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ABSTRAK 

PENANAMAN AKHLAK SANTRI DI TPA AN-NUUR  

PERUM TAMAN SINGKEP ASRI SUKABUMI BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Bagus Praptama 

Pada hakekatnya anak adalah amanat Allah SWT yang dipercayakan kepada setiap 

orang tua. Oleh karena itu, wajib bagi orang tua untuk mengemban amanat tersebut 

dengan baik dan penuh tanggung jawab, salah satunya dengan cara mengasuh dan 

mendidik anak-anak dengan baik dan benar. Pendidikan anak-anak sejak kecil harus 

mendapat perhatian terutama dalam pendidikan akhlak agar anak mereka tidak 

menjadi anak-anak yang lemah iman dan tumbuh dewasa menjadi generasi yang 

soleh dan solekhah.  

 

Untuk melaksanakan pendidikan ini tidak hanya terletak pada lembaga formal 

(sekolah) tapi terutama keluarga dan juga lembaga-lembaga pendidikan di 

lingkungan masyarakat, misalnya Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). 

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Peranan Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPA) An-Nuur Perum Pulau Singkep Taman Asri dalam 

penanaman akhlak anak?, (2) Faktor-faktor apakah yag mempengaruhi penanaman 

akhlak yang dilaksanakan di TPA?  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an 

(TPA) dalam menanamkan akhlak kepada anak serta mengetahui faktor pendorong 

dan penghambat dalam penanaman akhlak tersebut. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dan mengambil lokasi di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) An-

Nuur Perum Pulau Singkep Taman Asri Sukabumi Bandar Lampung. Fokus dalam 

penelitian ini adalah Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dalam 

melaksanakan penanaman akhlak anak serta faktor pendorong dan penghambat 

penanaman. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Pengasuh / Ustadz dan santri 

TPA An-Nuur, orang tua santri dan tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data 

yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan TPA dalam penanaman akhlak 

anak dilakukan melalui bimbingan keagamaan yang terkait dengan penyampaian 

materi pelajaran, penggunaan metode, dan pelaksanaan kegiatan. Faktor pendorong 

penanaman akhlak di TPA An-Nuur terdiri dari kemampuan pendidik yang memiliki 

kemampuan gama yang tinggi, memiliki buku-buku Islam, dukungan orang tua, 

motivasi anak untuk mengikuti TPA, dan lingkungan masyarakat yang menyambut 

gembira keberadaan TPA. Sedangkan faktor penghambat penanaman akhlak yakni 
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keterbatasan tenaga pengajar sarana dan prasana yang kurang memadai, dan tata 

administrasi TPA masih kurang memadai. 

 

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini yaitu bagi TPA hendaknya menguasai 

manajemen penyelenggaraan TPA dengan baik, penyuluhan yang dilakukan TPA 

kepada masyarakat hendaknya untuk lebih ditingkatkan lagi. Bagi orang tua santri 

dan masyarakat hendaknya terus meningkatkan dukungan terhadap keberadaan TPA 

baik dukungan material maupun spirituil. Bagi anak/santri hendaknya mengikuti 

penanaman dengan sungguh-sungguh dan rajin serta membantu kelancaran 

penanaman dengan cara menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan di TPA.
1
 

 

                                                           

Kata Kunci : Penanaman, Akhlak, Santri dan Taman Pendidikan Al-Qur’an 
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M O T T O 

 

“  ” 
Artinya : “ Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim”

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 HR. Ibnu Majah. DInilai shahih oleh Syaikh Albani dalam Shahih wa Dha’if Ibnu Majah. No. 224 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “Penanaman Akhlak Santri di TPA An-Nuur Perum 

Taman Singkep Asri Sukabumi, Bandar Lampung”. Agar terdapat adanya 

persepsi yang sama antara penulis dan pembaca, maka perlu kiranya penulis 

menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi diatas, yaitu: 

1. Penanaman Akhlak 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Penanaman memiliki arti “Perihal 

(perbuatan, cara) menanamkan.”
3
 

Penanaman yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah sebuah usaha untuk 

menciptakan tingkah laku (akhlak) seseorang agar lebih baik sesuai dengan akhlak 

Islami yang dititik beratkan kepada akhlak santri khususnya. 

Sedangkan Akhlak adalah “Budi pekerti, kesusilaan, sopan santun”.
4
 Menurut 

hemat peneliti, menguraikan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri 

seseorang yang diwujudkan secara sengaja melalui tingkah laku. Kaitannya dengan 

judul diatas objek yang akan diteliti adalah akhlak santri di TPA An-Nuur Perum 

Taman Singkep Asri Sukabumi, Bandar Lampung. 

 

                                                           
3
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 2007, hlm. 1198.  
4
 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 

221 
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2. Santri 

Kata santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 1) orang 

yg mendalami agama Islam; 2) orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh 

(orang yg saleh); 3) Orang yang mendalami pengajiannya dalam agama Islam dengan 

berguru ketempat yang jauh seperti pesantren dan lain sebagainya.Santri yang 

dimaksud oleh penulis dalam hal ini adalah peserta didik TPA An-Nuur. 

3. Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Pengertian Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) adalah lembaga pendidikan 

Islam nonformal untuk anak-anak yang menjadikan santrinya mampu dan gemar 

membaca Al-Qur’an dengan benar sesuai ilmu tajwid sebagai target pokoknya, dapat 

mengerjakan shalat dengan baik, hapal sejumlah surat pendek dan ayat pilihan, serta 

mampu berdo’a dan beramal saleh.
5
 

Taman Pendidikan Al-Qur’an yang menjadi target penulis dalam penelitian 

ini adalah TPA An-Nuur Perum Taman Singkep Asri Sukabumi, Bandar Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Melihat dari visi lembaga TPA An-Nuur, yaitu “Menyiapkan santri TPA An-

Nuur sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, yang menjadikan Al-

Qur’an sebagai bacaan utama dan pedoman hidupnya, dan berakhlak mulia. 

TPA adalah sebuah lembaga pendidikan luar sekolah yang memberikan 

                                                           
5
 Hamdani, M.A. Dasar-Dasar Kependidikan, Bandung: CV PUSTAKA SETIA Cetakan ke 

1 2001. hlm. 140 
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pengajaran tentang ilmu-ilmu ke-Islaman, yang di dalamnya mencakup 

pengajaran tentang bagaimana membaca Al-Qur’an yang baik dan benar, 

serta mengajarkan bagaimana santri berperilaku baik dalam kehidupan sehari-

hari. 

2. TPA An-Nuur memiliki program kurikuler seperti: Iqro’, membaca Al-

Qur’an, pengetahuan tentang aqidah dan akhlak, dan lain-lain yang didukung 

oleh kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan kemampuan 

membaca Al-Qur’an dan Penanaman akhlak demi menyiapkan generasi 

Qur’ani yang memiliki akhlak yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh 

asatidz, namun jika dilihat di lapangan masih banyaknya santri yang memiliki 

akhlak kurang baik, dan hal ini merupakan permasalahan yang menarik untuk 

diteliti. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang tua muslim menyadari bahwa pada hakekatnya anak adalah 

amanat Allah Swt. yang dipercayakan kepada dirinya. Kesadaran para orang tua 

muslim akan hakikat anak mereka sebagai amanat Allah SWT sepantasnya ini 

ditanggapi dengan penuh tanggung jawab. Setiap muslim pasti menyadari bahwa 

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya agar mengemban amanat itu dengan 

baik. Dan hukum mengemban amanat-Nya pun wajib bagi mereka. Dari sekian 

perintah Allah SWT yang berkaitan dengan amanat-Nya yang berupa anak, setiap 

orang tua wajib mengasuh dan mendidik anak-anak dengan baik dan benar, agar 
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mereka tidak menjadi anak-anak yang lemah iman dan tumbuh dewasa menjadi 

generasi yang shaleh. Inilah salah satu tanggung jawab orang tua. 

Dalam ajaran Islam pendidikan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam. 

Para filsuf Islam merasa betapa pentingnya pendidikan anak-anak terutama dalam 

pendidikan akhlak. Mereka sependapat bahwa pendidikan anak-anak sejak dari kecil 

harus mendapat perhatian, seperti kata pepatah “belajar diwaktu kecil bagaikan 

mengukir diatas batu, belajar setelah tua bagaikan mengukir diatas air”.
6
  

Sehubungan dengan hakikat pendidikan yang menyelimuti penyelamatan 

fitrah Islamiah anak, perkembangan potensi pikir anak, potensi rasa, potensi kerja, 

dan sebagainya tentu tidak semua keluarga mampu menanganinya secara 

keseluruhan mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki orang tua misalnya 

keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu pengetahuan, dan keterbatasan lainnya.  

Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu orang tua dapat menyerahkan 

pendidikan anaknya kepada pihak luar baik kepada lembaga sekolah maupun 

lembaga dilingkungan masyarakat atau lembaga pendidikan nonformal jalur 

keagamaan seperti pesantren, majelis ta’lim, TPA, dan kursus-kursus serta lembaga 

lain di lingkungan masyarakat. Penyerahan anak kepada lembaga-lembaga tersebut 

bukan berarti memindah tangankan tanggung jawab orang tua tetapi sekedar 

penyerahan penanganan belaka. 

                                                           
6
 Ahmad Syarifuddin. Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur’an, Jakarta: 

Gema Insani, 2004, hlm. 60. 
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Sekolah merupakan salah satu tempat pendidikan bagi anak. Sistem 

pendidikan yang diterapkan di sekolah telah diatur dan terprogram menurut jenjang 

dan tingkatnya. Namun demikian pada kenyataannya banyak permasalahan yang 

timbul yang dapat ditemui dalam kegiatan sekolah. Berhasil dan tidaknya anak 

belajar di pengaruhi banyak faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal mencakup kematangan atau pertumbuhan kecerdasan atau intelegensi, 

motivasi, minat dan bakat, serta pengalaman anak. Sedang faktor eksternal mencakup 

lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah dan perangkat pendidikan lainnya saling 

berkaitan. 

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.”
7
 Dari tujuan pendidikan nasional 

tersebut dapat dipahami bahwa salah satu ciri manusia Indonesia adalah beriman dan 

bertakwa serta berakhlak mulia. Tujuan ini hanya dapat dicapai melalui Pendidikan 

                                                           
7
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, BAB II pasal 3 tentang Dasar, fungsi dan tujuan. 
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Agama yang intensif dan efektif.
8
 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”.
9
 

Adanya peraturan tersebut menunjukan bahwa pemerintah juga memberikan 

perhatian yang besar terhadap pendidikan Agama. Realisasi dari peraturan tersebut 

salah satunya dapat dilihat dari berkembangnya sebuah lembaga Pendidikan non 

formal berupa TPA yaitu lembaga pendidikan non formal keagamaan untuk anak 

usia Sekolah Dasar.  

Lingkungan pendidikan non formal merupakan lembaga kemasyarakatan atau 

kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut 

mempunyai peran dan fungsi edukatif.
10

 Taman pendidikan Al-Qur’an merupakan 

salah satu bentuk pendidikan di jalur nonformal dalam masyarakat yang bercirikan 

Islami.  

                                                           
8
 Zakiah Drajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 2001, cet. 

Ke-2 hlm. 171 
9
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidiakan 

Nasional, pasal 30 ayat 3 dan 4. 
10

 Tirtarahardja, Umar & La Sula. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 2000. 

hlm.179. 
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Menurut Chairani, TPA adalah sebuah sistem dan sarana pelayanan 

keagamaan yang dirancang khusus bagi anak-anak dan remaja muslim.
11

 TPA dapat 

dikatakan sebagai lembaga pendidikan nonformal karena TPA merupakan salah satu 

jalur pendidikan di luar pendidikan formal seperti sekolah dimana TPA juga 

memiliki visi dan misi serta target dan tujuan pendidikan yang tersusun dan 

terorganisir serta pelaksanaannya memiliki struktur dan berjenjang. Seperti halnya 

yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 12 ”Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan 

di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang.”
12

 

Selain itu juga, dilihat dari ciri-cirinya, Taman Pendidikan Al-Qur’an 

sangatlah tepat apabila dikatakan sebagai lembaga pendidikan nonformal dibidang 

keagamaan. Hal ini berlandaskan pada UU sistem pendidikan nasional pasal 10 ayat 

3 yang menjelaskan mengenai pendidikan non formal. “Pendidikan non formal 

adalah setiap kegiatan pendidikan yang diserenggarakan di luar sistem persekolahan, 

baik yang di lembagakan ataupun yang tidak dengan maksud memberi layanan 

kepada sasaran didik dalam rangaka mencapai tujuan belajar, yang kegiatan 

mengajarnya tidak harus berjenjang dan berkesinambungan”.
13

 

                                                           
11

 Chairani Dan Tasyifin, Buku Pedoman Pembinaan Dan Pengembangan TK Al-Qur’an 

Badan Komonikasi Pemuda Indonesia, hlm.9 
12

 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidiakan 

Nasional, pasal 12. 
13

 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidiakan 

Nasional, pasal 10 ayat 3. 
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Keberadaan TPA diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk 

menghadapai tantangan yang tengah dihadapi Umat Islam di Indonesia. Tantangan 

yang sedang dihadapi umat Islam di Indonesia saat ini terutama pada bidang 

Pendidikan dan moral keagamaan antara lain sebagai berikut : 

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

dalam membaca Al Qur’an. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya lemahnya perhatian orang tua dalam membimbing putra-

putrinya secara langsung, khususnya dalam pengajaran baca tulis Al Qur’an 

2. Lemahnya sistem pendidikan agama pada jalur formal. Hal ini antara lain 

disebabkan karena sempitnya jam pelajaran agama sementara bahan 

pengajaran cukup luas.
14

 

 

Pertumbuhan dan perkembangan TPA cukup pesat dan semarak di Indonesia. 

Hal itu menunjukan 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 lembaga tersebut cukup strategis ditengah-tengah tantangan umat Islam 

dan tuntutan pembangunan bangsa yang menempatkan asas keimanan dan ketaqwaan 

(IMTAQ) sebagai asas utamanya, disamping asas ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK). 

Terkait dengan pengaruh negatif lingkungan terhadap perkembangan jiwa 

seorang anak, maka peran orang tua sangatlah dibutuhkan untuk mengawasi, 

mengarahkan dan mengendalikan anak agar tidak terpengaruh dampak negatif dari 

                                                           
14

 Syamsudin MZ. Kebijaksanaan Umum dan Kiat Sukses Pengelolaan TK/TPA, Jakarta : 

LPPTK BKPRNI DKI JAYA, 1996, cet. Ke-3 hlm. 8-10 
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lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak sejak dini membutuhkan Penanaman 

akhlak agar nantinya tidak terseret arus yang menyesatkan perbuatan anak. 

Penanaman akhlak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam seluruh 

proses pendidikan Islam yang meliputi, pembentukan pribadi muslim yang 

sempurna, baik secara intelektual, emosional, spiritual, maupun praktikalnya. Muh. 

Athiyah Al Abrasyi sangat menekankan pendidikan akhlak sehingga beliau 

mengatakan bahwa “ pendidikan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam”
15

. 

Didalam hal ini juga Allah SWT. telah berfirman didalam Al-Qur’an Surat At-

Tahrim, ayat: 6. 

             

        

   

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6) 

 

Dalam Penanaman akhlak, diharapkan anak nantinya dapat bersikap dan 

berperilaku yang baik dan benar tidak hanya mengetahui norma-norma yang ada 

dalam masyarakat, tetapi juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari 

dengan ikhlas. Lingkungan yang tertib, aman jauh dari tindakan kemaksiatan dan 

adanya keharmonisan hubungan diantara keluarga, masyarakat akan mendukung 

anak untuk belajar dan bersikap kritis terhadap apa yang mereka alami dan 

                                                           
15

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 3. 
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sebaliknya anak yang tumbuh hidup di lingkungan keras penuh dengan kemaksiatan 

akan berpengaruh terhadap akhlaq anak tersebut. 

