembelajaran tersebut:
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1) Kemampuan dasar dalam membaca dan menulis Al-Qur‟an dengan baik dan 

benar 

2) Kemampuan untuk menghafal surat-surat pendek 

3) Pemahaman kandungan surat-surat pendek. 

 

  



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis kualitatif yaitu 

penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada 

latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis dengan 

metode-metode yang alamiah. Ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah 

generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari 

fenomena yang diamati.
82

 Penelitian ini menggunakan kata-kata dan rangkaian kalimat, 

bukan merupakan deretan angka atau statistik. Penelitian ini berusaha mendiskripsikan 

pendidikan Islam nonformal. 

 

B. Sumber Data 

Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong bahwa sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui 

dua sumber data, yaitu:
83

 

 

1. Data Primer  
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang 

diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam 

memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.  

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Ketua Yayasan TPA Al-Hikmah 

2) Staf Guru TPA Al-Hikmah 

3) Wali Murid 

4) Anak-anak/ santri TPA Al-Hikmah 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari 

literatur dan dokumen serta data yang diambil dari TPA Al-Hikmah 

Sidosari Natar Lampung Selatan dengan permasalahan di lapangan yang 

terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan 

laporan-laporan penelitian. Sumber sekunder di antaranya buku-buku atau 

kitab-kitab mengenai pendidikan Islam yang membahas tentang 

pendidikan nonformal dan teori-teori mengenai metode pendidikan, serta 

buku-buku metodologi penelitian yang menunjang penelitian ini. 

 

 

 



 

C. Obyek dan Subyek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah seluruh pengurus yang berjumlah 4 orang, anak 

didik di TPA Al-Hikmah Sidosari Kec. Natar Lampung Selatan yang berjumlah 135  

anak, dan wali murid serta masyarakat yang berinteraksi dengan anak didik di TPA Al-

Hikmah Sidosari Kec. Natar Lampung Selatan diambil dari para pengurus organisasi 

masyarakat dan masyarakat terdekat. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Interview ( Wawancara ) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Metode wawancara 

adalah "teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung 

satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancara dan jawaban 

diberikan oleh yang diwawancarai.
84

 Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
85

 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan 

dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan 

telepon. 

a. Wawancara terstruktur 
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Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.oleh karena 

itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 

telah disiapakan. 

b. Wawancara Tidak Terstuktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersususn secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan di tanyakan.
86

 

Berdasarkan jenis interview di atas, penulis menggunakan wawacara tidak 

terstruktur, artinya bahwa penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang 

interview untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri. Penulis menggunakan 

cara ini karena untuk mendapatkan data yang relevan dan juga tidak menginginkan 

adanya kekakuan antara penulis sebagai penginterview dengan orang yang di 

interview. dalam pelaksanaannya penulis akan mewawancarai ketua dan pengurus 

TPA Al-Hikmah Sidosari Kec. Natar Lampung Selatan. Wawancara ini penulis 

gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan suatu 

pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti. 

 

2. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku 
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obyek sasaran.
87

 Metode observasi ini merupakan metode pendukung dalam 

penelitian ini, karena dengan metode observasi penulis bisa mendapatkan informasi 

secara langsung dan juga memperoleh data secara lebih rinci dan jelas. observasi 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan, yaitu bentuk 

observasi atau pengamatan, dimana peneliti tidak terlibat langsung atau tidak 

berperan secara langsung ke dalam kegiatan yang di teliti. Metode ini penulis 

gunakan melihat kondisi lokasi penelitian dan keadaan di TPA Al-Hikmah Sidosari 

Kec. Natar Lampung Selatan. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sejumlah besar data yang tersedia berupa data verbal 

dan terdapat dalam surat-surat, catatan harian (jurnal), kenang-kenangan, laporan-

laporan dan sebagainya. kumpulan data verbal ini di sebut dokumen dalam arti 

sempit, sedangkan dalam arti yang luas meliputi monumen, artefak, photo, tipe, dan 

sebagainya. 

Metode dokumentasi ini penulis gunakan sebagai metode pendukung untuk 

melengkapi data-data yang di peroleh. adapun dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data tertulis tentang jumlah/data anak didik, jumlah pengurus, 

letak geografis TPA dan lain-lain yang dapat menyempurnakan data yang diperlukan. 

4. Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan 
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“Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke 

lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”. 

Analisis dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung 

dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, 

peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila 

jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka 

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

dianggap kredibel. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu : 

1. Data Reduction (Reduksi data) merupakan proses berpikir sintesif yang 

memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. 

Sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari dari temanya. 

2. Data display (penyajian data), penyajian data dapat dilakukan dalam uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian 

data yang dilakukan oleh penulis yaitu data-data yang diperoleh dari TPA 

Al-Hikmah Sidosari Kec. Natar Lampung Selatan. 

3. Conclusion drawing/verification merupakan kesimpulan awal yang di 

kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
88
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Setelah data diolah dengan cara di atas, maka penulis dengan cara berpikir 

induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus kongkrit itu 

ditarik generalisasi yang membuat sifat umum, Dilihat dari prasurvei yang 

dilakukan oleh penulis. 

 

  



 

BAB IV 

LAPORAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 

A. Laporan Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kelurahan Sidosari 

Kelurahan Sidosari merupakan salah satu kelurahan dalam wilayah kecamatan 

Natar, awal mulanya terdiri dari tiga kelurahan yang masih dalam satu naungan, 

akan tetapi pada tahun 1987 terjadi pemekaran wilayah sehingga Kelurahan 

Sidosari sekarang sudah berdiri sendiri. Kelurahan ini merupakan kampung tua 

yang dalam sejarahnya mengalami perkembangan yang relatif lambat, dalam arti 

bahwa sejak dibukanya kelurahan Sidosari pada tahun 1967 sebagai daerah 

terpencil memerlukan proses yang cukup panjang. 

Kelurahan Sidosari sejak pemekarannya dari kecamatan Natar telah 

berkembang pesat seiring dengan kemajuan zaman dan sejak berdirinya 

Kelurahan Sidosari telah mengalami 10 kali pergantian kepala kelurahan yaitu: 

 Hasanuddin   : 1967 - 1972 

 Wayan Suwitro  : 1972 - 1977 

 Joko Sampir  : 1977 - 1982 

 Martono   : 1982 - 1987 

 Boiman   : 1987 - 1992 

 Zainal Fikri  : 1992 - 1997 

 Budi Arfansyah  : 1997 - 2002 

 Siswanto   : 2002 - 2007 

 M. Amin Ansor  : 2007 - 2012 



 

 Paryanto   : 2012 sampai sekarang.
89

 

Dengan adanya pergantian-pergantian kepala kelurahan yang ada di 

Kelurahan Sidosari maka mulai adanya kemandirian kelurahan untuk dapat 

berkembang menjadi kelurahan yang lebih maju. 

2. Letak Geografis Kelurahan Sidosari 

Kelurahan Sidosari mempunyai luas wilayah ± 13.600 Ha. Dari wilayah 

Kecamatan Natar 6300 Ha, dan dari luas wilayah Kabupaten ± 20 Km, dari 

Ibukota Kabupaten Lampung Selatan (Kalianda), dan ± 10 Km dari Kecamatan 

Sidomulyo Lampung Selatan. Kelurahan ini merupakan salah satu kampung tua 

di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun pemanfaatan tanah yang ada di 

Kelurahan Sidosari adalah sebagai berikut: 

a. Perkampungan : 1.186 Ha 

b. Kuburan   : 0,50 Ha 

c. Jalan Raya  : 4 Ha 

d. Lapangan  : 1 Ha 

e. Jalan Kampung  : 1 Ha 

f. Perkebunan  : 7.581 Ha 

g. Bangunan Umum : 2,5 Ha 

h. Tanah Kosong  : 12 Ha 

i. Tanah Sawah  : 2 Ha 

j. Jalur Hijau  : 2 Ha 
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k. Perkantoran  : 0,25 Ha 

l. Tanah Wakaf  : 11,25 Ha 

Sedangkan batas-batas wilayah Kelurahan Sidosari adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Way Kandis 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sri Mulyo 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Hajimena 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa Jaya 

Kelurahan Sidosari terletak pada posisi daerah dengan permukaan tanah yang 

relatif datar dengan ketinggian dari permukaan air rata-rata 30 M. Adapun jarak 

dari pusat pemerintahan kelurahan adalah: 

a. Jarak dari pemerintahan kecamatan : 10 Km 

b. Jarak dari ibukota kabupaten  : 80 Km 

c. Jarak dari ibukota propinsi  : 13 Km 

d. Jarak dari ibukota Negara  : 560 Km 

Selain itu semua, ada juga beberapa fasilitas Kelurahan Sidosari diantaranya: 

a. Jumlah Masjid  : 4 buah 

b. Jumlah Musholla : 9 buah 

c. Puskesmas  : 2 buah 

d. Sekolah Dasar  : 5 buah
90
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3. Struktur Pemerintahan Kelurahan Sidosari 

Pemerintahan yang ada di kelurahan Sidosari terdapat beberapa struktur 

pemerintahan kelurahan, baik itu struktur pemerintahan dari kelurahan itu sendiri 

ataupun struktur keorganisasian dari masyarakat sekitar. 