Para orang tua berharap anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari 

berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Seperti terlihat dalam teori “Tabula Rasa” 

yang dipelopori oleh John Locke yang menyatakan bahwa: “pendidikan adalah 

mempunyai pengaruh tidak terbatas karena anak didik diibaratkan sebagai selembar 

kertas bersih, yang dapat ditulisi apa saja sesuai kehendak penulis”, baik buruknya 

seorang anak tergantung pada pendidikan yang diterimanya.
16

  

Dalam hal ini penulis akan memfokuskan pada Penanaman akhlak santri agar 

bias menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Penulis lebih mementingkan pada 

Penanaman akhlak mulia atau Islami dalam pembatasan masalah ini, karena 

Penanaman akhlak merupakan hal pokok dalam kehidupan umat Islam, dimana sejak 

semula Rasulullah Saw sendiri menegaskan bahwa dirinya diutus untuk memperbaiki 

akhlak sebagai mana sabdanya yang artinya:  

“Dari Abi Hurairah r.a berkata, telah bersabda Rasulullah Saw: 

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. 

Ibnu Sa’id).
17

 

 

Selanjutnya di dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 21 dinyatakan: 

                                                           
16

 Zuhairini, Abdul, Ghofir, dkk. Metodik Khusus Pendidikan Agama, Surabaya: Usaha 

Nasional, 1993. hlm. 30. 
17

 Muhammad Faiz Al-Math, 1100 Hadits Terpilih, Gema Insani Press, Jakarta, 2000 hlm. 

262 
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Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (dirinya) Rasulullah itu suri tauladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat ia banyak menyebut Allah”.
18

 

 

Ayat dan hadits diatas menegaskan akan pentingnya Penanaman akhlak 

kepada santri dan generasi muda sebagai bekal dan modal hidup dalam kehidupan 

bermasyarakat, karena dengan akhlak dan moral yang dimiliki oleh santri akan 

menentukan pola hidup dalam masyarakat. 

Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah Saw. 

bersabda: Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah budi pekerti 

mereka”. (HR. At-Tirmidzi)
19

 

 

Hadits diatas memberikan penegasan kepada para pendidik baik orang tua 

maupun lembaga pendidikan tentang tanggung jawabnya mendidik dan membentuk 

kepribadian atau akhlak anak-anak didiknya agar menjadi lebih baik, memiliki budi 

pekerti yang luhur dan berakhlak mulia. Akhlak meliputi budi pekerti, kesusilaan, 

sopan santun.
20

 Sedangkan menurut Ibnu Maskawih sebagaimana dikutip oleh 

Mansur mendefinisikan akhlak dengan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya 

                                                           
18

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV. Diponegoro, Semarang, 2000, 

hlm. 336 
19

 Imam As-Sayuthi, Jami’us Shaghir, An Nur Asia, Malaysia, 1956. hlm. 55 
20

 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. hlm. 

221 
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untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih 

dahulu.
21

 

Jadi akhlak adalah tingkah laku atau ikhwal yang menimbulkan dorongan 

dalam jiwa seseorang yang mengarah kepada kebaikan atau keburukan. Dengan 

demikian akhlak merupakan gambaran baik dan buruk yang diwujudkan dalam 

perbuatan atau tingkah laku seseorang. Menurut Jusminar Umar, akhlak yang 

melekat pada diri manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

1. Akhlak mulia (Akhlakul Karimah) yaitu segala tingkah laku manusia yang 

baik, spontan dan terus menerus tanpa pamrih dari orang lain dengan 

mengharapkan ridha Allah SWT semata-mata. 

2. Akhlak tercela (Akhlakul Madzmumah) yaitu segala tingkah laku manusia 

yang buruk, spontan dan keluar dari hati tidak ikhlas atau tidak dengan nama 

Allah SWT.
22

 

 

Lebih lanjut Nurul Zuriah memaparkan indikator-indikator yang melekat 

pada akhlak mulia dan akhlak tercela. Adapun indikator akhlak mulia pada anak usia 

7-12 tahun adalah: 

1) Taat kepada ajaran agama, seperti melaksanakan sholat. 

2) Memiliki toleransi, seperti tidak suka menggangu teman. 

3) Tumbuhnya disiplin diri, seperti mentaati peraturan. 

4) Bertutur kata dan berbuat baik, seperti mengucapkan salam. 

5) Gemar bersih dan kebersihan, seperti senang menjaga kebersihan lingkungan. 

6) Gemar melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari 

seperti berdo’a sebelum dan sesudah belajar. 

7) Memiliki tata karma dan sopan santun, seperti menghormati orang tua dan 

guru. 

8) Senantiasa melaksanakan sifat-sifat terpuji, seperti senang membantu 

sesamanya. 

9) Tumbuhnya kejujuran.
23

 

                                                           
21

 Ibid, hlm. 222 
22

 Jusminar Umar, Pendidikan Umum dan Pendidikan Akhlak, Departemen Agama Fakultaas 

Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004, hlm. 77. 
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Sedangkan indikator akhlak tercela, antara lain:  

1) Nurani buruk, artinya hati yang tidak mendapat petunjuk dari Allah SWT 

2) Niat buruk, seperti iri, dengki, putus asa dan lain-lain 

3) Motivasi buruk, seperti ingin menang sendiri, ingin dipuji, ingin di dengar 

kelebihannya dan lain-lain 

4) Pikiran buruk, seperti buruk sangka, iri melihat kesenangan orang lain dan 

lain-lain 

5) Ucapan buruk, seperti mengolok-olok teman dan lain-lain 

6) Perilaku buruk, seperti mengambil barang milik temannya dan lain-lain 

7) Pengetahuan tidak sama dengan perilaku, seperti berkata bohong, tidak jujur 

dan lain-lain.
24

 

 

Berdasarkan pengertian dan indikator-indikator yang melekat pada akhlak 

baik/mulia dan akhlak tercela diatas, dapat diketahui bahwa Penanaman akhlak pada 

TPA bertujuan untuk menanamkan pada diri santri agar terbiasa berperilaku baik dan 

menghindari perilaku tercela seperti berbohong, khianat, serta ucapan dan perilaku 

buruk lainnya. Akhlak mulia atau Islami ini menurut Muhammad Athiyah Al-

Abrasyi yang dikutip oleh Abuddin Nata dalam bukunya yang berjudul Akhlak 

Tasawuf adalah merupakan jiwa dan tujuan pendidikan Islam.
25

 

Abdullah Nasih Ulwan mengajarkan beberapa metode sebagai upaya dalam 

mendidik akhlak santri, yaitu: 

1. Keteladanan 

2. Kebiasaan atau pembiasaan 

3. Nasihat 

4. Penghargaan dan hukuman.
26

 

                                                                                                                                                                     
23

 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan, Bumi 

Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 200  
24

 Ibid, hlm. 201. 
25

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Cet. Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 

153 
26

 Abdullah Nasih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, Jilid 1, Asy Syifa, 

Semarang, 1981, hlm. 2. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita pahami bahwa dalam memberikan 

bimbingan keagamaan kepada santri harus memperhatikan tingkat usia dan kejiwaan 

santri, sehingga pendekatan yang dilakukan guru dalam upaya memberikan 

bimbingan akhlak kepada santrinya dapat diterima oleh santri dan mudah dipahami 

santri. 

Sebagai contoh dengan diselenggarakannya Taman Pendidikan Al-Qur’an di 

beberapa wilayah di Bandar Lampung khususnya di TPA An-Nuur Perum Taman 

Singkep Asri, akan memberi peluang kepada orang tua untuk memasukkan anaknya 

untuk mengikuti serta mendalami pendidikan Islam khususnya dalam rangka 

membina akhlaq anak, selain pendidikan yang telah diberikan dalam keluarga dan 

sekolah. Para orang tua mempunyai harapan yang besar pada TPA untuk dapat 

mendidik anak-anaknya dengan Akhlaqul Karimah (akhlak yang baik), sehingga 

dapat dijadikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan dimasa mendatang. 

Berkaitan dengan persoalan di atas, dari hasil wawancara pra survey dengan 

guru/ustadz di TPA An-Nuur didapatkan informaasi bahwa: “Selama ini kami telah 

berusaha untuk mengarahkan dan membimbing akhlak kepada santri melalui: 

1. Pengajaran agama seperti pendidikan akidah, ibadah dan akhlak, 

2. Memberikan nasihat kepada santri agar berbuat baik dan mentaati 

peraturan TPA, 

3. Memberikan tauladan yang baik agar mereka menjadi santri yang baik 

selalu patuh kepada guru, orang tua serta mengikuti segala macam aturan 

disiplin belajar di TPA dalam mengikuti serta memberikan hal yang 

berguna seperti nasehat, teguran, dan sebagainya 
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4. Memberikan bimbingan ekstra kurikuler seperti bimbingan thaharah, 

shalat, membaca Al-Qur’an dan bimbingan akhlak seperti cara bergaul 

dengan teman sebaya, orang yang lebih tua dan guru.
27

 

 

Melalui wawancara dengan salah satu Asatidz TPA An-Nuur ustadz Rizky, 

dia mengatakan bahwa: “Di Perum Taman Singkep Asri Sukabumi Bandar Lampung 

telah berdidi Taman Pendidikan Al-Qur’an yang berdiri pada tahun 2010 dengan 

jumlah santri pada saat ini yaitu 40 santri dan 2 Asatidz serta 1 ketua dan 2 pembina.  

Waktu kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung di TPA An-Nuur 

berdasarkan pra survey penulis meminta keterangan dari salah satu ustadz/pengajar 

di TPA tersebut (Suyarno), yaitu dilakukan selama enam hari dalam satu minggu, 

yaitu hari senin sampai hari sabtu. Sedangkan pembagian waktu belajar masih belum 

terorganisir atau belum dikelompokkan sesuai dengan kelas dan tingkatan santri. 

Selain itu juga dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di TPA An-Nuur belum 

sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran seperti metode ceramah, tanya 

jawab, karyawisata, latihan/drill, demonstrasi dan pemberian tugas yang mana 

metode-metode tersebut sesungguhnya dapat menjadi acuan supaya apa yang 

diajarkan dapat dipahami santri dengan baik. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Syamsuddin MZ, dkk., yang mengemukakan 

bahwa: “Untuk kegiatan belajar mengajar di TKA/TPA hanya sejumlah metode 

tertentu saja yang mungkin diterapkan mengingat tingkat perkembangan santri-santri 

yang masih dini, yaitu usia 4-12 tahun. Penerapan metode pengajaran itupun harus 

                                                           
27

 Suyarno, Ustadz TPA An-Nuur Perum Taman Singkep Asri Sukabumi Bandar Lampung, 

Wawancara, tanggal 27 Februari 2016. 
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dilandasi prinsip “bermain sambil belajar” atau “belajar sambil bermain”. Adapun 

metode pengajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di 

TKA/TPA adalah sebagai berikut, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, 

demonstrasi, latihan/drill, pemberian tugas, kerja kelompok eksperimen, sosiodrama, 

simulasi, karyawisata/studitour, dll”.
28

 

Kegiatan yang telah dilaksanakan di TPA An-Nuur dalam mewujudkan 

generasi Qur’ani diantaranya ialah mengadakan lomba santri sholeh yang 

didalamnya ada lomba baca tulis dan hafalan surat-surat pendek, mengadakan santri 

kilat, renovasi-renovasi kurikulum alam pembelajaran baca tulis Al-Qur’an dan 

sudah dilaksanakan, ini bisa dilihat dengan adanya buku panduan untuk setiap kelas 

masing-masing yang disesuaikan dengan tujuan TPA, serta adanya materi akhlak 

serta kisah-kisah tauladan muslim di dalamnya. Ini sesuai dengan hasil wawancara 

tanggal 27 Februari 2016 dengan Suyarno. 

Dengan melihat uaraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

belajar mengajar di TPA An-Nuur akan terlaksana dengan baik dengan didukung 

oleh berbagai pihak, diantaranya yaitu materi untuk mewujudkan santri TPA An-

Nuur yang berakhlak mulia sangat menunjang dan usaha-usaha yang telah 

dilaksanakan pihak TPA An-Nuur telah mendukung dalam pembentukan akhlak 

santri. 

                                                           
28

 Syamsuddin MZ. U, dkk., Panduan Kurikulum dan Pengajaran TKA/TPA, LPPTKA 

BKPRMI Pusat, Jakarta, 1998, hlm. 63 
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Namun dari teori di atas dan dilihat keadaan yang ada di TPA An-Nuur, 

masih terdapat adanya kesenjangan, yaitu masih banyaknya akhlak santri yang 

kurang sesuain dengan ajaran Islam, seperti berbohong, mencoret-coret meja 

mengaji, ketika bertemu ustadz di jalan masih banyak santri yang tidak menyapa, 

kurang toleransi pada sesama kawan, ini bisa dilihat dari masih adanya santri yang 

suka bertengkar dengan sesamanya, dan ada yang masih gemar membantah oerintah 

orang tuanya di rumah.
29

 

Adapun tata tertib santri TPA An-Nuur adalah: 

1. Mengucap salam ketika masuk kelas dan keluar kelas, 

2. Disiplin dan rajin, 

3. Mentaati tata tertib TPA, 

4. Berpakaian busana muslim/muslimah, 

5. Dilarang mengolok-olok, 

6. Dilarang mencuri barang / benda milik orang lain, 

7. Bersalaman dengan ustadz ketika masuk dan keluar dari kelas, 

8. Sopan santun dan jujur terhadap siapa saja, 

9. Dilarang bermain atau rebut ketika sedang belajar, 

10. Dilarang datang terlambat, 

11. Dilarang mencoret-coret fasilitas TPA, 

12. Dilarang berkelahi.
30

 

 

Tata tertib di atas merupakan acuan atau indikator yang diterapkan oleh TPA 

An-Nuur sebagai salah satu upaya membentuk akhlak santri yang baik dan disiplin. 

Namun berdasarkan hasil pra survey pada TPA An-Nuur berkenaan dengan tingkah 

laku atau akhlak santri yang berhubungan dengan pelaksanaan tata tertib TPA, 

ternyata masih banyak pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh santri 

                                                           
29

 Observasi, Tanggal 27 Februari 2016 
30

 Peraturan Tata tertib Santri TPA An-Nuur Perum Taman Singkep Asri Sukabumi, Bandar 

Lampung, dicatat tanggal 2 Juni 2015 
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seperti ribut saat melaksanakan ibadah dll. Sehingganya dalam hal ini penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mendalam guna mengetahui apa sajakah faktor 

pendorong dan penghambat Penanaman akhlak di TPA An-Nuur Pulau Singkep, 

Sukabumi Bandar Lampung.  

 

D. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Pendidikan Islam sejak dini pada anak-anak merupakan hal yang sangat 

penting agar anak nantinya tidak terseret arus perbuatan yang menyesatkan serta 

dapat tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang sesuai dengan Syariat 

Islam. 

Dalam ajaran Islam pendidikan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam. 

Dan tanggung jawab pendidikan ini terletak pada tiga pihak yaitu keluarga, sekolah 

dan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri dalam perkembangannya, seorang anak 

selain membutuhkan perhatian dari keluarga dan sekolah juga membutuhkan 

perhatian dari lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan 

jauh dari tindakan kemaksiatan akan berpengaruh positif terhadap perkembangan 

akhlak anak. Dikatakan berpengaruh positif apabila pengaruh tersebut membawa 

dampak yang baik bagi perkembangan jiwa anak. Sebaliknya, anak yang tumbuh di 

lingkungan yang keras penuh kemaksiatan akan berpengaruh negatif terhadap akhlaq 

anak tersebut. Berpengaruh negatif apabila dapat mempengaruhi jiwa anak untuk 

berbuat hal negatif yang mengarah pada perbuatan yang tidak bisa diterima 

masyarakat. 
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Dengan diselenggarakannya Taman Pendidikan Al-Qur’an sebagai lembaga 

pendidikan Islam yang ada di lingkungan masyarakat memberi peluang kepada orang 

tua untuk memasukkan anak-anaknya mengikuti dan mendalami pendidikan Islam. 