Struktur pemerintahan Kelurahan Sidosari dalam hal ini langsung diketuai 

oleh Kepala Kelurahan Sidosari dan kemudian wakil kepala kelurahan dan diikuti 

oleh sekretaris kelurahan dan bendahara kelurahan yang mana bertanggung jawab 

terhadap maju mundurnya suatu kelurahan yang ada disuatu daerah, kemudian 

ditambah dengan beberapa seksi dari masyarakat yang ada, yang ikut berperan 

dalam struktur pemerintahan. 

Kelurahan Sidosari dalam hal pemerintahan baru saja berkembang dan 

mengalami pemekaran wilayah sehingga dapat dikatakan sebagai daerah yang 

tingkat perkembangannya pesat dan maju, hal ini dapat dilihat dari struktur 

pemerintahan kelurahan yang sudah begitu rapi sesuai dengan prosedur 

kelurahan-kelurahan maju lainnya. Di bawah ini merupakan bagan struktur 

pemerintahan Kelurahan Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan: 

 

 

 



 

Bagan 1 

STRUKTUR PEMERINTAHAN KELURAHAN SIDOSARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Kelurahan 

Paryanto 

Sekretaris Kelurahan 

Saimin 

 

Kaur Pembangunan 

M. Soleh 

Kaur Umum 

Efendi 

Kaur Pemberdayaan 

Supriyadi 

Kaur Kesra 

Bintang Alam 

Kaur Keuangan 

Waluyo 

Kepala Dusun 

Kadus Sidosari 

Saimin 

Kadus Sindang Liwa 

Samhadian 

Kadus Sinar Banten 

Rohani 

Kadus Bangun Rejo 

Suyono 

Kadus Simbaringin 

Sukimin 

Kasi Teknis 

Lapangan 

Kadus Kampung Baru 

Suratmin 



 

Struktur pemerintahan kelurahan yang ada ternyata terdapat beberapa seksi 

yang turut membantu dalam memajukan perkembangan Kelurahan Sidosari 

sehingga adanya seksi-seksi yang turut sertta dalam membantu, maka 

perkembangan kelurahan diyakini akan berkembang dengan pesat dan cepat. 

Data jumlah Perangkat kelurahan sesuai dengan bagan yang ada diatas: 

a. Kepala Urusan   : 5 Orang 

b. Kepala Dusun   : 6 Orang 

c. Staf Kelurahan  : 4 Orang 

d. Jumlah Dusun   : 6 Dusun 

e. Pelayanan Umum  : 15 Orang 

f. Pelayanan Kependudukan : 8 Orang 

g. Pelayanan Legalisasi  : 4 Orang
91

 

 

4. Keadaan Penduduk Kelurahan Sidosari 

Jumlah penduduk Kelurahan Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan, 

berjumlah 905 KK atau 1658 jiwa dari jumlah tersebut laki-laki berjumlah 1863 

jiwa dan perempuan berjumlah 1658 jiwa. Dusun Sidosari tempat dimana TPA 

Al-Hikmah berada, terdiri dari 5 RT, yang merupakan suatu wilayah yang berada 

di Kelurahan Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan. RT 1 terletak di 
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tengah-tengah dusun, RT 2 terletak di sebelah Utara, RT 3 berada disebelah Barat, 

RT 4 disebelah Selatan, dan RT 5 berada disebelah Timur. 

Menurut laporan sensus bulan September 2006, penduduk Dusun Sidosari 

berjumlah 768 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 424 jiwa dan perempuan 344 jiwa 

dengan jumlah kepala keluarga 190 kepala keluarga yang terdiri dari beragam 

suku, baik itu Suku Lampung, Jawa, Semende, Serang, ataupun Sunda. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 1 

Perincian Penduduk Kelurahan Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan 

Tahun 2016 

No Dusun 
Jumlah 

KK 

Jenis Kelamin Jumlah 

(Jiwa) 
% 

Lk Pr 

1 Sinar Banten 183 275 253 527 14,96 

2 Sidosari 190 424 418 768 21,82 

3 Sindang Liwa 153 324 265 637 18,09 

4 Bangun Rejo 155 355 223 687 19,51 

5 Kampung Baru 100 202 275 384 10,91 

6 Simbaringin 124 283 224 518 14,71 

 Jumlah 905 1863 1658 3521 100 

Sumber: Monografi, Kelurahan Sidosari tahun 2015. Dicatat tanggal 11 Juni 2016 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk paling 

banyak adalah Dusun Sidosari (21,82%). Letaknya yang strategis menjadikan 

Dusun Sidosari menjadi tempat berkumpulnya pemukiman warga Kelourahan 

Sidosari, karena di dusun inilah kegiatan kemasyarakatan dan pendidikan 

dilaksanakan termasuk daidalamnya pendidikan TPA. 



 

Tabel 2 

Perincian Penduduk Kelurahan Sidosari Tahun 2016 Menurut Kelompok Umur 

No Dusun Umur 
Jenis Kelamin Jumlah 

(Jiwa) 
% 

Lk Pr 

1 Sinar Banten 0-6 tahun 367 253 620 17,61 

2 Sidosari 7-12 tahun 408 418 826 23,46 

3 Sindang Liwa 
13-21 

tahun 
341 265 606 17,21 

4 Bangun Rejo 
22-35 

tahun 
361 223 584 16,59 

5 
Kampung 

Baru 

36-45 

tahun 
108 275 383 10,88 

6 Simbaringin 
46-50 

tahun 
278 224 502 14,25 

 Jumlah  1863 1658 3521 100 

Sumber: Monografi, Kelurahan Sidosari Tahun 2015. Dicatat tanggal 7 Juni 2016 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anak usia 7-12 tahun 

di Kelurahan Sidosari laki-laki 408 jiwa atau 23,46% dari seluruh jumlah 

penduduk Kelurahan Sidosari. Besarnya jumlah usia anak tersebut merupakan 

suatu potensi bagi pengembangan sebuah lembaga pendidikan TPA. 

5. Sejarah Berdirinya TPA Al-Hikmah Kelurahan Sidosari 

TPA Al-Hikmah didirikan pada tanggal 8 Februari 1994. Pada awalnya 

Kelurahan Sidosari belum memiliki Lembaga yang mengajarkan pendidikan Al-

Qur‟an. Pengajian Al-Qur‟an untuk anak-anak sifatnya hanya pengajian biasa 

oleh orang tua masing-masing dirumah. Seiring dengan dengan kesibukan dalam 

pekerjaan masing-masing orang tua, banyak anak-anak Kelurahan Sidosari yang 

terkadang tidak memperoleh pendidikan dasar Al-Qur‟an. Melihat kondisi ini 



 

seorang ibu di Kelurahan Sidosari yang bernama Ibu Iti Rostati merasa terpanggil 

untuk membentuk suatu Lembaga Pendidikan Al-Qur‟an. Berbekal kemampuan 

ilmu membaca Al-Qur‟an yang ia peroleh dari Pondok Pesantren Banara Serang 

Banten, ia mencoba mengamalkan ilmunya melalui Lembaga Pendidikan Al-

Qur‟an. 

Pada awalnya, Ibu Iti Rostati melaksanakan pendidikan Al-Qur‟an di 

kediaman beliau. Dengan dibantu oleh 3 orang Pembina lainnya, antara lain Abi 

Murni, Nurjannah, dan Abdurrohman, perkembangan pengajian anak tersebut 

mengalami kemajuan pesat. Semakin bertambahnya jumlah santri mendorong Ibu 

Iti Rostati untuk mewakafkan sebagian tanahnya bagi pembangunan TPA. 

Dengan didukung oleh masyarakat Kelurahan Sidosari dan sekitarnya, pada tahun 

1998 berdirilah sebuah gedung TPA yang selanjutnya resmi diberi nama TPA Al-

Hikmah, yang resmi pada tanggal 8 Agustus 1998. Peresmian TPA Al-Hikmah 

dihadiri oleh seluruh masyarakat Kelurahan Sidosari dan Aparatur 

Kelurahannya.
92

 

Adapun dasar-dasar yang melatar belakangi berdirinya TPA Al-Hikmah 

adalah sebagai berikut: 

1. Mencari Ridho Allah SWT 

2. Agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat 
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3. Agar anak-anak muslim dapat memahami ajaran Islam dengan baik. 

Latar belakang tersebut kemudian diterjemahkan kedalam bentuk tujuan 

sebagai bahan acuan bagi jalannya pendidikan di lembaga ini. Tujuan umum yang 

ingin dicapai oleh TPA Al-Hikmah dalam proses belajar mengajar membaca Al-

Qur‟an antara lain: 

1. Santri dapat mengenal dan membedakan serta mengucapkannya dengan baik 

dan benar huruf-huruf Al-Qur‟an. 

2. Santri dapat memahami hukum bacaan Al-Qur‟an yang sesuai dengan kaidah 

ilmu tajwid. 

3. Santri dapat mempraktekkan segala bentuk amalan ibadah yang menjadi 

kewajiban setiap muslim dan muslimat. 

4. Santri dapat memiliki akhlak mulia seperti tauladan yang diberikan oleh 

Rasulullah SAW.
93

 

Sejalan dengan perkembangannya TPA AL-Hikmah mengalami banyak 

tantangan. Namun perlahan tapi pasti segala segala tantangan itu dapat diatasi 

oleh pengasuh dan pengajar TPA Al-Hikmah. Pada tahun 2001 perkembangan 

TPA Al-Hikmah berkembang semakin pesat dengan bertambahnya jumlah santri. 

Hal ini mendorong para Pembina TPA Al-Hikmah Kelurahan Sidosari Kecamatan 

                                                             
93

 Dokumentasi, Brosur TPA Al-Hikmah Kelurahan Sidosari Kecamatan Natar Lampung 

Selatan, dicatat tanggal 17 Juni 2016. 



 

Natar Lampung Selatan untuk membangun gedung yang ada menjadi dua tingkat 

serta berupaya menambah sarana perpustakaan dan yang lainnya. 

6. Keadaaan Guru TPA Al-Hikmah Kelurahan Sidosari 

Pada awal berdirinya TPA Al-Hikmah, tenaga guru yang ada hanya 

mengandalkan seorang tenaga pengajar saja yaitu Ibu Iti Rostati. Seiring 

bertambahnya jumlah murid, maka bertambah pulalah tenaga guru yang 

diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran bagi 

peningkatan kemampuan santri dlam mempelajari Al-Qur‟an. Selain itu pula, para 

Pembina TPA Al-Hikmah jugfa mengoptimalkan sistem assistensi. Tujuan 

program tersebut selain membekali santri dengan kemampuan mengajar, melatih 

daya ingat, juga menjadi suatu motivasi bagi mereka dengan penghargaan sebagai 

seorang assisten bagi gurunya. Tenaga pengajar di TPA Al-Hikmah berjumlah 4 

orang, dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 3 

Jumlah Tenaga Edukatif TPA Al-Hikmah Kelurahan Sidosari Kecamatan 

Natar Lampung Selatan Tahun 2015/2016 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Pendidikan Terakhir Jabatan 

1 Iti Rostati P 
Ponpes Banara Serang 

Banten 
Pembina 

2 Abi Murni L 

Ponpes Nurul 

Hidayah Mekarsari 

Katibung Lampung 

Selatan 

Ustadz 

3 Nurjannah P 

S2 Hukum 

Internasional UIN 

Syarif Hidayatullah 

Ustadzah 



 

4 Abdurrohman L 

Ponpes Miftahul Huda 

407 Sumber Jaya 

Lampung Barat 

Ustadz 

Sumber: Dokumentasi, Data Guru TPA Al-Hikmah Tahun 2015/2016. Dicatat 

tanggal 17 Juni 2016 

Berdasarkan data jumlah tenaga edukatif TPA Al-Hikmah Kelurahan Sidosari 

Kecamatan Natar Lampung Selatan diatas dapat dipahami bahwa latar belakang 

yang dimiliki oleh Ustadz/Ustadzah TPA Al-Hikmah cukup mendukung proses 

pengajaran membaca Al-Qur‟an. Pendidikan pesantren merupakan pendidikan 

yang sesuai dengan bidang pengajara Al-Qur‟an di TPA. Dengan bekal yang 

diperoleh masing-masing tenaga pengajar TPA Al-Hikmah, akan mempermudah 

proses transformasi ilmu Al-Qur‟an kepada santri, baik yang bersifat afektif, 

kognitif maupun psikomotor. 

Bagan 2 

STRUKTUR ORGANISASI TPA AL-HIKMAH SIDOSARI 

 

 

 

 

 

 

Pelindung 

Paryanto 

Penasehat 

Furqonuddin 

Ketua Yayasan 

Ummi Iti Rostati 

Sekretaris 

Abdurrohman 

Bendahara 

Mastaria 

Humas 

Imam Sumpeno 



 

 

 

7. Keadaan Sarana dan Prasarana TPA Al-Hikmah Kelurahan Sidosari 

Kecamatan Natar Lampung Selatan 

TPA Al-Hikmah Kelurahan Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan 

merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bergerak dibidang pendidikan 

agama Islam bagi anak-anak khususnya usia Sekolah Dasar (SD) yang 

mengajarkan kepada anak-anak didalam cara membaca dan menulis huruf-huruf 

yang ada Al-Qur‟an dengan baik dan benar agar dikemudian hari menjadi 

kebiasan dan kegemaran karena telah terpatri dalam jiwa kecintaan terhadap Al-

Qur‟an. Untuk itu, dibutuhkan saran dan prasarana yang lengkap, karena sarana 

pendidikan yang lengkap akan sangat mempengaruhi kemajuan dan mutu 

santrinya. 

Penulis paparkan dari gambaran diatas, sarana pendidikan yang dimiliki oleh 

TPA Al-Hikmah, agar dapat memenuhi kebutuhan intelektual santri dan 

pengembangan sesuai dengan apa yang menjadi sarana utama tujuan pendidikan 

dan tujuan lembaga itu sendiri. Adapun pelengkap dan sarana yang dimilikinya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 

Sarana dan Prasaran Pendidikan di TPA Al-Hikmah 

Guru 

Nurjannah 

Guru 

Nur Kholisoh 

Guru 

Abdurrohman 

Guru 

Abi Murni 

Guru 

Ummi Iti Rostati 



 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Ruang Belajar 3 Kelas 

2 Perpustakaan 1 Ruang 

3 White Board 3 Buah 

4 Komputer 1 Unit 

5 Tempat Wudhu dan WC 2 Ruang 

6 Ruang Guru 1 Ruang 

7 Almari 2 Unit 

8 Failing Kabinet 12 Buah 

9 Papan Pengumuman 1 Buah 

10 Media Gambar dan Media Lainnya Disesuaikan 

11 Meja Belajar Panjang 12 Buah 

Sumber: Dokumentasi, Data sarana dan prasarana TPA Al-Hikmah Tahun 2016. 

Dicatat tanggal 11 Agustus 2016 

 

Alat kelengkapan administrasi lainnya seperti buku tata tertib TPA, buku 

induk, catatan pribadi siswa, buku persiapan mengajar, daftar absensi (siswa, guru 

dan pengawas), buku notulen rapat, kalender akademik, dan buku kas TPA. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TPA Al-hikmah menjadi sarana 

pengembangan intelektual para santri. Selanjtnya hanya tinggal pengembangan 

saja yang harus diperhatikan oleh pengelola lembaga tersebut. 

8. Keadaan Santri TPA Al-Hikmah Kelurahan Sidosari 

Santri merupakan obyek dari Lembaga Pendidikan TPA Al-Hikmah. Dari 

mulai perkembangannya sampai tahun 2005, antusiasme masyarakat dalam 

mendidik anaknya belajar di TPA Al-Hikmah ssangat besar. Jumlah santrinya 

relatif mengalami peningkatan. Namun terkadang terjadi juga penurunan 

tergantung jumlah anak usia sekolah yang ada di Kelurahan Sidosari. 



 

Antusiasme masyarakat terhadap keberadaan TPA Al-Hikmah merupakan 

motivasi tersendiri bagi pengurus dan pengajar TPA Al-Hikmah dalam 

mengembangkan lembaga ini. Dengan dukungan dari masyarakat berupa 

kepercayaan masyarakat dalam menyerahkan anak mereka untuk dididik di TPA 

Al-Hikmah, menjadikan TPA Al-hikmah tetap eksis sampai sekarang. 

Adapun keadaan santri TPA Al-Hikmah Kelurahan Sidosari Kecamatan Natar 

Lampung Selatan tahun pelajaran 2015-2016 adalah sebagai berikut: 

Tabel 5 

Jumlah Santri TPA Al-Hikmah 

No Waktu Kelas 
Jumlah Siswa 

Jumlah 
Putra Putri 

1 Sore 
1 12 18 30 

2 10 15 25 

2 Malam 

1 12 5 17 

2 15 25 40 

3 12 11 23 

 Jumlah 61 74 135 

Sumber: Data Legger Santri TPA Al-Hikmah Tahun Ajaran 2015-2016 

Dengan jumlah santri yang cukup besar, tentunya akan mempengaruhi sistem 

penguasaan kelas dalam menerapkan sistem privat dan klasikal. Untuk itu 

Ustadz/Ustadzah yang ada di TPA Al-Hikmah Kelurahan Sidosari Kecamatan 

Natar Lampung Selatan memfokuskan pada kontinuitas evaluasi bulanan terhadap 

peningkatan kemampuan santrinya. Bagi santri yang dinilai memiliki tingkat 

kemampuan yang lebih tinggi disbanding yang lainnya, diberi kesempatan 

menjadi assisten Ustadz/Ustadzah bagi santri-santri yang lain. Dengan penerapan 



 

sistem tersebut, Ustadz/Ustadzah dengan mudah mengontrol kelas walaupun 

jumlah guru yang hanya terdiri dari 5 orang.
94

 

Tingkat disiplin santri dalam proses belajar mengajar di TPA Al-Hikmah 

terlihat cukup baik. Kemampuan Ustadz/Ustadzah dalam menguasai kelas 

memberikan manfaat yang besar bagi tumbuhnya suasana belajar yang kondusif. 