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) merupakan lembaga nonformal yang 

penyelenggaraannya ditangani oleh masyarakat Islam. TPA mempunyai peran 

sebagai wadah belajar bagi anak-anak seusia SD (4 sampai 12 tahun) yang materi 

pokok pelajarannya adalah kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an dengan 

kaidah Islam. Selain itu, TPA juga mengajarkan mengenai ibadah, aqidah dan 

akhlaq. Dengan kata lain TPA mempunyai banyak peran. 

Berkembang dan tetap berdirinya TPA sebagai lembaga pendidikan Islam 

yang mempunyai banyak peran penting bagi perkembangan anak dalam 

pelaksanaannya mengalami berbagai permasalahan seperti keterbatasan sarana, baik 

sarana fisik berupa gedung khusus tempat kegiatan belajar mengajar, keterbatasan 

tenaga pengajar yang professional, sarana administrasi yang sederhana, maupun 

masalah keuangan. Permasalahan keuangan ini merupakan permasalahan yang sering 

muncul kepermukaan, contohnya masih adanya keterlambatan pembayaran uang 

shahriyah/spp dalam setiap bulannya. Permasalahan lain yang ada di TPA adalah 

masih sederhananya cara pengelolaan TPA yang hanya disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi yang ada. 

Dengan adanya berbagai permasalahan yang di hadapi oleh TPA An-Nuur 

Perum Taman Singkep Asri Sukabumi, Bandar Lampung sudah tentu menjadi 

sandungan TPA dalam menjalankan perannya. Oleh karena itu keberhasilan TPA 
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memerlukan kesadaran, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yaitu pihak 

TPA, orang tua santri, santri, dan masyarakat. 

Sehubungan dengan peran dan berbagai masalah yang dihadapi oleh TPA 

sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi 

pada permasalahan peranan TPA An-Nuur Perum Taman Singkep Asri Sukabumi 

Bandar Lampung dalam Penanaman Akhlak Santri, faktor pendorong dan faktor 

penghambat Penanaman yang dilaksanakan TPA. 

E. Rumusan Masalah 

Secara teoritis, masalah adalah suatu yang belum terjawab atau belum ada 

pemecahannya. Masalah merupakan problem yang akan dicarikan solusinya, dan 

rumusan masalah adalah masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang 

lengkap dan rinci.
31

 Jadi rumusan masalah ialah persoalan-persoalan atau pertanyaan 

yang harus dipecahkan melalui penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di 

atas serta data-data yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan 

masalah dari penelitian kami yaitu sebagai berikut: ”Bagaimanakah peran Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPA) An-Nuur Perum Taman Singkep Asri Sukabumi 

Bandar Lampung dalam membina akhlak santri dan faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi Penanaman akhlak santri?”. 

 

 

                                                           
31

 Basri MS., Metodologi Penelitian Sejarah (Pendekatan Teori dan Praktek), Restu Agung, 

Jakarta, 2006, hlm. 53. 
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F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai setelah penelitian 

dikerjakan. Dalam setiap melakukan penelitian tentunya mempunyai tujuan yang 

jelas, sehingga apa yang dicapai kelak diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 

Jadi peneliti akan mengemukakan tujuan-tujuan penelitian yang hendak 

dicapai dan berharap tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik. Tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peranan taman pendidikan Al-Qur’an (TPA) dalam 

membina akhlak anak di TPA An-Nuur. 

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Penanaman akhlak 

anak di TPA An-Nuur. 

G. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Bersifat Teoritis  

a) Memberikan gambaran informasi dalam Penanaman akhlak anak sejak 

usia dini. 

b) Dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang agama Islam maupun 

umum. 

c) Diharapkan dapat memberikan wacana keilmuan sarana dalam proses 

Penanaman akhlak.  

2. Bersifat Praktis  
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a) Memberikan motivasi dan dukungan agar TPA An-Nuur lebih 

meningkatkan keefektifan dan keefesiensian agar menjadi lebih baik lagi.  

b) Menambah kreativitas serta wawasan anak yang ikut berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran di TPA An-Nuur. 

c) Memberikan informasi kepada masyarakat agar senantiasa mendukung 

adanya Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) serta mendukung anaknya 

yang mengikuti kegiatan di TPA An-Nuur. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

D. Penanaman Akhlak 

7. Pengertian Penanaman Akhlak 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Penanaman memiliki arti “Perihal 

(perbuatan, cara) menanamkan.”32  

Secara terminologis ada beberapa definisi tentang akhlak, dijelaskan bahwa 

definisi akhlak menurut Imam al-Ghazali: “Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.33 

Menurut Ibrahim Anis definisi akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, 

yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

Sedangkan Ibnu Maskawih mengatakan akhlak adalah keadaan jiwa 

seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui 

pertimbangan-pertimbangan.34 

Dari sekian definisi diatas, terlihat adanya kemiripan satu dengan yang 

lainnya. Secara subtansial ada 4 ciri khas dari pengertian akhlak, yaitu. Pertama, 

                                                           
32

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 2007, hlm. 1198.  
33

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, Yogyakarta: LPPI, 2011, hlm. 2 
34

 Zaharuddin dan Hasanudin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004, hlm. 4. 
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akhlak adalah perbuatan yang sudah tertanam kuat dan menjadi kebiasaan. Kedua 

perbuatan yang dilakukan secara spontanitas tanpa pemikiran. Ketiga, perbuatan 

yang timbul dari hati. Keempat, perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh 

dan ikhlas. Dalam perkembangannya, akhlak kemudian menjadi satu disiplin ilmu 

pengetahuan yang bersifat teoritis. Yang memiliki ruang lingkup sendiri, dengan 

semua aspek yang melingkupinya. Menurut hemat peneliti, menyimpulkan bahwa 

akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang diwujudkan secara 

sengaja melalui tingkah laku. 

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa penanaman akhlak adalah upaya 

dalam menanamkan sifat-sifat dalam diri seseorang yang diwujudkan secara sengaja 

melalui tingkah laku. 

8. Sumber Akhlak 

Maksud dengan sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik buruk atau 

mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. “Sumber akhlak adalah 

Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam konsep akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik buruk, 

terpuji atau tercela, semata-mata karena syara’ (Al-Qur’an dan Sunnah) menilainya 

demikian. Kenapa sifat sabar, pemaaf, pemura dan jujur misalnya dinilai baik? Tidak 

lain karena syara’ menilai semua sifat-sifat itu baik”.35 

9. Pembagian Akhlak 

Akhlak dapat dibagi berdasarkan sifat dan objeknya. Berdasarkan sifatnya 

akhlak terbagi menjadi dua: 

                                                           
35

 Yunahar Ilyas, Op.Cit, hlm. 4 
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a. Akhlak Mahmudah (Akhlak baik) 

Akhlak mahmudah adalah segala tingkah laku yang terpuji, dapat disebut juga 

dengan akhlak fadhilah ( ), akhlak yang utama.
36

 

 

Perbuatan yang baik merupakan akhlaq karimah yang wajib dikerjakan. 

Akhlaq karimah berarti tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda 

kesempurnaan iman seseorang kepada Allah. Akhlaq al karimah dilahirkan 

berdasarkan sifat-sifat yang terpuji. Akhlak yang baik disebut juga dengan akhlak 

mahmudah. Pandangan al-Ghazali tentang akhlak yang baik hampir senada dengan 

pendapat Plato yang mengatakan, bahwa orang adalah orang yang dapat melihat 

kepada Tuhannya secara terus-menerus. Al-Ghazali memandang orang yang dekat 

kepada Allah adalah orang yang mendekati ajaran-ajaran Rasulullah yang memiliki 

akhlak sempurna. 

Al-Ghazali menerangkan adanya empat pokok keutamaan akhlak yang baik, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Mencari hikmah. Hikmah ialah keutamaan yang lebih baik. 

2) Bersikap berani. Berani berarti sikap yang dapat mengendalikan 

kekuatan amarahya dengan akal untuk maju. 

3) Bersuci diri. Suci berarti mencapai fitrah, yaitu sifat yang dapat 

mengendalikan syahwatnya dengan akal dan agama. 

4) Berlaku adil. Adil sebagai misalnya, yaitu seseorang yang dapat 

membagi dan memberi haknya sesuai dengan fitrahnya atau seseorang 

mampu menahan kemarahannya dan nafsu syahwatnya untuk 

mendapatkan hikmah di balik peristiwa yang terjadi.
37
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 Tim penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Akhlak Tasawuf, Surabaya: IAIN SA 

Press, 2012, hlm. 153 
37
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b. Akhlak Madzmumah (Akhlak tercela)  

Akhlak madzmumah ialah perangai buruk yang tercermin dari tutur kata, 

tingkah laku dan sikap yang tidak baik.
38

 Akhlak buruk adalah suatu sifat tercela dan 

dilarang oleh norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.
39

 Apabila 

seseorang melaksanakannya niscaya akan mendapatkan nilai dosa dari Allah, karena 

perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di hadapan Allah. 

Melakukan perbuatan yang tecela dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan 

lingkungan sekitarnya. Contoh dari akibat perbuatan tercela adalah sebagai berikut: 

1) Jika seseorang suka mencaci, maka suatu ketika ia akan dicaci orang 

pula; 

2) Jika seseorang suka berdusta, suatu saat jika ia berkata benar, orang lain 

akan tetap tidak percaya, dan ia juga akan dibohongi orang lain; 

3)  Hatinya tidak pernah tentram dan bahagia karena kesalahan dan 

keserakahannyatakut terbongkar oleh orang lain; 
4) Apa yang dicita-citakan tidak akan terkabul, kecuali hanya kejahatan 

yang mengikuti dirinya.
 40 

 

Bentuk-bentuk akhlak madzmumah (akhlak tercela) adalah sebagai berikut: 

1) Sifat Dengki 

Dengki menurut bahasa (etimologi) berarti menaruh perasaan marah 

(benci, tidak suka) karena sesuatu yang sangat baik berupa keberuntungan jatuh 

pada orang lain. Dengki ialah rasa benci dalam hati terhadap kenikmatan orang 

lain dan disertai maksud agar nikmat itu hilang atau berpindah kepadanya.
41

 

Adapun tanda-tanda orang yang memiliki sifat dengki adalah: 
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a) Tidak senang melihat orang lain mendapatkan kesenangan; 

b) Suka mengumpat, mencela, menghina dan memfitnah orang lain; 

c)  Ucapannya selalu membuat hati orang lain sakit; 

d)  Memiliki sifat sombong.
 42

 

 

2) Sifat Iri Hati 

Kata iri menurut etimologi artinya merasa kurang senang melihat 

kelebihan atau kesuksesan orang lain, kurang senang melihat orang lain 

beruntung. tidak rela apabila orang lain mendapatkan nikmat dan kebahagiaan.
43

 

3) Sifat Angkuh (Sombong) 

Sombong adalah sikap menganggap dirinya lebih daripada yang lain 

sehingga ia berusaha menutupi dan tidak mau mengakui kekurangan dirinya, 

selalu merasa lebih besar, lebih kaya, lebih pintar, lebih dihormati, lebih mulia, 

dan lebih beruntung daripada orang lain.
44

 

4) Sifat Riya’ 

Riya’ ialah amal yang dikerjakan dengan niat tidak ikhlas dan variasinya 

bisa bermacam-macam. Riya’ adalah beramal kebaikan karena didasarkan ingin 

mendapat pujian orang lain, agar dipercaya orang lain, agar dicintai orang lain, 

karena ingin dilihat oleh orang lain.
45

 

Dalam mewujudkan akhlak yang mulia sebagaimana sifat-sifat terpuji 

yang telah dijelaskan diatas, menurut Buya Hamka ada beberapa kewajiban yang 

harus ditunaikan antara lain: 
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a) Membersihkan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah SWT; 

b) Memperhatikan seluruh perintah dan larangan agama; 

c) Belajar melawan kehendak diri dan menaklukkannya kepada kehendak Allah; 

d) Menegakkan persaudaraan di dalam islam; 

e) Menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam setiap bertingkah 

laku.  

10. Teknik Penanaman Akhlak 

Penanaman akhlak berbeda dengan mempelajari nilai akhlak. Tidak semua 

orang yang mengerti akhlak mampu mengaplikasikan nilai akhlak dalam 

kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu pendidikan merupakan salah satu faktor 

yang paling dibutuhkan manusia dalam kehidupanya, termasuk pendidikan akhlak 

karena akhlak adalah salah satu yang mendukung perkembangan satu bangsa dalam 

segi nilai-nilai pendidikan akhlak. Sebab tanpa nilai-nilai akhlak yang tinggi hidup 

manusia akan merosot. Dan titik tekan pendidikan akhlak adalah untuk 

mengembangkan potensi-potensi kreatif yang positif dari peserta didik agar menjadi 

manusia yang baik. Baik menurut pandangan manusia dan terlebih menurut 

pandangan Allah. “Persoalan manusia “baik” merupakan persoalan nilai karena ia 

menagakut penghayatan dan pemaknaan yang lebih bersifat efektif ketimbang 

kognitif, karena “nilai” inilah yang akan membentuk tingkah laku dan pada akhirnya 

karakter manusia”46. 
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 Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an, Yogyakarta: Teras, 2010, 
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Pendidikan merupakan memiliki peran yang sangat strategis dalam 

menciptakan SDM yang berkualitas, baik berkualitas secara intelektual maupun 

moral. Pendidikan merupakan rancangan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap 

perubahan perilaku seseorang dan masyarakat luas.47 

Oleh karena itu agar pendidikan terhadap perkembangan anak dapat berjalan 

dengan baik, maka orang tua atau pendidik harus mempunyai metode/pedoman 

pendidikan yang berpengaruh dalam upaya mempersiapkan anak secara mental, 

moral, spiritual dan sosial, sehingga anak tersebut mampu meraih puncak 

kesempurnaan, kedewasaan dan kematangan dalam berpikir dan bertingkah laku.  

Dalam kaitanya dengan penanaman akhlak, paling tidak ada lima buah 

metode dalam mendidik anak, sebab dengan begitu akan tercapai tujuan yang 

diharapkan. Adapun kelima metode pendidikan terhadap anak tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan dengan Keteladanan; 

b. Pendidikan dengan Adat Kebiasaan;  

c. Pendidikan dengan Nasihat; 

d. Pendidikan dengan Pengawasan; 

e. Pendidikan dengan Hukuman. 48 

 

11. Tujuan Penanaman Akhlak 

Adapun tujuan dari penanaman akhlak itu sendiri antara lain sebagai berikut:  

a. Membentuk pribadi berakhlak mulia; 

                                                           
47

 Abudin Nata, Paradigma Pendidikan Islam, Jakarta: Grasindo bekerjasama dengan UIN 

Syarif Hidayatullah,2010, hlm. 81. 
48

 M.D. Dahlan, Pendidikan Anak Menurut Islam Kaidah-kaidah Dasar, Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 1992, hlm. 1. 



30 
 

b. Membentuk karakteristik manusia yang sesuai dengan ajaran agama; 

c. Membiasakan untuk bersikap baik dalam kehidupan masyarakat yang 

tidak menyimpang dari hukuman agama maupun norma-norma yang 

berlaku di masyarakat;  

d. Amar ma’ruf nahi munkar terhadap segala sesuatu yang di jumpai 

berdasarkan aturan atau hukuman. 