Santri diarahkan untuk mengisi waktu luang mereka setelah tidak lagi dibimbing 

oleh Ustadz/Ustadzah untuk menyimak bacaan teman-temannya. Bila terjadi 

kesalahan, diantara para santri langsung memperbaikinya. Mereka berlomba-

lomba menunjukkan kemampuan menyimak bacaan temannya. Dengan kondisi 

tersebut para santri tidak lagi memiliki kesempatan untuk bercanda atau 

mengobrol.
95

 

B. Analisis Hasil Penelitian 

Penulis telah melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode dan 

instrument yang telah penulis tentukan pada bab sebelumnya. Adapun data-data 

tersebut diperoleh dari hasil observasi, interview dan dokumentasi pada objek 

penelitian yang penulis laksanakan di TPA Al-Hikmah Desa Sidosari Natar 

Lampung Selatan. 

Didalam penganalisaan data, penulis menggunakan metode deskriptif, yang 

berarti metode pengambilan kesimpulan hasil observasi pada kegiatan belajar 
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mengajar dan interview dari guru TPA dan santri, yang terkait dengan penelitian 

penulis. 

Kemudian setelah data diperoleh, maka dilanjutkan dengan analisa data secara 

induktif yaitu penganalisaan data yang bertitik tolak dari fakta yang bersifat 

khusus kemudian disimpulkan secara umum. 

Adapun hal-hal yang perlu penulis analisis dalam skripsi ini adalah terutama 

dalam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru termasuk 

didalamnya adalah bagaimana penggunaan metode pembelajaran dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 

1. Tujuan Pembelajaran TPA Al-Hikmah 

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan 

pembelajaran. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran merupakan suatu 

cita-cita yang bernilai normatif. Sebab dalam tujuan terdapat sejumlah nilai 

yang harus ditanamkan kepada anak didik. Tujuan pengajaran merupakan 

deskripsi tentang penampilan perilaku (performance) anak didik yang 

diharapkan setelah mempelajari bahan pelajaran tertentu. Tujuan umum yang 

ingin dicapai oleh TPA Al-Hikmah dalam proses belajar mengajar membaca 

Al-Qur‟an antara lain: 

a Santri dapat mengenal dan membedakan serta mengucapkannya 

dengan baik dan benar huruf-huruf Al-Qur‟an. 



 

b Santri dapat memahami hukum bacaan Al-Qur‟an yang sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid. 

c Santri dapat mempraktekkan segala bentuk amalan ibadah yang 

menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimat. 

d Santri dapat memiliki akhlak mulia seperti tauladan yang diberikan 

oleh Rasulullah SAW.
96

 

2. Materi Pembelajaran TPA Al-Hikmah 

Materi pembelajaran merupakan komponen isi pesan dalam kurikulum 

yang harus disampaikan kepada siswa. Pembelajaran TPA Al-Hikmah 

menggunakan kurikulum salafi. Sebagaimana diungkapkan olek Ummi Iti 

Rostati, bahwa:  

 

"Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum salafi atau ajaran Islam 

terdahulu yang meliputi Tauhid, hadist, tafsir, nahwu, shorof, tajwid, bahasa 

arab, akhlak, Fiqih, qiro'ah, dan tarikh. Namun pada program yang 

diutamakan di TPA Al-Hikmah adalah menghasilkan santri yang bisa 

membaca Al-Qur‟an dan penghafal Al-Qur‟an".
97

 

Hal serupa disampaikan oleh Abi Murni, bahwa: 

 

"Kurikulum yang digunakan itu sama dengan apa yang diajarkan 

dipesantren tradisional seperti Tauhid, hadist, tafsir, nahwu, shorof, tajwid, 

bahasa arab, akhlak, Fiqih, qiro'ah, dan tarikh. Namun dari beberapa materi 

dalam kurikulum tersebut kembali disederhanakan dalam menjadi materi yang 

mudah dicerna untuk kalangan santri TPA. Materi Al-Qur‟an lebih 

diutamakan, kemudian materi yang lain sebagai penunjang wawasan 

keislaman para santri".
98
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Jawaban responden menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan di 

TPA Al-Hikmah adalah kurikulum salafi merupakan ajaran Islam terdahulu 

yang materinya seperti apa yang diajarkan di pesantren tradisional. Adapun 

materi-materi yang diberikan diantaranya nahwu, shorof, bahasa arab, fiqih, 

tauhid, tarikh (sejarah Islam), akhlak, hadist, tafsir dan qiro'ah hanya sebagai 

penunjang, yang lebih diutamakan adalah meningkatkan kemampuan baca 

tulis Al-Qur‟an santri. Dari tahun ketahun kitab yang digunakan tetap sama.  

 

3. Metode Pembelajaran TPA Al-Hikmah 

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Metode pembelajaran  merupakan suatu cara kerja yang 

sisitematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai suatu tujuan.
99

 

Pembelajaran baca tulis Al-qur'an di TPA Al-Hikmah saat ini 

menggunakan metode Iqra‟. Dan pada awal berdiri hingga saat ini 

penggunaan metode pembelajaran baca tulis Al-qur'an mengalami beberapa 

perubahan. 

Berdasarkan penuturan pengelola sekaligus pengajar TPA perubahan 

metode dilakukan untuk memberikan kemudahan para santri dalam belajar 

baca tulis Al- Qur'an dengan baik dan benar. Seperti apa yang diungkapan 

oleh Ummi Iti Rostati, bahwa : 
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"Kalau metode sempat ganti beberapa kali pada awal mula menggunakan 

Al-Barqi sampai sekitar tahun 2005, lalu ganti menggunakan Iqra‟ sampai 

sekarang.
100

 

 

Dari jabawan responden tersebut menunjukkan bahwa beberapa 

perubahan metode tersebut adalah; pada awal berdiri tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2005 menggunakan metode Al-Barqi, tahun 2005 sampai 

dengan sekarang menggunakan metode Iqra‟. Penerapan metode dalam proses 

belajar mengajar, amat berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar 

mengajar. Guru membagi santri menjadi beberapa kelas agar lebih mudah. 

Tiap kelas terdiri dari 10-20 santri dibawah bimbingan seorang wali kelas 

yang bertanggung jawab atas kelancaran kelas tersebut. Mengenai pembagian 

pelajaran dibagi menjadi dua tahap, yaitu klasikal dan privat dengan 

perbandingan waktu 10 menit pertama klasikal, 40 menit tengah privat, 10 

menit terakhir kembali ke klasikal. Para Ustadz/Ustadzah bertanggung jawab 

terhadap kedisiplinan dan ketenangan kelas tanpa membatasi ruang gerak para 

santri dalam mengembangkan kemampuan belajar. Kondisi yang tetap harus 

ada dalam proses belajar mengajar santri adalah bermain sambil belajar agar 

minat belajar membaca Al-Qur‟an santri dapat tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan masa perkembangannya.
101

 

Metode Iqra‟ dalam peerapannya, guru-guru TPA Al-Hikmah diarahkan 

pada penggunaan 10 langkah pendekatan metode Iqra‟, Ustadz/Ustadzah 
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ditekankan agar dapat menggunakan metode yang beragam dalam setiap 

proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Pendekatan yang biasa mereka 

gunakan adalah metode langsung (tanpa dieja) dan CBSA (anak yang aktif 

membaca sendiri walaupun tidak ada guru), metode belajar sambil bermain, 

metode cerita, dan metode ceramah.
102

 Indikator efektivitas penerapan metode 

pengajaran di TPA dapat tercapai dengan baik apabila pendidik 

menerapkannya dengan langkah-langkah berikut: 

 