12. Materi Penanaman Akhlak 

Secara garis besar penanaman akhlak mengarah kepada tiga dimensi pokok 

ajaran Islam, yaitu:  

a. Akhlak kepada Allah  

Akhlak kepada Allah dilakukan dengan cara berhubungan dengan Allah 

melalui media-media yang telah disediakan oleh Allah. Berakhlak kepada Allah di 

ungkapkan pula meliputi berdo’a, berdo’a adalah meminta apa yang diinginkan dan 

dicita-citakan.  

b. Akhlak kepada sesama manusia  

Berakhlak kepada sesama manusia adalah bergaul dan berbuat baik kepada 

orang lain. Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain, dimulai kepada 

keluarga sendiri, terutama ibu dan bapak.  

c. Akhlak terhadap lingkungan hidup  

Manusia merupakan bagian dari alam dan lingkungan, karena itu umat 

manusia diperintahkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan 
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hidupnya. Sebagai makhluk yang ditugaskan sebagai manusia dituntut untuk 

memelihara dan menjaga lingkungan hidupnya.49 

Orang yang berakhlak karena ketakwaan kepada Allah semata-mata, maka 

dapat menghasilkan kebahagiaan, antara lain: 

- Mendapatkan tempat yang baik di dalam masyarakat. 

- Akan disenangi orang dalam pergaulan. 

- Akan dapat terpelihara dari hukuman yang sifatnya manusia dan sebagai 

makhluk yang diciptakan oleh Tuhan.  

- Orang yang bertakwa dan berakhlak mendapat pertolongan dan 

kemudahan dan memperoleh keluhuran, kecukupan, sebutan yang baik.  

- Jasa manusia yang berakhlak mendapat perlindungan segala penderitaan 

dan kesukaraan.50 

 

Jadi penanaman akhlak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

seluruh proses pendidikan Islam yang meliputi, pembentukan pribadi muslim yang 

sempurna, baik secara intelektual, emosional, spiritual, maupun praktikalnya. “Muh. 

Athiyah Al Abrasyi sangat menekankan pendidikan akhlak sehingga beliau 

mengatakan bahwa “pendidikan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam”.51 

 

E. Pendidikan Nonformal 

3. Pengertian Pendidikan Nonformal 

Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.52 
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Untuk memahami lebih jelas apa pendidikan luar sekolah (pendidikan Non 

formal), maka akan dikemukakan oleh beberapa pakar yaitu: 

- Archibald Callaway mendifinisikan pendidikan luar sekolah (pendidikan Non 

formal) adalah sebagai suatu bentuk kegiatan belajar yang berlangsung di 

luar sekolah.53 

- Philip H.Coombs mendefinisikan pendidikan luar sekolah (pendidikan Non 

formal) adalah sebagai kegiatan yang teratur dan bersistem, bukan proses 

sekadarnya dan memang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.54 

- Frederick H, Harbison mendefinisikan pendidikan luar sekolah (pendidikan 

Non formal) adalah sebagai pembentukan skill dan pengetahuan di luar 

sistem sekolah formal.55 

- Santoso S. Hamijoyo mendefinisikan pendidikan luar sekolah (pendidikan 

Non formal) adalah sebagai kegiatan pendidikan yang dilakukan secara 

terorganisasikan, terencana, di luar sistem persekolahan yang ditujukan 

kepada individu ataupun kelompok dalam masyarakat untuk meningkatkan 

kualitas hidupny 

 

Pendidikan nonformal merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional. 

Sehingga merupakan satu kewajiban apabila gerak langkahnya dibatasi pada fungsi 

fungsi pendidikan yang dapat memungkinkan ditata, diarahkan dan dimonitor oleh 

aparatur yang berwenang membina dan mengembangkan pendidikan nasional.56 

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 tahun 2003 bab VI pasal 13 (mengenai pengertian pendidikan nonformal). 

Pendidikan non formal adalah pendidikan yang berlangsung di tengah-tengah 
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keluarga di masyarakat.57 Sementara menurut Kadir Sarjan, pendidikan non formal 

adalah suatu aktifitas pendidikan yang diatur di luar sistem pendidikan formal baik 

yang berjalan sendiri ataupun sebagai suatu bagian yang penting dalam aktifitas yang 

lebih luas yang ditunjukan untuk melayani sasaran didik yang dikenal untuk tujuan-

tujuan pendidikan.58 

Dalam UU sistem pendidikan nasional pasal 10 ayat 3 juga dijelaskan 

mengenai pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah setiap kegiatan 

pendidikan yang diserenggarakan di luar sistem persekolahan, baik yang di 

lembagakan ataupun yang tidak dengan maksud memberi layanan kepada sasaran 

didik dalam rangaka mencapai tujuan belajar, yang kegiatan mengajarnya tidak harus 

berjenjang dan berkesinambungan. 

Dari pengertian di atas dapat dimaknai bahwa pendidikan nonformal adalah 

pendidikan yang dilaksanakan secara terorganisir dengan prinsip-prinsip 

penyelenggaraan pendidikan secara mandiri untuk melayani kebutuhan anggota 

masyarakat di luar kegiatan pendidikan sekolah/madrasah. 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Nonformal 

Secara yuridis formal, pengertian pendidikan nonformal dalam Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pada pasal 
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1 ayat 12 yakni pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.59 

Sedangkan uraian-uraian pendidikan nonformal terdapat pasal 26 ayat 1 s.d 7 

yakni: 

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. 

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. 

e. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan 

bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, 

dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

f. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program 

pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga 

yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada 

standar nasional pendidikan. 

 

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih 

lanjut dengan peraturan pemerintah.60 
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F. Taman Pendidikan Al-Qur’an 

7. Pengertian Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Sebelum penulis mengarahkan dan menjelaskan kaitannya dengan masalah 

Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), karena masalah ini ada kaitannya dengan 

masalah pendidikan, tidak salah apabila penulis menjelaskan terlebih dahulu tentang 

apa pengertian pendidikan itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memahami dengan 

sepenuhnya mengenai masalah pendidikan tersebut. 

Adapun pengertian pendidikan adalah usaha yang sadar, teratur dan sistematis 

di dalam memberikan bimbingan kepada orang lain yang sedang berproses 

menuju kedewasaan .61 

 

Di samping itu juga ada beberapa tokoh yang mendefinisikan kaitannya 

dengan masalah pendidikan antara lain : 

- Menurut Langeveld 

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan 

yang diberikan kepada anak tertuju kepada kedewasaan anak itu, atau 

lebih tepat dapat membantu anak agar cukup cakap melaksanak tugas 

hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa ( atau yang 

diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup 

sehari-hari dan sebagainya ) dan ditujukan kepada orang yang belum 

dewasa.62  

- Menurut Ahmad Tafsir 

Pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya, yang 

melibatkan guru maupun tidak, baik formal maupun informal.63 

- Menurut Ki Hajar Dewantoro 

Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun 

maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada 

pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 
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masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang 

setinggi-tingginya.64 

 

Terdapat pula pengertian pendidikan menurut pandangan Islam. Secara 

terminologi, para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasi pengertian 

pendidikan Islam. Di antara batasan yang sangat variatif tersebut adalah : 

- Al-Syaibaniy  

Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta 

didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. 

- Muhammad Fadhil al-Jamaly 

Pendidikan Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong serta 

mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-

nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. 

- Ahmad D. Marimba  

Pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik 

menuju teerbentuknya kepribadiannya yang utama. 

-  Ahmad Tafsir 

Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar 

ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.65 

 

Pengertian pendidikan seperti yang lazim dipahami sekarang belum terdapat 

di zaman Nabi. Tetapi usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi dalam 

menyempurnakan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi 

contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan 

lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim 

itu, telah mencakup arti pendidikan dalam arti sekarang. Orang Arab Mekah yang 

tadinya penyembah berhala, musyrik, kafir, kasar dan sombong maka dengan usaha 

dan kegiatan Nabi mengislamkan mereka, lalu tingkah laku mereka berubah menjadi 

                                                           
64

 Hasbulloh, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Yogyakarta : Andi Offset, 1991, hlm. 2  
65

 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta : Ciputat Pers, 2002, hlm. 31-32 



37 
 

penyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa, mukmin, muslim, lemah lembut dan 

hormat pada orang lain. Mereka telah berkepribadian muslim sebagaiman yang 

dicita-citakan oleh ajaran Islam.  

Dengan itu berarti Nabi telah mendidik, membentuk kepribadian, kepribadian 

yang muslim dan sekaligus berarti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang 

pendidik yang berhasil. Apa yang beliau lakukan dalam membentuk manusia, kita 

rumuskan sekarang dengan pendidikan Islam. Cirinya ialah perubahan sikap dan 

tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Untuk itu perlu adanya usaha, 

kegiatan, cara, alat dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilannya. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam itu adalah 

pembentukan kepribadian muslim.66 

Sekarang kembali kepada pokok permasalahan yaitu tentang Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPA). Taman pendidikan Al-Qur’an (TPA) merupakan salah 

satu cabang atau bagian dari Pendidikan yang ada didalam agama Islam. 

Secara bahasa Taman Pendidikan Al-Qur’an ( TPA ) dapat diartikan: 

Pertama, Taman adalah tempat yang menyenangkan. Kedua Pendidikan adalah 

proses mengubah sikap atau tingkah laku seorang atau kelompok orang dalam 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran. Dan yang ketiga Al-Qur’an 

adalah kitab suci umat. 

Secara istilah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dapat diartikan sebagai 

suatu lembaga pendidikan dan pengajaran Islam untuk anak 7 sampai 12 tahun, untuk 
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menjadikan anak mampu membaca Al-Qur’an dengan benar sesuai dengan target 

pokoknya.67 

Menurut Team Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Mushola Kota Gede 

Yogyakarta dalam buku As’ad dan Budiyanto yang berjudul Pedoman Pengelolaan 

Penanaman dan Pengembangan TPA-TPA Nasional mengemukakan pengertian 

“Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) adalah lembaga pendidikan nonformal yang 

merupakan lembaga pendidikan baca Al-Qur’an untuk usia SD (6-12 tahun). 

Lembaga ini penyelenggaraannya ditangani oleh masyarakat Islam yang ada di 

wilayah tersebut”.68 

Taman pendidikan Al-Qur’an merupakan salah satu bentuk pendidikan di 

jalur nonformal dalam masyarakat yang bercirikan Islami. Menurut Chairani TPA 

adalah sebuah sistem dan sarana pelayanan keagamaan yang dirancang khusus bagi 

anak-anak dan remaja muslim.
69

 

Pada dasarnya lembaga ini terbagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan 

tingkat umur yaitu : 

a. Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKA) untuk anak seusia TK (5-7 tahun) 

b. Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) untuk anak seusia SD kelas satu sampai 

tiga (7-9 tahun) 
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c. Taman Bimbingan Islam dan Kreatifitas untuk anak yang berusia 10-12 

tahun.  

Untuk membina agar anak mempunyai sifat-sifat terpuji tidak hanya dengan 

pembiasaan-pembiasaan melakukan hal baik, dan menjauhi larangan-Nya. Dengan 

kebiasaan dan latihan akan membuat anak cenderung melakukan yang baik dan 

meninggalkan yang buruk. 

Selanjutnya, TPA juga memiliki visi, misi, tujuan, dan target yakni: 

 Visi TPA yaitu menyiapkan generasi Qur’ani menyongsong masa depan 

gemilang. 

 Misi TPA yaitu misi pendidikan dan dakwah islamiyah. 

 Tujuan dan target TPA yaitu untuk menyiapkan anak didiknya agar 

menjadi generasi Qurani. 

8. Waktu dan Masa Pendidikan 

Keberadaan TPA merupakan penunjang bagi pendidikan agama Islam pada 

Lembaga-lembaga pendidikan sekolah (TK-SD-MI) untuk itu penyelenggaraannya 

pada siang dan sore hari di luar jam sekolah. Sedang bagi lingkungan masyarakat 

yang memiliki Madrasah Diniyah pada jam-jam tersebut, maka TPA dapat dijadikan 

sebagai kegiatan pra madrasah diniyah.  

Lama Pendidikan satu tahun dan terbagi dalam dua semester. Tiap kali masuk 

TPA diperlukan waktu 60 menit. 
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9. Materi Pelajaran 

Materi pelajaran di Taman Pendidikan Al-Qur’an meliputi: 

 Materi Pokok 

- Bacaan Iqra 

- Hafalan Bacaan shalat 

- Bacaan surat pendek 

- Latihan praktek shalat dan amalan ibadah shalat 

- Bacaan tadarus bittartil 

- Ilmu tajwid 

- Hafalan ayat pilihan 

- Tahsinul kitabah 

 Materi Penunjang 

- Doa dan adab harian 

- Dinul Islam (pengetahuan dasar akidah, syariah dan akhlak) 

- Muatan lokal. 

10. Tujuan dan Target TPA 

Tujuan dan target Taman pendidikan Al-Qur’an meliputi: 

 Santri dapat mengagumi dan mencintai Al Quran sebagai bacaan istimewa 

dan pedoman utama. 

 Santri dapat terbiasa membaca Al Quran dengan lancer dan fasih serta 

memahami hukum-hukum bacaannya berdasarkan kaidah ilmu tajwid. 

 Santri dapat mengajarkan shalatlimawaktu dengan tata cara yang benar dan 

menyadarinya sebagai kewajiban sehari-hari 

 Santri dapat menguasai hafalan sejumlah surat pendek, ayat pilihan, dan doa 

harian. 

 Santri dapat mengembangkan perilaku sosial yang baik sesuai tuntunan Islam 

dan pengalaman pendidikannya. 
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 Santri dapat menulis huruf arab dengan baik dan benar. 70 

 

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

operasionalnya. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun diharapkan setiap anak didik 

akan memiliki kemampuan : 

 Membaca Al Quran dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 

 Melakukan shalat dengan baik dan terbiasa hidup dalam suasana yang islami. 

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

 Menulis huruf Al Quran. 

 

11. Sistem Pendidikan dan Pengajaran 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran merupakan langkah penting untuk mencapai 

keberhasilan pembelajaran. Apabila rencana pembelajaran disusun secara baik akan 

menjadikan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Oleh sebab 

itu, perencanaan pembelajaran memiliki manfaat yang sangat besar dalam 

berlangsungnya pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran di TPA, di terangkan oleh mukmin dalam 

bukunya Petunjuk Praktis Mengelola TK Al-Qur’an, meliputi rencana kerja mengajar 

bulanan, rencana kerja mengajar mingguan, dan rencana kerja mengajar harian. 

Rencana Kerja Mengajar Bulanan (RKMB), disusun pada awal tahun, setiap 

akhir bulan diadakan evaluasi, bila terdapat rencana yang belum dapat dilaksanakan 
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harus dimasukkan dalam rencana pembelajaran bulan depan. Setiap akhir bulan, para 

guru mengadakan rapat yang dipimpin oleh kepala TPA untuk membahas dan 

mengevaluasi rencana kerja bulan lalu dan bulan depan. 

Rencana Kerja Mengajar Mingguan (RKMM), disusun setiap akhir bulan dan 

merupakan penjabaran lebih rinci dari RKMB, bila terdapat rencana yang belum 

dapat dilaksanakan,harus dimasukkan dalam RKMM minggu berikutnya. 

Rencana Kerja Mengajar Harian (RKMH), disusun setiap hari sebagai 

persiapan mengajar berikutnya. Dengan demikian, bagi guru pada setiap akan 

melaksanakan tugas mengajarnya harus memiliki perencanaan pengajaran agar lenih 

jelas dan terprogram materi yang akan disampaikan. 

Selain itu, pendidikan di TPA juga mempunyai kurikulum yang 

penyusunannya mengacu pada asas-asas sebagai berikut:  

 Asas Agamis bersumber dari Al Quran dan Hadits 

 Asas filosofis berdasarkan pada sila pertama pancasila 

 Asas sosio cultural bersumber pada kenyataan bahwa mayoritas bangsa 

Indonesia beragama Islam. 71 

 

Asas Psikologis, secara psikologis Usia 4-12 tahun cukup kondusif untuk 

menerima bimbingan membaca dan menghafal Al-Quran, serta pemahaman nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya. 

b. Metode Pengajaran 

Metode pengajaran ialah “Cara penyampaian bahan pengajaran dala proses 

belajar mengajar”. Dengan demikian, metode pengajaran adalah suatu cara yang 
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dipilih dan dilakukan guru ketika berinteraksi dengan anak didiknya dalam upaya 

menyampaikan bahan pengajaran tertentu agar bahan pengajaran tersebut mudah 

dicerna, sesuai tujuan pembelajaran yang ditargetkan. 

Dalam kegiatan belajar mengajar di TPA mengingat tingkat perkembangan 

anak masih dini, yaitu usia 4-12 tahun, penerapan metode pengajaran itu pun harus 

dilandasi prinsip “bermain sambil belajar” atau “belajar sambil bermain”. Oleh 

karenanya penerapan metode-metode pengajaran perlu disertai kiat-kiat khusus 

berdasarkan pengalaman dan pengamatan guru yang bersangkutan. Salah satu 

kemungkinannya adalah dengan cara memadukan sejumlah metode dalam satu 

pertemuan atau divariasi dengan pendekatan seni tersendiri yaitu seni bermain, 

bercerita dan menyanyi (seni BBM). 

Dalam proses belajar mengajar pada TPA terdapat sejumlah metode 

pembelajaran yang dapat diterapkan. Metode-metode tersebut antara lain:  

- Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah suatu cara penyampaian bahan pengajaran dalam 

bentuk penuturan atau penerangan lisan oleh guru terhadap santri/anak didik. 

- Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah suatu cara penyampaian bahan pengajaran 

melalui Tanya jawab.  

- Metode Demontrasi 

Metode demonstrasi adalah suatu cara penyampaian bahan pengajaran 

untuk disaksikan dan ditiru oleh santri/anak didik. 
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- Metode Latihan / drill 

Metode latihan/drill adalah suatu cara penyampaian bahan pengajaran 

dalam bentuk latihan-latihan khusus dalam rangka mengembangkan 

keterampilan tertentu di kalangan para santri/anak didik. 

- Metode Pemberian tugas 

Metode pemberian tugas adalah suatu cara penyampaian bahan 

pengajaran dalam bentuk pemberian tugas tertentu dalam rangka mempercepat 

target pencapaian tujuan pengajaran dan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

- Metode Sosio drama 

Metode sosio drama disebut juga metode bermain adalah suatu cara 

penyampaian bahan pengajaran dalam bentuk penggambaran hubungan-

hubungan sosial dengan cara dramatisasi atau visualisasi. 

- Metode Kerja kelompok 

Metode ini merupakan suatu cara penyampaian bahan pengajaran dalam 

bentuk pemberian tugas secara berkelompok. 

- Metode Karyawisata 

Metode karyawisata atau study tour adalah suatu cara pembelajaran 

dalam rangka mengembangkan wawasan. Pengalaman dan penghayatan para 

santri terhadap bahan pengajaran yang pernah mereka terima. 

c. Pelaksanaan Kegiatan Belajar 
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Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harian di TPA meliputi 4 kegiatan 

yaitu : 

1) Pengelolan Kelas 

Pengelolaan kelas dapat dimulai dengan membagi santri menjadi 

beberapa kelas, untuk TPA, pembagian kelas semaksimal mungkin berdasarkan 

kesamaan tingkat kelas di SD/MI. 

2) Kegiatan pembukaan (Klasikal awal) 

Materi : Doa-doa pembukaan dan materi tambahan 

Kegiatan inti terdiri dari 2 tahap yaitu : 

- Klasikal kelompok: hafalan dan doa harian 

- Klasikal perorangan: baca IQRA dan menulis 

3) Kegiatan pentup (Klasikal akhir) 

Kegiatannya diarahkan pada upaya menciptakan suasana menyenangkan 

dan mempererat keakraban diantara mereka. Akhir pertemuan ditutup dengan 

doa dan harus dibiasakan agar anak-anak pulang tertib. 

d. Evaluasi Pembelajaran 

Menurut Norman E. Gronliund, “evaluasi adalah suatu proses yang sistematis 

untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pengajaran 

yang telah dicapai santri”.  

Secara umum, evaluasi memiliki 3 macam fungsi, yaitu: 

- Mengukur kemajuan 

- Menunjang penyusunan rencana 
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- Memperbaiki / menyempurnakan kembali
72

 

 

Adapun fungsi evaluasi secara khusus adalah sebagai berikut:  

- Secara Psikologis 

a. Bagi peserta didik yaitu untuk mengenal kapasitas dan status dirinya 
b. Bagi pendidik yaitu untuk mengetahui kepastian hasil usahanya 

- Secara didaktik 

a. Bagi peserta didik yaitu sebagai dorongan perbaikan dan peningkatan 

prestasi 
b. Bagi pendidik yaitu fungsi diagnostik, penempatan, selektif, bimbingan 

dan instruksional. 

- Secara administratif yaitu untuk memberikan laporan data dan gambaran 

keberhasilan. 73  

 

Berdasarkan fungsi evaluasi tersebut, evaluasi/munaqasah di TPA dibagi 

menjadi 4 tahap:  

- Munaqasah awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan santri yang baru 

masuk dan akan ditempatkan untuk memulai IQRA berapa 

- Munaqasah harian atau sewaktu-waktu, dilakukan karena santri akan pindah 

halaman dari IQRA 1-6 atau akan pindah ayat atau halaman pada Al Quran 

dan juga untuk hafalan santri 

- Munaqasah persemester, dilaksanakan untuk mengisi raport bentuknya : lisan 

dan praktek shalat 

- Munaqasah menjelang wisuda.
 74 

 

 

12. Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Program pengelolaan TPA di Indonesia saat ini berdasarkan kebiasaan dalam 

masyarakat dan berdasarkan LPTQ Tingkat Nasional No 1 tahun 1991 tertanggal 7 

Februari 1991 yang diresmikan oleh Menteri Agama pada waktu itu Bapak Munawir 

Syadzali pada tanggal 10 pebruari 1991. TPA sebagai lembaga pendidikan nonformal 
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yang mempunyai peran utama mengajarkan kemampuan membaca dan menulis Al-

Qur’an juga sangat berperan bagi perkembangan jiwa anak seperti pengetahuan 

tentang ibadah, akidah, dan akhlak/akhlak. Mengingat bahwa materi yang diajarkan 

tidak hanya terpaku pada materi baca tulis Al-Qur’an melainkan juga memberikan 

materi tentang ibadah, aqidah, akhlak atau akhlak yang bertujuan mempersiapkan 

peserta didik menjadi pribadi yang Qur’ani dan menjadikan Al-Qur’an sebagai 

pedoman dalam hidupnya.  

Terkait dengan hal ini, Muzayyin Arifin berpendapat bahwa dalam proses 

pemberdayaan umat manusia, adanya lembaga pendidikan dalam masyarakat 

merupakan syarat mutlak yang mempunyai tanggung jawab kultural-edukatif.
75

  

Selanjutnya Muzayyin Arifin, menyebutkan bahwa tanggung jawab lembaga-

lembaga pendidikan dalam segala jenisnya, menurut pandangan Islam adalah 

berkaitan dengan usaha menyukseskan misi dalam tiga macam tuntutan hidup 

seorang muslim, yaitu sebagai berikut:  

- Pembebasan manusia dari ancaman api neraka.  

- Penanaman umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan 

dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat sebagai realisasi 

cita-cita seseorang yang beriman dan bertakwa yang senantiasa memanjatkan 

doa sehari-hari.  

- Membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang 

kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling mengembangkan 

hidupnya untuk menghambakan dirinya kepada khaliknya. Keyakinan dan 

keimanannya berfungsi sebagai penyuluh terhadap akal budi yang sekaligus 

mendasari ilmu pengetahuannya.
76
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Di atas dasar pandangan inilah lembaga-lembaga pendidikan Islam berpijak 

untuk mencapai cita yang ideal, yaitu bahwa idealitas Islam dijadikan elan vitale-nya 

(daya pokok) tanggung jawab kultural-edukatifnya. Dengan demikian, maka jelaslah 

bahwa lembaga-lembaga pendidikan berkembang dalam masyarakat merupakan 

cermin dari idealitas umat (Islam). 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Penanaman Akhlak Santri Melalui 

Pendidikan Luar Sekolah (Study Terhadap Peran TPA An-Nuur Perum Pulau 

Singkep Taman Asri Sukabumi, Bandar Lampung) ini, penulis akan menjelaskan 

hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi tersebut, diantaranya sebagai 

berikut:  

L. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Taman Pendidikan 

Al-Qur’an (TPA) dalam membina akhlak santri di TPA An-Nuur dan juga untuk 

mengetahui faktor pendorong dan penghambat penanaman akhlak anak di TPA An-

Nuur. 

M. Unit Analisis  

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek 

penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah santri-santri di TPA An-Nuur 

sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran Taman Pendidikan 

Al-Qur'an (TPA) dalam penanaman akhlak santri.  

Penelitian ini dilakukan di TPA An-Nuur Perum Pulau Singkep Taman Asri 

Sukabumi, Bandar Lampung. Alasan peneliti melakukan penelitian di TPA tersebut, 

hal ini didasarkan pada informasi dan hasil pengamatan yang telah penulis peroleh 

dan lakukan, bahwa di TPA tersebut masih banyak ditemui santri-santri yang 
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memiliki akhlak yang kurang baik seperti suka berbohong, menghina teman sebaya, 

berkelahi, mencuri barang milik teman, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu penulis 

melakukan penelitian di TPA tersebut guna mengetahui bagaimanakah peran TPA 

An-Nuur dalam membina akhlak santri dan faktor apa sajakah yang menjadi 

pendorong serta penghambat dalam penanaman akhlak. 

Penelitian dilakukan selama ±3 bulan, terhitung mulai pada bulan Februari 

sampai dengan April 2016. Sedangkan, pengambilan data primer, yaitu pengukuran 

langsung terhadap responden untuk variabel bebas dilaksanakan pada bulan April 

2016. 

N. Dasar Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Tylor dalam bukunya Moleong mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
77

 Penelitian 

kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori 

tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang 

dikumpulkan. 

O. Fokus Penelitian  

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama penetapan 

fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inquiri. 

                                                           
77

 Lexy. J. Moleong, Metodologi Pendidikan Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002 hlm. 3. 



51 
 

Kedua penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau 

memasukan–mengeluarkan informasi yang baru diperoleh dilapangan.
78

 

Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang dijadikan fokus 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Peranan TPA dalam melaksanakan penanaman akhlak anak pada TPA An-

Nuur Perum Pulau Singkep Taman Asri Sukabumi, yang meliputi aspek 

penanaman yang dilakukan di TPA dan akhlak anak.  

Aspek penanaman mencakup:  

a. Materi pelajaran 

b. Metode pendidikan 

c. Kegiatan di TPA  

Sedangkan aspek akhlak anak meliputi:  

a. Sikap  

b. Perilaku  

2. Faktor pendorong dan penghambat penanaman yang dilaksanakan di TPA, 

dengan indikator :  

a. Faktor pendorong  

- Orang tua  

- Motivasi anak  

- Lingkungan masyarakat  

b. Faktor penghambat 
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- Faktor sosial ekonomi  

- Tingkat pendidikan  

- Tenaga pengajar  

P. Variabel Penelitian 

Variebel Penelitian dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang dapat 

dijadikan objek pengamatan dalam penelitian. Penelitian ini terdiri dari dua buah 

variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, diantaranya:  

1. Variabel bebas, dengan menggunakan symbol (X), yaitu Peran Taman 

Pendidikan Al-Qur'an (TPA).  

2. Variabel terikat, dengan menggunakan symbol (Y), yaitu Penanaman 

Akhlak Santri. 

Setelah diperoleh data dari masing-masing variabel tersebut, kemudian 

keduanya dianalisis dengan menggunakan rumus statistik untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruhnya variabel (X) terhadap variabel (Y). 

Q. Sumber Data Penelitian  

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan 

dikumpulkan. Adapun yang menjadi data penelitian ini adalah :  

3. Sumber data primer  

Sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dalam 

penelitian. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai 
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merupakan sumber data utama.
79

 Dalam penelitian ini yang merupakan sumber 

data primer adalah semua fakta dan keterangan yang diperoleh dari Ustadz, 

Orang tua anak, Tokoh Masyarakat dan anak yang mengikuti pendidikan di TPA 

di tempat penelitian.  

4. Sumber data sekunder  

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan menggunakan data 

sekunder dari dokumen. Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film. Sumber 

tertutis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, 

dokumen pribadi dan dokumen resmi.
80

 Dalam penelitian ini dokumen yang 

digunakan adalah dokumen resmi yaitu dokumen di TPA An-Nuur Perum Pulau 

Singkep Taman Asri Sukabumi, Bandar Lampung.  

R. Teknik Populasi dan Sampel  

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang 

lingkup dan waktu yang kita tentukan atau populasi juga dapat diartikan sebagai 

keseluruhan objek dalam penelitian. Sedangkan, sampel adalah sebagian atau wakil 

dari pada populasi yang sedang diteliti.
81

 

Populasi dalam penilitian ini adalah santri-santri TPA An-Nuur Perum Pulau 

Singkep Bandar Lampung yang terbagi menjadi 4 kelas, dengan jumlah santri 

seluruhnya 68 orang. Mengingat jumlah populasi tersebut cukup banyak, maka 
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peneliti menggunakan cluster sample atau sampel kelompok dengan santri yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 20 orang dengan 

pembagian yakni kelas Ula berjumlah 5 orang, kelas Tsani berjumlah 5 orang, kelas 

Tsalis berjumlah 5 orang dan kelas Robi’ berjumlah 5 orang, dengan begitu 

diharapkan santri-siswi yang menjadi responden tersebut dapat memberikan 

penilaian atau jawaban yang obyektif terhadap masalah yang akan dibahas. 

S. Alat dan Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka 

penelitian. Pada penelitian ini dalam prosdes pengumpulan data akan digunakan 

metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. 

a) Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.
82

 Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung. Observasi 

langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di 

tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama 

objek yang di selidiki.
83

 

 Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap dan 

memberikan gambaran tentang penanaman yang dilakukan oleh TPA An-Nuur 

terhadap akhlak anak yang ada di TPA, yaitu dengan mengamati secara langsung 

                                                           
82

 Maman Rachman, Strategi dan Langkah-langkah Penelitian ,(Semarang: Semarang Press, 

1999.) hlm. 72. 
83

 Ibid, hlm. 77.  



55 
 

sikap dan perilaku anak serta pelaksanaan kegiatan penanaman yang dilakukan 

oleh pengasuh (Ustadz) TPA An-Nuur. 

b) Wawancara 

Menurut Lexy. J. Moleong: wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan sejumlah pertanyaan, dan yang diwawancarai 

(Interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
84

 

Wawancara dipergunakan untuk memperoleh informasi atau data berupa 

ucapan, pikiran gagasan perasaan dan kesadaran sosial, dengan wawancara 

diharapkan informasi tentang peranan TPA dalam penanaman Akhlak anak 

dapat terungkap dan terekam oleh peneliti secara cermat. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara 

yaitu instrument yang berbentuk pertanyaan yang di ajukan secara langsung 

kepada informan dan responden di tempat penelitian.  

c) Studi Dokumentasi 

Dokumentasi diartikan sebagai teknik mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil atau hokum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

penelitian.
85

 Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 
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mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan gambaran umum TPA 

An-Nuur Perum Pulau Singkep Taman Asri. 