1. Baca langsung (tanpa dieja) 

2. CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), berarti yang belajar adalah santri bukan 

guru yang selalu aktif membimbing dalam membaca 

3. Privat, maksudnya santri disimak satu persatu 

4. Modul, yaitu santri dalam menyelesaikan materi Iqra‟ tergantung dari 

kemahiran sendiri 

5. Assistensi, yaitu menunjuk satu orang santri yang lebih baik 

kecerdasannya untuk mengajar santri yang berada ditingkat yang lebih 

rendah 

6. Praktis, maksudnya diajarkan secara langsung menekankan praktek dan 

tanpa mengenal istilah-istilah tajwidnya terlebih dahulu 

7. Sistematis, yaitu cara mengajarkannya disusun secara lengkap dan 

sempurna serta terencana 

8. Variatif, yaitu buku Iqra‟ disusun secara berjilid dan warna sampul yang 

berwarna warni, untuk membedakan antara jilid yang satu dengan yang 

lain 

9. Komunikatif, maksudnya adalah dalam pembacaan buku Iqra‟ merupakan 

ungkapan kata-kata yang terdapat rambu-rambu petunjuk, juga akan 

memudahkan bagi yang membacanya 

10. Fleksibel, maksudnya buku Iqra‟ dapat dipelajari oleh anak usia sekolah 

TK, SD, SMP, SMA, Mahasiswa serta orang tua (manula).
103
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Pendekan CBSA diterapkan dengan membiarkan para santri untuk aktif 

membaca huruf-huruf Al-Qur‟an dengan tetap mengawasi kalau terjadi 

kesalahan, dan bila itu terjadi maka Ustadz/Ustadzah biasanya hanya memberi 

isyarat berupa kata, atau bunyi yang mengisyaratkan bahwa bacaan santri 

salah (misalnya eee, ehm dan lain sebagainya). Pada sistem CBSA, 

Ustadz/Ustadzah mengunakan metode langsung dimana para santri dibiasakan 

untuk langsung membaca bunyi huruf tanpa mengucapkan tanda fathah, 

dhommah, atau kasroh. Bagi santri yang dianggap mampu dan menguasai 

bacaan huruf Al-Qur‟an dengan baik dan benar, maka santri diperbolehkan 

menginjak tahapan yang lebih tinggi disbanding teman-temannya. Sistem 

CBSA diterapkan pada sistem privat dimana tiap kelas ditangani oleh 

beberapa orang guru, dengan rasio perbandingan seorang guru mengajar 

antara 3-6 santri. Dengan demikian sistem modul yang juga menjadi bagian 

dari langkah penerapan metode Iqra‟ dapat dengan mudah dilaksanakan.
104

 

Metode Iqra‟ dalam penerapannya, Ustadz/Ustadzah di TPA Al-Hikmah 

tetap memperhatikan perbedaan individual santri yang rata-rata berusia 7-12 

tahun. Untuk itu Ibu Iti Rostati selaku Pembina TPA Al-Hikmah selalu 

menekankan kepada Ustadz/Ustadzah untuk dapat memahami masing-masing 

kemampuan santri dengan selalu mengadakan evaluasi bulanan (dilaksanakan 

setiap hari sabtu minggu pertama) terhadap perkembangan kemampuan para 

santri dengan cara mengisi laporan buku prestasi santri. Dengan adanya 
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penerapan sistem evaluasi seperti ini, santri yang mengalami kemajuan pesat 

dalam proses belajar membaca Al-Qur‟an memperoleh kesempatan untuk 

masuk pada kelompok yang lebih tinggi dibanding kelompok sebelumnya. 

Hal tersebut sekaligus menjadi motivasi santri untuk belajar lebih giat dari 

sebelumnya. Melalui cara ini pula sistem modul akan dapat diterapkan, karena 

santri secara tidak langsung terdorong untuk dapat menguasai dengan cepat 

materi membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar.
105

 

Penggunaan media pengajaran dalam proses belajar mengajar amat 

membantu siswa dalam memahami isi materi yang diajarkan terutama yang 

berkenaan dengan pelajaran praktek. Untuk itu, Ustadz/Ustadzah ditekankan 

untuk menguasai dan mengembangkan media-media yang ada dalam 

mendukung proses transformasi materi. Perlahan-lahan kemampuan 

Ustadz/Ustadzah dalam penggunaan media pengajaran dapat lebih sempurna 

karena ketersediaan media dan adanya penekanan dari Pembina dalam 

mewajibkan penggunaan media pengajaran bagi para Ustadz/Ustadzah.
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Tabel 6 

Daftar Nilai Membaca Al-Qur’an Kelas 2 Malam Bulan Juni  

Tahun 2016 TPA Al-Hikmah 

 

NO NAMA SISWA 

 

Nilai Membaca Al-Quran 

Kelancaran  Tajwid  Makhraj  NA 

1 Adeliana Rohmah 78 74 74 75 

2 Adrian Renaldi 79 80 80 80 

3 Ahmad Supandi 78 75 75 76 

4 Akbar Haryanto 70 70 70 70 

5 Anita 78 78 77 78 

6 Chika Shonia 80 80 79 80 

7 Dedi Aji Trihandoyo 70 70 70 70 

8 Delia Osela Viana  72 71 70 71 

9 Elsa Natalia 78 75 75 76 

10 Eva vebiola 78 74 74 75 

11 Gilang Pramudya 70 70 70 70 

12 Hani Atussa‟adah 78 75 75 76 

13 Imelda Almira Ayu 

Ningtyas 

70 70 70 70 

14 Jamaludin 70 70 70 70 

15 Juni Yawan 70 70 70 70 

16 Lutfhiah Khusnul 

Khotimah 

75 75 75 75 

17 M.Arya Pramudya 80 80 80 80 

18 M. Kodir Lapura 70 70 70 70 

19 M.Nur Cholik 70 70 70 70 

20 Meri Tanti Lukmana 70 70 70 70 

21 Muhammad Rifki 70 70 70 70 

22 Muhammad tedi 70 70 70 70 

23 Munawir Rustama 70 70 70 70 

24 Nurul Fatma 75 75 75 75 

25 Ramsi Halpi Arif 70 70 70 70 

26 Rony 70 70 70 70 

27 Sunita Listianingsih 75 75 75 75 

28 Yepi Rosa Damayanti 71 71 71 71 

29 Yola Aprilia 82 79 79 80 

30 Zefry Andrian Putra 82 80 80 81 

Sumber: Dokumentasi, data nilai membaca Al-Qur‟an kelas 2 Malam 

Tahun 2016  

 



 

Tabel 7 

Daftar Nilai Membaca Al-Qur’an Kelas 2 Malam Bulan Desember 

Tahun 2016 TPA Al-Hikmah 

NO NAMA SISWA 

 

Nilai Membaca Al-Quran 

Kelancaran  Tajwid  Makhraj  NA 

1 Adeliana Rohmah 78 75 75 76 

2 Adrian Renaldi 79 80 80 80 

3 Ahmad Supandi 78 75 75 76 

4 Akbar Haryanto 70 72 71 70 

5 Anita 80 80 80 80 

6 Chika Shonia 80 80 79 80 

7 Dedi Aji Trihandoyo 70 70 70 70 

8 Delia Osela Viana  72 71 70 71 

9 Elsa Natalia 78 75 75 76 

10 Eva vebiola 78 74 74 75 

11 Gilang Pramudya 70 70 70 70 

12 Hani Atussa‟adah 78 75 75 76 

13 Imelda Almira Ayu 

Ningtyas 

74 74 78 75 

14 Jamaludin 75 75 72 74 

15 Juni Yawan 76 77 77 77 

16 Lutfhiah Khusnul 

Khotimah 

75 75 75 75 

17 M.Arya Pramudya 80 80 80 80 

18 M. Kodir Lapura 75 75 75 75 

19 M.Nur Cholik 72 72 72 72 

20 Meri Tanti Lukmana 74 74 78 75 

21 Muhammad Rifki 79 80 80 80 

22 Muhammad tedi 79 75 75 77 

23 Munawir Rustama 70 70 70 70 

24 Nurul Fatma 75 75 75 75 

25 Ramsi Halpi Arif 72 72 72 72 

26 Rony 78 76 76 76 

27 Sunita Listianingsih 75 75 75 75 

28 Yepi Rosa Damayanti 78 74 74 75 

29 Yola Aprilia 82 80 80 81 

30 Zefry Andrian Putra 85 85 85 85 

Sumber: Dokumentasi, data nilai membaca Al-Qur‟an kelas 2 Malam 

Tahun 2016  



 

Penjelasan  di  atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Iqra‟ bisa 

dikatakan efektif, karena tujuan pembelajaran tercapai dengan guru 

menguasai materi dan menguasai kelas, serta prestasi siswa meningkat dengan 

baik. 

Dalam hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh kepala yayasan TPA 

Al-Hikmah Desa Sidosari Ummi Iti Rostati bahwa: dengan metode ini 

diharapkan anak-anak bisa lebih terampil dalam membaca Al-Qur‟an baik 

dalam segi makhroj dan tajwidnya. Metode Iqra‟ merupakan kegiatan 

pembelajaran pagi hari dan siang hari di TPA Al-Hikmah Desa Sidosari. Iqra‟ 

dapat berjalan efektif apabila ada tujuan, upaya untuk meningkatkan 

kemampuan baca tulis al-Qur‟an siswa dan efektivitas dari metode Iqra‟ 

terhadap kemampuan baca tulis al-Qur‟an. Adapun kelebihan dan kelemahan 

metode belajar Iqra‟ adalah sebagai berikut:  

a Kelebihan 

1) Menggunakan metode CBSA, jadi bukan guru yang aktif melainkan 

siswa yang dituntut aktif. 

2) Dalam penerapannya menggunakan klasikal, maupun cara assistensi. 

3) Komunikatif artinya jika siswa mampu membaca dengan baik dan 

benar guru dapat memberikan sanjungan, perhatian dan peng-hargaan. 



 

4) Bila ada siswa yang sama tingkat pelajaran-nya, boleh dengan sistem 

tadarrus, secara bergilir membaca sekitar dua baris sedang lainnya 

menyimak. 

b Kekurangan 

1) Bacaan-bacaan tajwid tak dikenalkan sejak dini. 

2) Tidak ada media belajar. 

3) Tak dianjurkan menggunakan irama murottal. 

 

4. Media Pembelajaran TPA Al-Hikmah 

Media yang ada di TPA Al-Hikmah sebagaimana disampaikan oleh 

Ustadz Abi Murni berupa, papan tulis, meja belajar panjang, alat peraga baca 

tulis Al-Qur‟an, dan buku panduan santri yang berisi materi yang akan 

diajarkan. Alat kelengkapan administrasi lainnya seperti buku tata tertib TPA, 

buku induk, catatan pribadi siswa, buku persiapan mengajar, daftar absensi 

(siswa dan guru), buku notulen rapat, dan buku kas TPA. Sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh TPA Al-hikmah menjadi sarana pengembangan 

intelektual para santri. Selanjutnya hanya tinggal pengembangan saja yang 

harus diperhatikan oleh pengelola lembaga tersebut.
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5. Evaluasi Pembelajaran TPA Al-Hikmah 

Norman E. Groundlund merumuskan pengertian evaluasi adalah suatu 

proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai 

sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah di capai oleh siswa.
108

 

Evaluasi yang diadakan oleh TPA Al-Hikmah sebagaimana Ustadzah 

Nurjannah menjelaskan, evaluasi di TPA Al-Hikmah tidak berbeda dengan di 

sekolah-sekolah formal, dari setiap minggu diakan 1 kali evaluasi sesuai 

dengan pelajaran yang diajarkan, dalam pendidikan formal sering kita sebut 

dengan ulangan harian, kemudian disetiap tahunnya akan diadakan Ujian 

Akhir Tahun seluruh santri yang terdaftar di TPA Al-Hikmah, sama seperti 

pendidikan formal di TPA Al-Hikmah juga memakai sistem raport untuk 

melihat perkembangan santriawan dan santriawati setiap tahunnya untuk 

dinaikan pada kelas yang lebih tinggi. Santri TPA Al-Hikmah yang belajar 

Iqra‟ memiliki Kartu Prestasi Santri dan selalu dibawa saat mengaji privat 

dengan Ustadz/Ustadzah, sedangkan untuk yang sudah mencapai Al-Qur‟an 

memiliki Buku Tadarus yang juga dibawa saat mengaji privat dengan 

Ustadz/Ustadzah. Kemudian dalam materi hafalan santri juga memiliki Kartu 

Data Prestasi Hafalan Juz „Amma, Ayat Pilihan, Bacaan Sholat dan Do‟a 

Harian untuk dites setiap satu minggu sekali.
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Tabel 8 

Daftar Nilai Hafalan Surat Pendek dan Hadits Kelas 2 Malam Bulan Desember 

No Nama Santri 

Nilai Hafalan Surat Pendek dan Hadits-Hadits 

NA 

Al-

„Ashr 

Al-

Humazah 

At-

Takaa

tsur 

Hadits Surga 

Dibawah 

Telapak Kaki 

Ibu 

Hadits 

Berkata 

Baik 

Hadits 

Dosa 

Lisan 

1 Adeliana Rohmah A A B B A A A 

2 Adrian Renaldi B A B B B B B 

3 Ahmad Supandi A B A C B B B 

4 Akbar Haryanto A B C B B B B 

5 Anita A B B B B A B 

6 Chika Shonia A B B B B A B 

7 Dedi Aji Trihandoyo A B A B B B B 

8 Delia Osela Viana  A B A C B C B 

9 Elsa Natalia B B C B A A B 

10 Eva vebiola B B B A B B B 

11 Gilang Pramudya B A B A B C B 

12 Hani Atussa‟adah B A B A A C B 

13 Imelda Almira Ayu 

Ningtyas 

A B B B A C B 

14 Jamaludin B C B B A A B 

15 Juni Yawan A C B A C A B 

16 Lutfhiah Khusnul 

Khotimah 

B A B C A C B 

17 M.Arya Pramudya A A A B C C B 

18 M. Kodir Lapura B B A A B C B 

19 M.Nur Cholik B B B B B A B 

20 Meri Tanti Lukmana B B A A A B A 

21 Muhammad Rifki A B B B B A B 

22 Muhammad tedi A C B B B B B 

23 Munawir Rustama A A B B A B A 

24 Nurul Fatma A A B C A A A 

25 Ramsi Halpi Arif B A A B A A A 

26 Rony C B A B B C B 

27 Sunita Listianingsih C B B A B C B 

28 Yepi Rosa Damayanti B A B A A A A 

29 Yola Aprilia B A B B C A B 

30 Zefry Andrian Putra B A B B B B B 

Sumber: Dokumentasi, data nilai menghafal surat pendek dan hadits kelas 2 Malam 

Tahun 2016  



 

Kualifikasi Nilai Hasil Prestasi Belajar ditulis dengan kode huruf A,B,C atau D, 

(salah satu pilihan), yaitu dengan kualifikasi sebagai berikut: 

A = Amat Baik  = Nilai rata-rata 8,0 – 9,0 lebih 

B = Baik   = Nilai rata-rata 7,0 – 7,9 

C = Cukup  = Nilai rata-rata 6,0 – 6,9 

D = Kurang   = Nilai rata-rata dibawah 5,9 

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa santri TPA Al-Hikmah Kelas 2 Malam 

sebagai berikut: 

Surat Al-„Ashr : 14 Orang mendapatkan nilai A, 14 Orang mendapatkan nilai B 

dan 2 orang mendapatkan nilai C 

Surat Al-Humazah : 12 Orang mendapatkan nilai A, 15 Orang mendapatkan nilai B 

dan 3 Orang mendapatkan nilai C 

Surat At-Takaatsur : 8 Orang mendapatkan nilai A,   20 Orang mendapatkan nilai B 

dan 2 Orang mendapatkan nilai C 

Hadits Surga dibawah  

Telapak Kaki Ibu :  8 Orang mendapatkan nilai A,  18 Orang mendapatkan nilai B 

dan 4 Orang mendapatkan nilai C 

Hadits Berkata Baik : 11 Orang mendapatkan nilai A, 16 Orang mendapatkan nilai B 

dan 3 Orang mendapatkan nilai C 

Hadits Dosa Lisan : 12 Orang mendapatkan nilai A,   9 Orang mendapatkan nilai B 

dan 9 Orang mendapatkan nilai C 

Secara keseluruhan, rata-rata kelas 2 Malam TPA Al-Hikmah dalam menghafal surat-

surat pendek mendapatkan nilai akhir B yaitu Baik dan dalam menghafal hadits-hadits 

juga mendapatkan nilai akhir B yaitu Baik. 

 

  



 

Tabel 9 

Daftar Nilai Hafalan Do’a Harian Kelas 2 Malam Bulan Desember 

 

No Nama Santri 

Nilai Hafalan Do‟a Harian 

NA Sebelum 

Berwudhu 

Sesudah 

Berwudhu 

Berce

rmin 

Naik 

Kendaraan 

Masuk 

WC 

Keluar 

WC 

1 Adeliana Rohmah 80 70 70 70 80 70 B 

2 Adrian Renaldi 80 80 80 80 80 70 B 

3 Ahmad Supandi 80 80 70 60 80 70 B 

4 Akbar Haryanto 70 60 70 80 80 80 B 

5 Anita 70 70 70 70 80 60 B 

6 Chika Shonia 80 80 80 80 80 80 A 

7 Dedi Aji Trihandoyo 80 80 60 70 80 70 B 

8 Delia Osela Viana  80 80 80 80 80 80 A 

9 Elsa Natalia 80 60 80 70 80 80 B 

10 Eva vebiola 70 70 70 70 80 80 B 

11 Gilang Pramudya 80 80 80 80 80 80 A 

12 Hani Atussa‟adah 70 60 60 70 80 80 B 

13 Imelda Almira Ayu 

Ningtyas 

70 80 60 70 80 70 B 

14 Jamaludin 70 70 60 70 80 70 B 

15 Juni Yawan 80 60 60 70 60 60 C 

16 Lutfhiah Khusnul 

Khotimah 

60 60 60 70 80 60 C 

17 M.Arya Pramudya 60 60 70 70 80 60 C 

18 M. Kodir Lapura 70 80 80 70 80 70 B 

19 M.Nur Cholik 70 80 80 70 80 80 B 

20 Meri Tanti Lukmana 80 70 70 70 80 80 B 

21 Muhammad Rifki 60 80 70 70 80 70 B 

22 Muhammad tedi 60 80 70 60 80 70 B 

23 Munawir Rustama 70 70 80 60 80 70 B 

24 Nurul Fatma 70 60 70 60 60 70 C 

25 Ramsi Halpi Arif 80 60 80 70 80 70 B 

26 Rony 80 70 70 80 80 70 B 

27 Sunita Listianingsih 80 80 80 80 80 80 A 

28 Yepi Rosa Damayanti 80 80 80 70 80 60 B 

29 Yola Aprilia 80 80 70 60 80 70 B 

30 Zefry Andrian Putra 80 80 70 70 80 80 B 

Sumber: Dokumentasi, data nilai menghafal do‟a harian kelas 2 Malam Tahun 2016  

  



 

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai Do‟a Harian Santri TPA Al -Hikmah 

kelas 2 Malam sebagai berikut: 

4 Orang mendapatkan nilai akhir A 

22 Orang mendapatkan nilai akhir B  

4 Orang mendapatkan nilai akhir C. 

Secara keseluruhan, rata-rata kelas 2 Malam TPA Al-Hikmah dalam menghafal do‟a 

do‟a harian mendapatkan nilai akhir B yaitu Baik.  