T. Objektifitas dan Keabsahan Data.  

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu 

penelitian oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Untuk 

memperoleh validitas tetap, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Metode pengukuran data 

yang dipergunakan dalam penelitin ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif.
86

  

Hal ini dapat dicapai dengan jalan :  

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara;  

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi;  

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang dapat rakyat biasa, orang yang berkependidikan 

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; 

                                                           
86

 Lexy, J. Moleong. Op.Cit, hlm. 178. 



57 
 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  

Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan kelima-limanya 

untuk membandingkan. Peneliti hanya menggunakan :  

- Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

- Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang  

- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, maka model triangulasi 

yang dilaksanakan adalah dengan cara membandingkan data atau masalah yang sama 

dengan berbagai sumber/informan, teknik/metode dan waktu yang berbeda. Untuk 

lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

  

 

 

   Gambar 2. Model Triangulasi
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U. Metode Analisis Data  

Data yang diperoleh di lapangan berupa data kualitatif, dan metode yang 

digunakan adalah metode analisa data dengan model interaktif.
88

 Dalam model 

analisis interaktif tersebut tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data.  

Setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi. Jadi tiga 

jenis kegiatan analisis dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan 

interaktif. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

1. Pengumpulan data. 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan interview di lapangan.  

2. Reduksi data (pemilihan data)  

a. Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan 

kemiripan data 

b. Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai 

bahan penyajian data 

3. Penyajian data  

Selanjutnya data disajikan dalam uraian-uraian naratif yang disertai 

dengan bagan atau tabel yang memperjelas penyajian data.  
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4. Penarikan kesimpulan / verifikasi  

Setelah melalui dua tahap tersebut di atas, maka dilakukan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah disajikan tadi disimpulkan dan 

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.  

V. Prosedur Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam empat tahap, yaitu tahap 

sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada 

tahap pertama pra lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang dibutuhkan 

atau diperlukan peneliti sebelum terjun dalam kegiatan penelitian yaitu :  

1. Menyusun rancangan penelitian, 

2. Mempertimbangkan secara konseptual-teknis serta logistik terhadap tempat 

yang akan digunakan dalam penelitian, 

3. Membuat surat izin penelitian,  

4. Latar penelitian dan dinilai guna serta melihat dan sekaligus mengenal 

unsur-unsur sosial dan keadaan alam pada latar penelitian, 

5. Menentukan informan yang akan membantu peneliti dengan syarat-syarat 

tertentu, 

6. Mempersiapkan perlengkapan penelitian, 

7. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika terutama 

berkaitan dengan tata cara peneliti berhubungan dengan masyarakat dan 

harus menghormati seluruh nilai yang ada di dalam masyarakat. 
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Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan peneliti dengan bersungguh-

sungguh dengan kemampuan yang dimiliki berusaha untuk memahami latar 

penelitian. Dengan segala daya, usaha serta tenaga yang dimiliki oleh peneliti 

dipersiapkan benar-benar dalam menghadapi lapangan penelitian. Tahap ketiga yaitu 

analisis data. Setelah semua data yang diperoleh di lapangan terkumpul maka peneliti 

akan mereduksi serta menyajikan data tersebut setelah ini dilakukan verifikasi data. 

Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta hal-hal yang sering timbul. 

Setelah tahap analisis data selesai dan telah diperoleh kesimpulan, penulis masuk 

tahap keempat yaitu penulisan laporan. Dalam penulisan laporan peneliti sesuai 

dengan hasil yang diperoleh di lapangan. 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

C. Keadaan Umum Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur 

1. Sejarah Berdirinya Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur.  

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) An-Nuur terletak di Perum Pulau 

Singkep Taman Asri Sukabumi, Bandar Lampung. Berdirinya TPA An-Nuur dilatar 

belakangi adanya keinginan dan kesadaran dari beberapa tokoh dan pemuka agama di 

sana yaitu, Bapak Kyai Mutholib, Bapak Alfian Efendi dan Briptu Mutaji (tokoh 

masyarakat) untuk turut serta dalam memajukan pendidikan agama bagi anak-anak 

yaitu, yang dimulai dari pengajaran membaca Al-Qur’an. Mereka mengemukakan 

bahwa pengajaran membaca Al-Qur’an haruslah mendapat prioritas yang pertama 

diajarkan kepada anak. Lisan yang sudah mampu membaca Al-Qur’an dan 

menjadikan Al-Qur’an sebagai bacaan sehari-hari,secara otomatis Aqidah mengalir 

dan tertanam kokoh dalam kalbunya. Maka timbulah gagasan dari beberapa tokoh 

dan pemuka agama tersebut untuk mendirikan lembaga pendidikan baca tulis Al-

Qur’an. 

Pada kesempatan pengajian rutin setiap malam jumat pada tahun 2010 

gagasan itu disampaikan kepada warga Perum Pulau Singkep Taman Asri dan 

langsung mendapat tanggapan positif. Akhirnya mulailah dirintis Taman Pendidikan 

Al-Qur’an yang dibangun di komplek perum Pulau Singkep Taman Asri Sukabumi, 
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Bandar Lampung. Untuk memberi identitas terhadap Taman Pendidikan Al-Qur’an 

yang baru dibentuk maka diberi nama Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur.  

2. Tujuan dan Target Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur 

Tujuan didirikannya TPA An-Nuur adalah:  

a. Menjadikan santri agar tumbuh dan berkembang menjadi generasi 

yang Qur’ani dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam 

hidupnya.  

b. Menjadikan anak sebagai generasi yang berakhlak/berakhlak baik.  

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 berdasarkan adab-adab Islam sesuai dengan tingkat 

perkembangan jiwanya.  

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

Qur’an.  

3. Keadaan santri 

Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur Perum Pulau Singkep Taman Asri 

Sukabumi, Bandar Lampung, mempunyai santri sejumlah 40 orang yang 

perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 4 

Keadaan Santri Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur Perum Pulau Singkep 

Taman Asri Sukabumi, Bandar Lampung 

Tahun 2015/2016. 
 

No Nama Santri 
Jenis 

Kelamin 

Usia 

(tahun) 
Keterangan 

1 Abdul Ghofur  Laki-laki 6 Al-Qur’an 

2 Aira Friska Perempuan 5 Iqra’ 

3 Akri Nuri Insani Laki-laki 4 Iqra’ 

4 Alif Laki-laki 4 Iqra’ 

5 Alsya Perempuan 6 Iqra’ 

6 Amel Perempuan 5 Iqra’ 

7 Arya Putra Haris Laki-laki 7 Al-Qur’an 

8 Bintang Rizki Laki-laki 7 Al-Qur’an 

9 Devi Perempuan 5 Iqra’ 

10 Fadil Laki-laki 6 Al-Qur’an 

11 Faiz Laki-laki 4 Iqra’ 

12 Faturahman Laki-laki 3 Iqra’ 

13 Farel Laki-laki 4 Iqra’ 

14 Faza Laki-laki 5 Iqra’ 

15 Gilang Laki-laki 4 Iqra’ 

16 Ica Mareta Perempuan 7 Al-Qur’an 

17 Imanda Putra Laki-laki 5 Iqra’ 

18 Indriyani Perempuan 5 Iqra’ 

19 Iqbal Laki-laki 5 Iqra’ 

20 Jaya Laki-laki 6 Iqra’ 

21 Kaira Perempuan 4 Iqra’ 

22 M. Aditya Alfarizi Laki-laki 5 Iqra’ 

23 M. Daffa Gustaf Laki-laki 7 Al-Qur’an 

24 M. Fikar Geriyansyah Laki-laki 6 Iqra’ 

25 M. Kaiza Putra Haris Laki-laki 7 Al-Qur’an 

26 Nabel Perempuan 7 Al-Qur’an 

27 Naira Perempuan 7 Al-Qur’an 

28 Nazwa Laki-laki 6 Iqra’ 

29 Ollan Laki-laki 6 Iqra’ 

30 Putri Perempuan 5 Iqra’ 

31 Raditya Laki-laki 8 Al-Qur’an 

32 Rai Laki-laki 7 Al-Qur’an 

33 Raja Laki-laki 8 Al-Qur’an 

34 Ranu Syamdana Laki-laki 6 Iqra’ 
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35 Raka Laki-laki 8 Al-Qur’an 

36 Rega Aritama Usman Laki-laki 7 Iqra’ 

37 Reva Rere Perempuan 7 Al-Qur’an 

38 Sandi Wahyudi Laki-laki 7 Al-Qur’an 

39 Syifa Perempuan 7 Al-Qur’an 

40 Zaky Laki-laki 9 Al-Qur’an 

Sumber: Dokumentasi TPA An-Nuur Tahun 2015/2016 

 

4. Kepengurusan 

Sejak berdirinya, kepengurusan Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur sudah 

mengalami beberapa pergantian pengurus. Sampai sekarang secara organisatoris TPA 

An-Nuur dikelola oleh:  

STRUKTUR PENGURUS TPA AN-NUUR 

SUKABUMI BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Dokumentasi TPA An-Nuur Sukabumi Tahun 2016 

Pelindung TPA 

Briptu Mutaji 

Penanggung Jawab TPA 

Alfian Efendi 

Kepala TPA 

KHLM. Mutholib 

Asatidz 

Suyarno M. 

Asatidz 

Risky Vilansyah 

Sekertaris 

Suyarno M. 
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Sedangkan untuk data Asatidz TPA An-Nuur Perum Pulau Singkep 

Taman Asri Sukabumi, Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

Tabel 5 

Daftar Asatidz TPA An-Nuur Sukabumi Tahun 2015-2016 

No Nama TTL Mulai Penddidikan Alamat 

1 Suyarno M. 
Pesawaran, 

28-07-1988  
2010 SMA 

TPA An-Nuur Perum 

Pulau Singkep Taman 

Asri, Sukabumi, 

Bandar Lampung 

2 Risky Vilansyah 
Kotabumi, 

02-01-1992 
2010 SMA 

TPA An-Nuur Perum 

Pulau Singkep Taman 

Asri, Sukabumi, 

Bandar Lampung 

Sumber: Dokumentasi TPA An-Nuur Tahun 2016 

5. Sarana Belajar Taman pendidikan Al-Qur’an (TPA) An-Nuur 

Kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan baik dan efektif bila 

didukung oleh sarana dan sumber belajar yang memadai. Dengan adanya sarana dan 

sumber belajar yang memadai akan memberikan kemudahan bagi guru dalam 

menyusun dan merencanakan pembelajaran dan untuk menerapkan metode 

pengajaran yang telah diprogramnya. Selain itu anak didik lebih merasa senang dalam 

mengikuti aktivitas belajar mengajar dan mudah untuk menerima materi 

pembelajaran serta anak-anak dapat terkondisikan dengan baik, sehingga kegiatan 

belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif. 

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) An-Nuur, sebagai lembaga nonformal 

yang bertujuan untuk mendidik santri-santrinya juga mempunyai berbagai sarana 
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untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, adapun sarana yang dimiliki oleh Taman 

pendidikan Al-Qur’an (TPA) An-Nuur adalah sebagai berikut: 

1) Meja 

2) Papan tulis 

3) Papan mading 

4) Buku panduan asatidz 

5) Buku pegangan santri (Iqro/Al-Qur’an) 

6) Tape recorder 

7) Kaset lagu-lagu Islami 

8) Alat-alat rebana 

9) Lemari buku 

10) Sekertariat TPA.
179

 

 

A. Data Hasil Penelitian 

1. Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) An-Nuur Perum Pulau 

Singkep Taman Asri Sukabumi dalam Penanaman Akhlak 

 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di TPA An-Nuur, menjadikan 

anak memiliki akhlak/akhlak yang baik adalah merupakan salah satu tujuan dari 

didirikannya TPA An-Nuur. Maka dari itu penanaman akhlak anak sangat 

diutamakan. Penanaman akhlak anak dilakukan dengan memberikan bimbingan 

keagamaan secara intensif terhadap santri. Suyarno selaku pengasuh TPA 

mengatakan bahwa penanaman akhlak/akhlak dilakukan sekaligus dalam penanaman 

agama. Hal ini karena penanaman keagamaan bertujuan mengarahkan anak, sehingga 

anak diharapkan mempunyai pandangan hidup, sikap dan dapat bertingkah laku 

secara Islami, sehingga perbuatannya berasaskan amal salehlm.  

                                                           
179

 Suyarno, Sekertaris TPA An-Nuur, Wawancara, Tanggal 12 April 2016 
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Dalam rangka penanaman yang dilakukan di TPA terdapat hal-hal sebagai 

berikut :  

a. Materi Pelajaran  

Dalam Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur materi penanaman yang 

diberikan meliputi:  

1) Materi pokok  

Materi pokok yang diajarkan adalah kemampuan membaca Al-Qur’an 

yang dimulai dengan Iqro’ jilid 1 sampai 6, juz ama dan Al-Qur’an (di sini 

berkaitan sekali dengan materi ilmu tajwid). Selain itu ada materi yang juga 

sebagai materi pokok yaitu materi tentang kitab Durokhul bahiyahlm.  

Sekalipun setiap muslim wajib iman kepada semua kitabullah, tetapi 

seorang muslim hendaknya hati-hati karena hanya kitabullah Al-Qur’an yang 

dijamin kemurniannya. Seperti yang firman Allah SWT Q.S. Al-Hijr ayat 9 

sebagai berikut: 

         

 

Artinya: “Sesungguhya kamilah yang menurunkan Al-Qur’an, dan kami 

benar-benar memeliharanya”. (Q.S. Al-Hijr ayat 9) 

 

Dengan keyakinan tersebut betapa penting peranan orang tua dalam 

menjembatani anaknya untuk dapat membaca, memahami, dan menghayati 

kandungan Al-Qur’an yang terdiri dari:  

a) Prinsip-prinsip keimanan kepada Allah SWT, Malaikat, Kitab, rosul, hari 

akhir, Qodho dan Qodhar.  
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b) Prinsip-prinsip syari’ah yaitu tentang ibadah (shalat, zakat, puasa, haji).  

c) Janji dan ancaman, seperti janji orang yang baik, dan ancaman bagi orang-

orang yang berbuat dosa.  

d) Sejarah, seperti sejarah nabi, bangsa-bangsa terdahulu, masyarakat 

terdahulu.  

e) Ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

2) Materi tambahan 

Selain dituntut berkemampuan membaca Al-Qur’an, santri dibimbing 

pula dengan materi tambahan yang berfungsi sebagai bekal amalan dan 

ibadah. Materi-materi tersebut adalah: ilmu tauhid, fiqih, akhlak, sejarah, 

hafalan bacaan shalat dan hafalan bacaan doa sehari-hari. Meskipun sebagai 

materi tambahan, namun dalam penyampaiannya termasuk diprioritaskan 

khususnya dalam rangka penanaman akhlak anak. Materi-materi yang sangat 

menunjang penanamannya yaitu mengenai ilmu tauhid, fiqih dan akhlak.  

Menurut pangasuh TPA, Suyarno pada wawancara tanggal 2 Mei 2016 

mengemukakan bahwa ilmu tauhid berkaitan dengan pendidikan akidah anak, 

fiqih berkaitan dengan pendidikan ibadah dan akhlak berkaitan dengan 

pendidikan akhlak. Beliau juga menjelaskan bahwa berbicara masalah akidah 

tak ubahnya dengan berbicara masalah hati yang tidak nampak dari luar. 

Namun cerminannya dapat terlihat dari luar berupa aktivitas ibadah dan 

kehalusan akhlak. Semakin tinggi atau semakin tebal akidah seseorang, 

niscaya akan terlihat semakin tinggi semangatnya dalam beribadah dan 
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semakin halus akhlaknya. Untuk itu jelaslah bahwa materi ilmu tauhid erat 

kaitannya dengan fiqih dan akhlak.  

Materi tambahan lain yang cukup diprioritaskan dalam penanaman 

akhlak adalah hafalan bacaan shalat dan hafalan doa sehari-hari.  

a) Hafalan Bacaan Shalat  

Hafalan bacaan shalat ini dalam penyampaiannya diprioritaskan 

karena shalat dalam ajaran Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. 

Hal ini terlihat dari pernyataan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunah 

Rosul, yaitu: 

1. Shalat merupakan ciri penting dari orang yang taqwa sebagaimana 

firman Allah (Q.S. Al-baqarah: 3).  

2. Shalat merupakan ciri dari orang yang berbahagia (Q.S. Al-

Mu’minuun: 1-2)  

3. Shalat mempunyai peranan untuk menjauhkan diri dari pekerjaan jahat 

dan munkar (Q.S. Al-Ankabut: 45).  

4. Shalat dinilai sebagai tiang agama (sunnah nabi).  

5. Shalat merupakan kewajiban yang paling pertama diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW (Peristiwa Isra’ Miraj).  

Setelah hafal bacaan shalat diharapkan santri bisa melaksanakannya 

walaupun belum memenuhi syarat dan rukun-rukunnya.  
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b) Hafalan doa sehari-hari  

Diharapkan dengan hafalan doa harian, santri akan terdorong untuk 

bisa hidup dalam suasana Islami. Untuk itu doa-doa ini tidak hanya dihafalkan 

tetapi langsung dipraktekkan dalam kehidupan nyata dibawah bimbingan 

ustadz dan orang tuanya.  

Doa-doa yang dimaksud antara lain doa kebaikan dunia akhirat, doa 

untuk ibu bapak, doa akan tidur dan sehabis tidur, doa makan dan sehabis 

makan, doa masuk dan keluar kamar kecil, doa usai adzandan doa selesai 

wudlu. Dengan menghafal doa-doa tersebut anak akan terbiasa hidup disiplin, 

setia, hormat, cinta damai, peka, baik hati dan tidak egois.  

Menurut salah seorang Ustadz TPA yang berhasil diwawancarai pada 

tanggal 1 Mei 2016, yaitu Saudara Risky Vilansyah menyatakan bahwa, 

 “penanaman ini tidak akan berhasil jika orang tua tidak ikut membimbing 

dan membantunya”.  

 

Untuk itu kepada orang tua agar selalu membimbing dan mengawasi 

perilaku anak-anaknya dengan cara melatih serta membiasakan anak-anak 

untuk selalu mempraktekkan doa-doa tersebut di atas dalam kehidupan sehari-

hari. Seperti yang diceritakan oleh Bapak Rahmat selaku wali santri 

mengatakan:  

“anak saya sudah saya latih atau saya biasakan dengan pola kehidupan 

yang berpedoman pada ajaran agama, salah satunya selalu memerintahkan 

kepada anak saya untuk selalu berdoa dalam setiap melakukan 

sesuatu”.
180

  

                                                           
180

 Rahmat, Wawancara tanggal 1 Mei 2016 
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b. Metode Pendidikan  

Dalam mendidik/membina santri metode penanaman yang digunakan 

adalah secara metode pembiasaan, metode cerita, metode demonstrasi, metode 

tanya jawab, dan metode keteladanan. 

1) Metode Pembiasaan  

Metode pembiasaan merupakan metode pembelajaran yang dilakukan 

secara berulang-ulang dan bertahap agar suatu cara itu dapat menjadi suatu 

kebiasan. Metode ini perlu diterapkan dalam proses kegiatan pembelajaran di 

TPA karena memang sangat tepat untuk membentuk anak yang berakhlak 

baik nantinya. Sebagai layanan pendidikan non formal, TPA An-Nuur pun 

membiasakan perilaku positif pada peserta didiknya yang dicontohkan seperti 

makan-minum menggunakan tangan kanan, bersalaman jika bertemu dengan 

pendidik/orang yang lebih tua darinya dan lain-lain. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ustad Suyarno selaku pengajar yang 

merangkap sebagai sekretaris TPA An-Nuur bahwa : 

“Kalo dengan metode pembiasaan, kita biasanya melatih anak untuk 
melakukan aktivitas sehari-hari menggunakan yang kanan terlebih dulu, 

kecuali seperti masuk toilet yang harus menggunakan kaki kiri. Lalu biar 
anak menghormati orang yang lebih tua dari mereka, selalu kita ajak 

salaman”. 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembiasaan positif merupakan salah satu cara untuk membentuk sikap 

maupun perilaku anak yang lebih baik saat melakukan aktivitas 
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kesehariannya. Karena pembiasaan yang dilakukan sedini mungkin, dapat 

dilihat saat anak mulai tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa. 

2) Metode Cerita 

Metode cerita merupakan metode pembelajaran TPA yang 

menjelaskan sebuah cerita secara lisan. Untuk membawakan cerita, pendidik 

wajib menyampaikan pada peserta didik semenarik mungkin dan tidak 

monoton. Dengan cara seperti itu, anak yang sedang berusaha untuk dapat 

mencerna dan membaca kisah cerita dapat memahami apa yang sedang 

disampaikan oleh pendidik. Karena dengan bercerita, seorang anak sedang 

meningkatkan daya hafalannya. Kisah cerita yang disampaikan oleh pendidik 

diambil dari buku-buku Islami yang disediakan TPA An-Nuur. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ustadz Suyarno selaku pengajar yang merangkap sebagai 

sekretaris TPA An-Nuur bahwa: 

“Kita disini biasa menceritakan buku-buku Islami mas... Yang isinya 
kurang lebih kehidupan sosial-agama dalam keluarga atau masyarakat. 

Caranya ya kita menceritakan buku tersebut dengan memperlihatkan 
gambar”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

cerita yang dilakukan pendidik TPA An-Nuur maupun yang dilakukan oleh 

orang tua dengan cara bercerita menggunakan ilustrasi gambar dari buku. 

Penyampaian cerita dari buku Islami oleh pendidik serta orang tua dengan 

memperlihatkan gambar, mempermudah anak/peserta didik memahami 

kehidupan Islam dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. 
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3) Metode Demonstrasi 

Metode Demonstrasi ini merupakan metode pembelajaran yang 

dilakukan dengan cara memperagakan suatu bentuk kegiatan. Metode ini 

sangat baik diterapkan oleh pendidik untuk memperagakan suatu kegiatan 

pada peserta didik. Dalam hal ini peserta didik juga dapat meniru suatu 

kegiatan yang disampaikan pendidik yang dilakukan secara langsung maupun 

dengan media. Dengan mendemonstrasikan, anak menjadi lebih faham dengan 

proses yang dilakukannya. Semisal yang didemonstrasikan TPA An-Nuur 

seperti proses pengambilan wudhu, proses mendirikan sholat dan lain-lain. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Rizki selaku pendidik TPA An-Nuur 

bahwa: 

“Iya mas... disini kita mencontohkan seperti proses ambil wudhu, 
mendirikan sholat dan masih banyak lagi. Kalo mereka bisa meniru kita 

rasanya senang mas, apalagi orang tuanya nanti pasti lebih senang dari 
saya...”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendemonstrasian yang diterapkan oleh TPA An-Nuur ialah mengenalkan 

bagaimana proses berwudhu dan mendirikan sholat dan lain-lain. Dengan cara 

memperagakan kegiatan tersebut, anak dapat meniru dan bukan tidak 

mungkin mereka dapat memaknai wudhu, sholat dan lain sebagainya sehingga 

pendidik maupun orang tua dapat merasa senang. 
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4) Metode Tanya Jawab 

Metode ini merupakan metode pengajaran yang disampaikan pendidik 

dengan cara mengajukan pertanyaan dan peserta didik dapat menjawab serta 

diharapkan dengan cara itu dapat terjadi dialog. Untuk di kegiatan TPA 

seperti yang dilakukan oleh pihak TPA An-Nuur, Tanya jawab digunakan 

untuk melatih keterbukaan peserta didik seperti berkata jujur, sopan pada 

orang yang lebih tua maupun kepada teman sebayanya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ustadz Suyarno selaku pengajar yang merangkap sebagai 

sekretaris TPA An-Nuur bahwa : 

“Untuk tanya jawab sendiri, kita gunakan agar anak didik terbuka 
sehingga muncullah kata-kata jujur maupun sopan entah saat dia 
bermain atau bertemu pada kita (pendidik)”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendidik membiasakan tanya jawab supaya anak dapat berkata jujur dan 

sopan apabila bertemu pada siapapun yang ditemuinya. Tanya jawab juga 

sebagai salah satu cara pendidik mengetahui kesulitan yang ditemukan peserta 

didik pada saat kegiatan bermain untuk dipecahkan permasalahannya 

bersama-sama. 

5) Metode Keteladanan 

Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan 

cara memperlihatkan contoh yang baik dan diciptakan dari kondisi pergaulan 

yang akrab. Keteladanan mencerminkan akhlak terpuji yang dilakukan 

seseorang, yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. 
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Dalam hal ini dengan akhlak terpuji seperti yang dicontohkan salah satu 

layanan TPA seperti TPA An-Nuur pada peserta didiknya akan lebih mudah 

diterapkan saat anak masih usia dini. Karena seseorang yang masih berada 

pada usia dini diibaratkan dengan sebuah kawat yang mudah diluruskan 

(diarahkan) sedangkan jika orang dewasa diibaratkan dengan sebuah besi 

yang sulit diluruskan (diarahkan). Seperti yang diungkapkan oleh Ustadz 

Suyarno selaku pengajar yang merangkap sebagai sekretaris TPA An-Nuur 

bahwa: 

“Yang diterapin disini apabila ada peserta didik yang berantem sampe 

pukul-pukulan kita memisahkan bukan mengatakan jangan melainkan 

dengan sayangi teman karna kalo kita bilangin jangan nanti dikira 

membatasi kecerdasan mereka. Karna umur segitu kan, mereka ingin 

taunya besar sekali mas...”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

mencontohkan keteladanan ada kalimat-kalimat yang perlu dihindari seperti 

jangan dan tidak boleh. Serta secara garis besar hal negatif apapun 

bentuknya, tidak boleh diperlihatkan didepan anak. Dikarenakan dapat 

membatasi keingintahuan mereka untuk mengumpulkan perbendaharaan 

pengetahuannya. 

c. Kegiatan di TPA  

Menurut keterangan pengasuh TPA An-Nuur, Risky Vilansyah karena 

keterbatasan tenaga maka dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar setiap 

santri mendapat kesempatan belajar selama satu jam setiap harinya kecuali 
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hari jumat libur. Sedangkan jadwal kegiatan belajar mengajar berdasarkan 

alokasi waktu adalah sebagai berikut :  

1. Kelas Iqra : mulai pukul 15.30-16.30 

2. Kelas Al-Qur’an : mulai pukul 16.30-1730  

3. Hafalan Surat-surat Pendek : mulai pukul 19.30-21.00  

Demikian pula para Ustadznya mereka menghadapi santri antara 2 

atau 3 secara bergantian. Namun untuk materi-materi tambahan seperti 

sejarah, ilmu tauhid, fiqih, akhlak, hafalan bacaan shalat dan hafalan do’a 

sehari-hari dilakukan secara bersama-sama untuk satu tingkat kelas yang sama 

sesuai jadwal. Bila ada santri yang dipandang telah menguasai materi dengan 

benar, mereka diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya dengan 

terlebih dahulu menyodorkan kartu prestasi untuk ditandatangani oleh Ustadz 

maupun ustadzahnya. Bagi anak yang belum menguasai benar, masih tetap 

belajar pada tingkatnya sampai santri tersebut bisa dengan benar.  

Pada akhir tahun ajaran dimana santri telah selesai dan dapat mendapat 

membaca Al-Qur’an, juz ama maupun Iqra’ dengan benar maka diadakan 

khataman atau wisuda santri. Selain kegiatan yang dilakukan secara rutin 

setiap harinya di TPA juga selalu mengadakan pengajian rutin (ceramah 

keagamaan) yang sifatnya umum dalam rangka memperingati maulud nabi 

besar Muhammad SAW ataupun peringatan Isra’ Mi’raj.  

Berkaitan dengan akhlak, maka dari hasil pengamatan dan wawancara 

dengan para informan bahwa ada peranan TPA yang sangat menonjol dalam 
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penanamannya terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat yang terkandung 

dalam akhlak yaitu: sifat hormat, kedisiplinan, kejujuran, adil, murah hati dan 

keberanian. Sifat-sifat itu terpancar dalam bentuk sikap dan perilaku yang 

dilakukan oleh santri dalam kehidupan sehari-harinya.  

Rasa hormat yang ditunjukan anak semata-mata merupakan hasil 

didikan orang tua dan lembaga-lembaga lain yang terkait dalam hal ini adalah 

Taman Pendidikan Al-Qur’an. Semua umat Islam telah meyakini bahwa 

shalat adalah kewajiban yang harus dijalankan dalam rangka mendekatkan diri 

dengan Allahlm. Dari shalat dapat kita ambil hikmahnya agar kita berbuat 

disiplin baik waktu maupun tata caranya. Kedisiplinan ini harus diajarkan 

pada anak-anak kita dengan memberinya pembiasaan-pembiasaan yang sesuai 

norma dan kaidah agama.  

Pada TPA anak dididik dilatih untuk melakukan shalat dan membaca 

Al-Qur’an agar pada diri anak tertanam rasa disiplin yang bertanggung jawab. 

Untuk menanamkan kedisiplinan setiap waktu shalat Ashar tiba dan Magrib, 

anak-anak diwajibkan melaksanakan shalat Ashar dan magrib berjamaah 

dengan diperhatikan tata cara dan sebelumnya diperhatikan urutan 

berwudlunya.  

Berkaitan dengan sifat kejujuran, santri di TPA diwajibkan 

menyerahkan kartu prestasi bila telah menguasai atau menghafal salah satu 

doa bacaan shalat atau doa sehari-hari untuk ditandatangani oleh Ustadz. 

Anak yang jujur tidak akan minta tanda tangan Ustadz sebelum ia menguasai 
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benar materi yang diterimanya, sebab ia menyadari kalau sudah bisa ia harus 

bersedia membantu mengajari teman lain yang belum bisa. Bagi anak yang 

sudah mampu ia akan bangga bila kartunya telah ditandatangani yang berarti 

ia lebih dahulu bisa dibanding dengan temannya.  

Selain itu sifat kejujuran akan terpancar dalam perilaku anak seperti 

yang dikemukakan oleh saudara Risky seorang Ustadz di TPA tersebut, beliau 

mengatakan bahwa:  

“Kami menanamkan kejujuran dengan berbagai cara misalnya, setiap 

hari kamis para santri saya suruh mengumpulkan infak tetapi pada suatu 

ketika infak tidak saya tarik, dan saya memonitor kepada wali santri hari 

berikutnya apakah anak bapak/ibu menyampaikan bahwa hari kemarin 

tidak dipungut infak? Ternyata banyak wali santri yang menjawab 

bahwa uang yang untuk infak masih utuh dan dikembalikan kepada 

kedua orang tuanya”.
181

  

 

Dengan begitu anak sudah berlaku jujur dan berbuat disiplin sesuai 

dengan jadwal waktu dan tanggung jawabnya. Mengenai penanaman sifat adil 

pada santri dilakukan dengan pembiasaan perilaku sehari-hari yang dikaitkan 

dengan materi pokok maupun materi tambahan. Contoh, setiap santri mendapat 

tugas dan perlakuan yang sama serta kewajiban dan hak yang sama pula. Hal ini 

dibenarkan oleh Syifa seorang santri TPA yang menyatakan:  

“Saya dan teman saya pernah tidak mengerjakan PR dan akhirnya 

kamipun menerima sanksi,dan sanksi yang diberikan kepada kamipun 

sama yaitu kami disuruh menghafal bacaan shalat atau doa sehari-hari. 