6. Kegiatan Belajar Mengajar 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pelaksanaan pembelajaran di 

TPA Al-Hikmah dimulai sejak pukul 15.30 WIB (Ba’da Ashar) untuk waktu 

sore dan pukul 18.30 WIB (Ba’da Maghrib) untuk waktu malam, sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai selalu diawali dengan berdo'a bersama 

membaca do'a sebelum belajar, membaca dan Asmaul Husna, selanjutnya 

ketika materi Al-Qur’an para santri duduk berurutan untuk mengaji sesuai 

dengan jilid masing-masing. Setelah mengaji (sorogan) membaca huruf Al-

Qur’an sesuai dengan jilid masing-masing, para santri kembali ke kelas untuk 

menerima materi sesuai jadwal yang ada. Untuk kelas 1 masih dalam tahap 

pengenalan dan belajar menulis huruf Al-Qur’an. Pada santri yang masih usia 

dini belajar menulis huruf hija'iyah secara berurutan atau sesuai dengan 

halaman jilid yang telah dipelajari santri. Sedangkan untuk santri kelas 2 atau 

santri yang sudah mampu memahami huruf hija'yah diajarkan bagaimana 

cara menulis huruf gandeng (huruf hija'iyah yang sudah terangkai), 

kemudian akan diadakan soal evaluasi dan penjelasan dari Ustadz/Ustadzah. 



 

Pembelajaran di TPA Al-Hikmah diakhiri dengan do'a penutup dan sholat 

Isya’ berjama’ah bagi yang mengaji waktu malam. Setelah sholat berjama'ah 

usai para santri bersalaman dengan Ustadz/Ustadzah dan kembali kerumah 

masing-masing. 

Kegiatan yang diselenggarakan di TPA Al-Hikmah tidak hanya belajar dan 

mengajar saja, namun dalam satu tahun sekali menjelang bulan Ramadhan 

Pengurus TPA Al-Hikmah mengadakan Imtihan atau perlombaan-perlombaan 

Islami untuk mengasah kemampuan yang dimiliki oleh setiap santri, untuk 

kemudian diperlombakan kembali pada tingkat yang lebih tingggi. Prestasi 

yang diraih santriawan dan santriawati TPA Al-Hikmah Desa Sidosari Natar 

Lampung Selatan Tahun 2016 

a. Lomba Tahfidz (Juara Harapan 1 antar TPA sekecamatan Natar) 

b. Lomba Adzan (Juara 1 antar TPA sekecamatan Natar) 

c. Lomba Puisi Islami (Juara 3 antar TPA sekecamatan Natar) 

d. Lomba Da‟I (Juara 3 antar TPA sekecamatan Natar) 

e. Lomba Da‟iah (Juara 1 antar TPA sekecamatan Natar) 

f. Lomba Qosidah (Juara 2 antar TPA sekecamatan Natar) 

  



 

7. Efektivitas Pembelajaran Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an di TPA Al-Hikmah 

Desa Sidosari Natar Lampung Selatan 

Dari analisis data pembelajaran di TPA Al-Hikmah dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an dapat diambil kesimpulan 

bahwa prestasi para santri TPA Al-Hikmah dalam membaca huruf Al-Qur‟an 

dengan metode iqra‟ terlihat cukup baik, hal tersebut didasari pertimbangan 

banyaknya para santri yang mencapai nilai baik. Prestasi yang telah dicapai 

oleh santri tersebut tentunya dipengaruhi pula oleh bagaimana ustadz/ustadzah 

menerapkan metode iqra‟ kepada mereka. 

Dalam tinjauan teori tentang tujuan umum pengajaran TPA terbagi 

keadalam dua kelompok, yaitu tujuan pembelajaran materi pokok dan tujuan 

pembelajaran materi penunjang. Dalam tujuan pembelajaran materi pokok 

santri diharapkan dapat mengenal dan mampu membaca huruf serta kalimat 

dan potongan-potongan ayat Al-Qur‟an melalui panduan buku iqra‟, selai itu 

pula diharapkan agar santri dapat menghafal bacaan shalat lima waktu dan 

mampu mempraktekkan tata cara pelaksanaannya dengan baik, tujuan yang 

lain adalah agar santri dapat menghafal sejumlah surat pendek sesuai dengan 

target yang telah ditentukan. Sedangkan dalam tujuan pembelajaran materi 

penunjang, ada beberaoa target pencapaian yang ingin dicapai setelah proses 

belajar mengajar berlangsung, antara lain santri diharapkan dapat menguasai 

seluruh hafalan do‟a harian yang dipaketkan, juga mampu membiasakan sikap 



 

dan adab yang baik, serta memiliki keterampilan menulis huruf arab dengan 

benar dan memiliki keterampilan dasar lainnya, sesuai pilihan lokal yang telah 

ditentukan. 

Tujuan tersebut diatas menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan 

pengajaran yang diterapkan di TPA, termasuk didalamnya TPA Al-Hikmah. 

Dengan adanya tujuan tersebut, pihak pengelola TPA Al-Hikmah berupaya 

merealisasikannya dengan beragam upaya, salah satunya adalah 

mengefektifkan penerapan metode iqra‟. Metode tersebut baru dapat 

dikatakan efektif dalam penerapannya apabila memenuhi kriteria yang dikutip 

dari pendapat Syaiful Bahri Djamarah yang memberi kesimpulan bahwa 

efektivitas suatu metode dipengaruhi pula oleh beberapa pertimbangan yang 

mengacu pada beberapa faktor, antara lain berpedoman pada tujuan yang 

ingin dicapai, mempertimbangkan faktor perbedaan individual santri, 

kemampuan guru, sifat dan bahan pelajaran, situasi kelas, kelengkapan 

fasilitas, serta mempertimbangkan segi kelebihan dan kelemahan metode. 

Pembina TPA Al-Hikmah Desa Sidosari Natar Lampung Selatan 

sebagai motor penggerak jalannya pendidikan di lembaga ini, juga menyusun 

dasar dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara 

dengan Ummi iti Rostati. Latar belakang berdirinya TPA Al-Hikmah 

dikembangkan menjadi tujuan yang lebih spesifik yang akan menjadi acuan 

dari pelaksanaan setiap program pendidikan yang ada di lembaga ini. Harapan 

agar para santri dapat mengenal dan membedakan serta mengucapkan dengan 



 

baik dan benar huruf-huruf Al-Qur‟an, santri dapat mempraktekkan segala 

bentuk amalan ibadah yang menjadi kewajiaban setiap muslimin dan 

muslimat, santri dapat memiliki akhlak yang mulia seperti tauladan yang 

diberikan Rasulullah SAW adalah tujuan yang ingin dicapai TPA Al-Hikmah. 

Untuk itu Pembina dan tenaga pengajar yang ada mengarahkan para santri 

kedalam bentuk pembinaan yang berisi muatan-muatan pengajaran yang 

mengarah pada tujuan tersebut. 

Guna mencapai hasil yang maksimal, Pembina TPA Al-Hikmah Desa 

Sidosari Natar Lampung Selatan juga melengkapi fasilitas-fasilitas yang 

dibutuhkan oleh para santri. Gedung TPA tempat berlangsungnya proses 

belajar mengajar dibangun secara bertahap sehingga memungkinkan para 

santri dapat belajar dengan nyaman dan penerapan sistem klasikal dan privat 

dapat dilaksanakan. Fasilitas pendukung lainnya berupa kelengkapan 

administrasi dan pengajaran juga terlihat cukup tersedia, termasuk didalamnya 

kelengkapan media mengajaran yang dibutuhkan. Namun itu tak berarti 

kualitas pengajaran akan dapat dicapai dengan mudah, oleh karenanya 

Pembina TPA Al-Hikmah dalam hal ini Ummi Iti Rostati berupaya merekrut 

ustadz/ustadzah dengan basis pendidikan yang rata-rata merupakan alumni 

dari berbagai pesantren. Dengan latar belakang pendidikan tersebut 

diharapkan ustadz/ustadzah dapat menguasai seluk beluk pengajaran Al-

Qur‟an. Secara tidak langsung akan mempengaruhi penerapan metode iqra‟ 

yang akan diajarkan kepada para santri. 



 

Dalam penerapan metode iqra‟, ustadz/ustadzah di TPA Al-Hikmah 

melaksanakannya dengan menerapkan sistem CBSA dimana siswa dibiarkan 

secara aktif membaca huruf-huruf Al-Qur‟an sementara ustadz/ustadzah terus 

mengawasi bacaan para santri. Itu semua dilaksanakan pda saat penerapan 

sistem privat. Kesalahan yang dilakukan oleh para santri disikapi oleh 

ustadz/ustadzah dengan memberikan tanda berupa seruan yang 

mengisyaratkan kepada santri bahwa apa yang dibaca masih belum benar.  

Sistem assistensi yang diatur sedemikian rupa dapat membangkitkan 

minat belajar para santri untuk lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut secara 

tidak langsung memotivasi mereka dalam belajar membaca Al-Qur‟an dengan 

menggunakan metode iqra‟. Imbas dari itu memberikan kemudahan bagi 

ustadz/ustadzah dalam menerapkan sistem modul yang aa dalam penerapan 

metode iqra‟. Selain daripada itu, dengan adanya sistem assistensi dapat 

memberikan nuansa baru dan menghilangkan kejenuhan dalam proses belajar 

mengajar huruf Al-Qur‟an. 

Sistem modul yang diterapkan di TPA Al-Hikmah berpatokan pada 

evaluasi yang dilakukan secara continue oleh para ustadz/ustadzah pada setiap 

bulannya. Untuk melatih para santri didalam penguasaan bacaan huruf-huruf 

Al-Qur‟an, santri diarahkan untuk menyumak bacaan temannya yang sedang 

dibimbing ustadz/ustadzah. Bila terjadi kesalahan, mereka berlomba untuk 

memperbaikinya. Secara tidak langsung mengarahkan para santri untuk 

memperhatikan pelajaran dan tidak memiliki kesempatan untuk bersenda 



 

gurau sehingga kedisiplinan belajar tetap terjaga. Dengan penerapan sistem 

modul kepada santri diharapkan dapat memacu minat belajar mereka untuk 

dapat lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat menumbuhkan semngat 

persaingan yang sehat yang mendorong peningkatan kualitas TPA Al-

Hikmah. 

Ustadz/ustadzah TPA Al-Hikmah menyadari bahwa para santri 

merupakan individu yang memiliki usia 7-14 tahun yang mana pada usia 

tersebut masih kental dengan nuansa permainan sehingga ustadz/ustadzah 

juga dituntut untuk mewarnai sistem pengajaran dengan metode bermain 

sambil belajar. Selain itu, ustadz/ustadzah juyga dituntut untuk dapat 

memvariasikan metode iqra‟ dengan metode ceramah, metode langsung dan 

metode sisipan melalui cerita-cerita tentang tauladan yang baik. Hal ini 

dipandang lebih efisien pada penerapan sistem klasikal karena santri 

berkumpul dalam satu kelompok. 

Dari analisa yang diangkat berdasarkan data yang diperoleh melalui 

proses pengumpulan data, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

efektivitas pembelajaran di TPA Al-Hikmah dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an telah efektif melalui penggunaan sistem 

CBSA dan memvariasikannya dengan metode yang lain, penekanan sistem 

asistensi, kontrol yang baik dalam sistem privat dengan tetap mengacu pada 

penerapan sistem modul dalam pengajaran iqra‟ sehingga santri dapat 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 



 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah membahas laporan hasil penelitian dan menganalisa data yang 

diperoleh dari hasil penelitian lapangan di TPA A-Hikmah Desa Sidosari Natar 

Lampung Selatan dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut: 

Efektivitas pembelajaran di TPA Al-Hikmah Desa Sidosari Natar 

Lampung Selatan telah dicapai dengan baik oleh Pembina dan tenaga 

pengajarnya. Pencapaian tersebut diperoleh setelah melalui proses evaluasi santri 

dengan menggunakan ujian tes lisan maupun tes tulis sesuai dengan tujuan dan 

target oprasional yang ada. Kemudian dalam peningkatan membaca Al-Qur‟an 

dapat dilihat pada penerapan sistem CBSA dan metode langsung pada proses 

belajar mengajar. Namun itu semua hanyalah acuan bagi para ustadz/ustadzah di 

TPA Al-Hikmah, sedangkan faktor keberhasilan yang menentukan efektivitas 

pembelajaran di TPA Al-Hikmah dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur‟an santri terletak pada kemampuan ustadz/ustadzah dalah mengefektifkan 

sistem assistensi, kontrol yang baik dalam sistem privat dengan tetap mengacu 

pada penerapan sistem modul dalam pengajaran iqra‟sehingga hasil membaca Al-

qur‟an santri mendapatkan hasil yang baik. Selain itu pula, ustadz/ustadzah di 

TPA Al-Hikmah memvariasikan bentuk metode pengajarannya dengan merode 



 

ceramah, metode bermain sambil belajar, metode sisipan berupa cerita tentang 

suri tauladan yang baik, terutama sekali pada sistem klasikal. 

Penggunaan media pengajaran dalam menerapkan metode iqra‟, ikut pula 

mempengaruhi efektivitas pempelajaran di TPA Al-Hikmah. Hal tersebut 

didukung oleh kemampuan ustadz/ustadzah yang memiliki latar belakang 

pendidikan yang berbasis pesantren sehingga sistematika pengajaran dengan 

menggunakan metode iqra‟ dapat dikuasai dengan baik. Kemampuan 

ustadz/ustadzah dalam penguasaaan kelas terlihat pada tingginya tingkat disiplin 

belajar para santri sehingga situasi belajar yang kondusif berpengaruh besar bagi 

peningkatan prestasi belajar para santrinya. 

 

B. Saran  

1. Kepada pihak pengelola TPA Al-Hikmah Desa Sidosari Natar Lmapung 

Selatan hendaknya dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui 

pengembangan sistem pengajaran ketingkat tadarrus. 

2. Kepada masyarakat Desa Sidosari Natar Lampung Selatan hendaknya terus 

mendukung program pendidikan yang ada di TPA Al-Hikmah dengan 

mempercayakan putra dan putrinya untuk dididik di lembaga tersebut. 

3. Kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan hendaknya dapat 

memberikan perhatian lebih melalui bantuan sarana dan prasarana TPA 

berupa alat-alat praktek ibadah dan alat-alat untuk mendukung proses belajar 

mengajar. 



 

C. Penutup 

Sebagai hamba Allah sudah sepatutnya memanjatkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya jualah penulis 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki, maka sudah sewajarnya apabila terdapat kekurangan, baik yang 

berbentuk metodologi, sistematika penulisan maupun butiran mutiara kata. Hal 

tersebut bukan suatu kesengajaan dari penulis, sebab penulis telah berusaha 

semaksimal mungkin dlam penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan rendah hati 

penulis mengharapkan tegur sapa dan kritik yang sifatnya membangun agar 

nantinya dapat dijadikan modal bagi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah 

ini. 

Akhirnya semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi diri penulis pribadi 

khususnya dan umumnya bagi inovasi pendidikan, baik dilingkungan keluarga 

maupun sekolah, amiin. 
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Pedoman Wawancara 

A. Kepala Yayasan 

1. Bagaimanakah sejarah singkat TPA Al-Hikmah Desa Sidosari Natar 

Lampung Selatan ini berdiri? 

B. Ustadz dan Ustadzah 

1. Bagaimanakah program pembelajaran yang ada di TPA Al-Hikmah? 

2. Bagaimanakah kemampuan santri TPA Al-Hikmah dalam membacaca 

Al-Qur‟an? 

3. Aspek apa sajakah yang bapak nilai pada saat melakukan tes membaca 

Al-Qur‟an? 

4. Metode apa yang digunakan dalam proses belajar mngajar terkait 

dengan materi Al-Qur‟an? 

5. Strategi apa yang digunakan agar santri bisa dengan mudah 

memahami dan mengerti materi Al-Qur‟an? 

6. Selain Al-Qur‟an media apa saja yang digunakan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan santri dalam membaca Al-Qur‟an? 

7. Upaya apa yang dilakukan bagi santri yang belum bisa membaca Al-

Qur‟an? 

8. Kendala apa yang dihadapi dalam proses belajar mengajar? 

9. Aspek apa saja yang dinilai pada saat melakukan penilaian khususnya 

dalam membaca Al-Qur‟an? 

10. Setelah siswa mampu membaca Al-Qur‟an apakah ada kegiatan untuk 

memperlancar membaca Al-Qur‟an? 

C. Santri 

1.  Apakah anda bisa membaca Al-Qur‟an? 

2. Apakah orang tua anda mengajarkan anda membaca Al-Qur‟an? 

3. Selain di TPA dimanakah anda belajar membaca Al-Qur‟an? 



 

4. Menurut anda penting atau tidak untuk mempelajari Al-Qur‟an? 

Kenapa? 

5. Apakah Ustadz dan Usadzah sudah maksimal dalam mengajarkan 

membaca Al-Qur‟an? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