Kami melaksanakan sanksi tersebut dengan penuh tanggung jawab 

karena sudah menjadi kewajiban kami. Walaupun ada rasa malu pada 

teman-teman”.
182

  

                                                           
181

 Risky Vilansyah, Wawancara tanggal 1 Mei 2016 
182

 Syifa, Wawancara tanggal 7 Mei 2016 
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Bentuk penumbuhan sifat murah hati di TPA dilakukan dengan 

mengadakan acara-acara khusus misalnya mengunjungi teman yang sakit, 

membantu teman yang mengalami musibah dan memberikan infak/sodako. 

Pada kenyataannya hal tersebut memang benar, berdasarkan hasil pengamatan 

para santri di TPA selalu memberikan infak setiap hari kamis dan mereka 

terlihat ikhlas memberikannya. Seperti yang diungkapkan oleh Zaky seorang 

santri: 

“saya selalu minta uang kepada orang tua untuk infak setiap hari kamis, 

walaupun infak ini tidak wajib tapi saya selalu melakukannya sebagai 

amal jariyah”.
183

 

 

Lain lagi yang diceritakan oleh Raka, santri TPA An-Nuur: 

“Saat ada teman yang sakit, kami dan para Ustadz selalu menjenguk 

teman tersebut dengan memberi bantuan sekedarnya, selain itu kami 

juga diajak oleh Ustadz untuk mendoakan teman kami yang sedang sakit 

tersebut”.
184

  

 

Selain itu sifat murah hati terpancar dalam tingkah laku anak seperti 

yang dikemukakan oleh ibu Zaenab salah seorang wali santri:  

“Sifat murah hati anak, saya rasakan setelah anak saya mengikuti TPA, 

dulu sebelum mengikuti TPA jika dirumah kedatangan pengemis/orang 

minta-minta anak saya cuek-cuek saja tetapi sekarang jika ada 

pengemis/orang minta-minta dia langsung mencari saya dan meminta 

uang untuk diberikan kepada orang tersebut”.
185

  

Dengan memberikan pembiasaan anak bergaul dengan orang lain dan 

mengenal lingkungan akan timbul keberanian pada diri anak untuk meniru, 

                                                           
183

 Zaky, Wawancara tanggal 7 Mei 2016 
184

 Raka Prasetio, Wawancara tanggal 7 Mei 2016 
185

 Zaenab, Wawancara tanggal 14 Mei 2016 
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melakukan dan memutuskan sesuatu. Menurut keterangan Ustadz Suyarno 

bahwa santri TPA akan lebih banyak bergaul dengan orang lain, karena di 

dalam program TPA ada kegiatan pengajian yang bersifat umum dan 

melibatkan santri untuk mengenal lingkungan masyarakat yang berbeda. Hal 

ini dilakukan untuk melatih keberanian pada diri para santri. Selain itu santri 

juga diikutkan lomba-lomba seperti lomba tartil Al-Qur’an tingkatKabupaten 

ataupun menugaskan santri untuk adzan, Qiro’ah dan menghafal surat-surat 

pendek dan ayat-ayat Al-Qur’an di depan teman-temanya, tak jarang pula 

santri dilatih khitabah (belajar berpidato) yang juga akan menumbuhkan 

keberanian diri berbicara di muka umum. 

2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Penanaman Akhlak di 

TPA An-Nuur Perum Pulau Singkep Taman Asri Sukabumi Bandar 

Lampung 

 

Pada kegiatan penanaman akhlak pada anak usia dini di TPA An-Nuur 

pastilah terdapat faktor pendukung dan penghambat pada penanaman nilai-nilai 

agama Islam pada anak usia dini. Faktor-faktor tersebut baik secara langsung maupun 

tidak langsung akan mempengaruhi proses berjalannya kegiatan penanaman nilai-

nilai agama. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti pada pihak TPA An-Nuur melalui pengurus/tenaga kependidikan, pendidik, 

peserta didik maupun dari orang tua peserta didik yang menjadi faktor pendukung 

kegiatan TPA diantaranya yaitu pendidik memiliki kemampuan menyampaikan 

ajaran agama Islam, peserta didik dapat meniru gerakan beribadah walaupun belum 
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teratur, memiliki buku-buku Islami. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mutholib 

selaku ketua pengurus TPA An-Nuur bahwa : 

“Kita bersyukur ya mas, pendidik memiliki kemampuan menyampaikan ajaran 
agama Islam, peserta didik dapat meniru gerakan beribadah walaupun belum 
teratur, memiliki buku-buku Islami”. 

 

Hal ini diperkuat oleh Ustad Suyarno selaku sekretaris yang juga merangkap 

sebagai pengajar bahwa : 

“Alhamdulillah mas yang mendukung kita banyak. Ada pendidik yang bisa 
menyampaikan ajaran agama, anak didik dapat meniru gerakan beribadah 

walaupun belum teratur dan kita memiliki buku-buku Islami”. 

 

Sedangkan dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti 

melalui beberapa pihak TPA An-Nuur yang terdiri dari pengurus/tenaga 

kependidikan, pendidik, peserta didik maupun dari orang tua peserta didik maka 

didapatkan faktor-faktor yang menghambat proses pengelolaan kegiatan penanaman 

nilai-nilai agama yaitu peserta didik mudah tidak fokus, pengelompokkan peserta 

didik yang dilakukan pendidik saat praktek ibadah masih belum jelas. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Mutholib selaku ketua pengurus TPA An-Nuur bahwa: 

“Kita tahu semua ya mas kalau masa kanak-kanak masih senang bermain. Tapi 

kalo ditanyakan penghambat diantaranya ya peserta didik mudah tidak fokus, 
pengelompokkan peserta didik yang dilakukan pendidik saat praktek ibadah 

masih belum jelas dan masih ada beberapa pasilitas kami yang kurang memadai 

seperti meja untuk para santri dan Al-Qur’an dan Iqra yang kurang”. 

 

Hal ini juga dipertegas oleh Ustadz Rizky selaku pendidik TPA An-Nuur 

bahwa: 
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“Peserta didik suka ga fokus mas tapi bisa di maklumi kan masih kecil dan 

masih banyak yang kurang juga pasilitas dan tata administrasi dari TPA kurang 

baik”. 

 

Hal ini diperkuat lagi oleh orang tua salah satu santri ibu Zaenab bahwa: 

“Pasilitas disini masih kurang memadai mas masih banyak yang kurang seperti 

Al-Qur’an, Iqra, buku-buku islam dan tata administrasi dari TPA ini masih 

berantakan mas dan team pengajarnya kurang dapat menguasai keadaan diruang 

dalam proses pembelajaran” 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan pengamatan dan data hasil penelitian yang dilakukan di Taman 

Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur Perum Pulau Singkep Taman Asri Sukabumi Bandar 

lampung, dapat disampaikan pembahasan sebagai berikut :  

1. Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur Dalam Penanaman 

Akhlak Anak  

Keberadaan TPA merupakan penunjang pendidikan agama Islam pada 

lembaga formal yang bertujuan untuk menyiapkan anak didiknya agar menjadi 

generasi yang Qur’ani, komitmen dengan Al-Qur’an dan menjadikan Al-Qur’an 

sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-hari. Untuk merealisasikan target 

kurikulum di TPA An-Nuur Perum Pulau Singkep Taman Asri, penyelenggaraan 

proses belajar mengajar diatur dalam 2 kelas yaitu:  

a. Kelas Iqra bagi santri pemula yang baru masuk dan bisa membaca al-

Qur’an dengan materi pokok Iqra’ serta tajwid dan hafalan.  
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b. Kelas Al-Qur’an bagi santri yang sudah mengenal huruf-huruf al-Qur’an 

ditambah dengan tajwid, hafalan surat-surat pendek, dan kisah-kisah 

keteladan dan pemahaman tentang agama yang lebih mendalam.  

Bagi masing-masing kelas dalam pertemuan berlangsung selama 1 jam. 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan sistem privat dan klasikal. Sistem 

privat yaitu Ustadz menghadapi 3 atau 4 santri secara bergilir sesuai dengan materi 

yang disampaikan dalam hal ini materi pokok. Sistem privat ini dilakukan dengan 

pertimbangan agar jarak antara anak/santri dan Ustadz makin dekat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hamalik yang menyebutkan bahwa salah satu keuntungan 

pengajaran individual adalah menumbuhkan hubungan pribadi yang menyenangkan 

antara terdidik dan pendidik.
186

 Sistem klasikal yaitu Ustadz menghadapi kelompok 

dalam satu kelas secara bersama-sama sesuai dengan materi yang disampaikan dalam 

hal ini materi tambahan. Sistem klasikal berdasar kesamaan tingkat kelas di sekolah 

masing-masing misalnya kelas A untuk santri yang duduk di bawah kelas 3 SD, kelas 

B untuk santri yang duduk di kelas 3-4 SD dan seterusnya.  

Hal ini sesuai dengan pedoman pengelolaan kelas dalam TPA yang 

menyebutkan bahwa pembagian kelas semaksimal mungkin berdasarkan kesamaan 

tingkat kelas di SD nya masing-masing.
187

 Bahkan kadang-kadang santri dibawa ke 

alam terbuka untuk dapat menerapkan kebiasaan yang ditanamkan dan menikmati 

keagungan Tuhan.  

                                                           
186

 Oemar Hamalik. Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta : Bumi Aksara, 2001, hlm. 187. 
187

 As’ad Human dan Budianto, Op.Cit., hlm. 31 
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Berkaitan dengan akhlak anak, dari hasil pengamatan di TPA An-Nuur Perum 

Pulau Singkep Taman Asri dan wawancara dengan informan, maka terlihat bahwa 

sikap dan perilaku anak sudah dapat dikatakan baik dan mengarah ke hal-hal yang 

positif, karena sifat-sifat yang terkandung dalam akhlak yang diajarkan oleh TPA 

seperti hormat, kedisiplinan, kejujuran, adil, murah hati, dan keberanian sudah 

dilaksanakan oleh santri walaupun masih ada juga beberapa santri yang belum 

memenuhi criteria santri berakhlak baik. Hal ini terlihat dari sikap dan perilakunya 

sehari-hari. Salah satunya terlihat ketika peneliti datang ke TPA anak-anak tersebut 

bersikap hormat, terlihat dari sikapnya yang sopan dan tutur bahasanya lebih baik 

ketika berbicara kepada orang yang lebih tua dibandingkan ketika berbicara kepada 

teman sebayanya. Dari hasil wawancara dengan orang tua, mereka menyebutkan 

bahwa anak mereka setelah mengikuti pendidikan di TPA sikapnya menjadi berubah 

dan mengarah ke perilaku yang lebih baik. 

Begitu juga perilaku anak di TPA, mereka berperilaku baik, terlihat dari 

pengamatan peneliti ketika peneliti datang salah satunya yaitu sikap hormat anak 

tercermin dalam perilakunya yang langsung bersalaman dan ketika diwawancarai 

mereka menjawab dengan jujur dan berani. Selain itu perilaku baik anak-anak di TPA 

tercermin dari kedisiplinan mengikuti jadwal kegiatan secara tepat waktu dan selalu 

mematuhi peraturan yang berlaku di TPA. Di samping itu para Ustadznya sendiri 

dalam memberikan penanaman juga melakukannya dengan penuh kedisiplinan dan 

dengan penuh rasa kekeluargaan sehingga anak/santri merasa senang, tidak merasa 

takut namun tetap menghormati para pengasuhnya (Ustadz).  
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Dari pengamatan yang peneliti lakukan terlihat diantara santri dengan para 

Ustadznya sudah ada kerjasama yang baik untuk mencapai keberhasilan penanaman, 

karena keberhasilan penanaman tidak hanya tergantung dari para Ustadznya, tetapi 

anak/santri menentukan keberhasilan penanaman.  

Dalam rangka penanaman akhlak anak di TPA An-Nuur, maka TPA 

mempunyai cara-cara khusus untuk menanamkan sifat-sifat yang terkandung dalam 

akhlak tersebut, yaitu:  

a. Membekali akal pikiran anak dengan ilmu pengetahuan 

Salah satu penanaman akhlak/akhlak yang dilakukan di TPA adalah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan untuk mengisi akal pikiran santri. Dengan cara 

selain memberikan materi pokokjuga memberikan materi tambahan seperti ilmu 

tauhid, fiqih, akhlak, dan sejarah Islam. Hal ini dilakukan agar santri mempunyai 

pengetahuan cukup tentang ajaran-ajaran agama Islam yang berfungsi sebagai bekal 

amalan sehari-hari.  

b. Mengupayakan santri bergaul dengan orang-orang baik 

Dalam penanaman akhlak anak, TPA mengupayakan agar sedapat mungkin 

santri dapat bergaul dengan orang-orang yang baik. Hal ini terkait dengan sifat anak 

yang senang mencontoh lingkungan dan mudah dipengaruhi. Dengan mengupayakan 

santri bergaul dengan orang-orang yang baik, diharapkan mereka mendapatkan 

pengaruh yang baik dari orang-orang yang baik itu.  
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c. Mendorong anak meninggalkan sifat pemalas  

Terkait dengan sifat pemalas ini, beberapa santri mengiyakan bahwa mereka 

terkadang malas untuk mengikuti TPA. Rasa malas ini biasanya timbul karena anak 

merasa lelah setelah mereka beraktifitas seharian. Wujud kemalasan itu misalnya 

tidak mengerjakan PR. Untuk menghadapi sifat malas ini, TPA memberikan sanksi 

bagi siapa saja yang melanggar peraturan TPA.  

d. Membimbing anak merubah kebiasaan buruk  

Dalam penanaman akhlak, mengurangidan menghilangkan kebiasaan buruk 

merupakan sasaran penting dalam penanaman. Jika kebiasaan buruk anak tidak 

dicegah dan dihilangkan maka dapat mempengaruhi santri lainnya. Untuk merubah 

kebiasaan buruk dan sifat-sifat yang buruk itu diperlukan kemauan yang keras dari 

anak, tekad membaja dan kesadaran yang mendalam. Untuk itu semua, peran para 

Ustadz TPA sangatlah besar karena sulit bagi anak melakukannya sendiri tanpa 

bimbingan dari orang dewasa.  

Cara TPA dalam membimbing santri agar dapat merubah kebiasaan buruk 

dapat juga berupa nasihat perorangan dan nasihat secara kelompok melalui cerita 

keteladanan Nabi atau Rasul. Cara ini sesuai dengan metode pendidikan anak yang 

dikemukakan oleh Dahlan bahwa diantara metode dan cara-cara mendidik yang 

efektif di dalam upaya membentuk keimanan anak, mempersiapkannya secara moral, 

psikis, dan sosial adalah mendidiknya dengan memberi nasihat. Sebab, nasihat sangat 

berperan dalam menjelaskan kepada anak tentang segala hakikat, menghiasinya 
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dengan moral mulia, dan mengajarinya tentang prinsip-prinsip Islam.
188

 Agar santri 

tidak melakukan pelanggaran, Ustadz juga memperingatkan santri dan meminta untuk 

tidak mengulangi perbuatan buruknya dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang 

dilakukannya.  

Untuk menanamkan sifat-sifat yang terkandung dalam akhlak tersebut di atas 

sebaiknya antara orang tua dengan TPA dan masyarakat sekitar harus ada kerjasama 

yang berkesinambungan dan saling mendukung sehingga apa yang diprogramkan 

oleh TPA dapat terealisir dan apa yang diinginkan oleh orang tua juga dapat 

terwujud.  

Dalam penanaman akhlak, supaya penanaman itu dapat cepat tercapai dan 

hasilnya baik maka harus memenuhi syarat-syarat sebagi berikut:  

1) Mulailah penanaman itu sebelum terlambat, yaitu anak mempunyai 

kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan.  

2) Pembiasaan itu hendaklah terus-menerus atau berulang-ulang, biasakan 

secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis, 

untuk itu dibutuhkan pengawasan.  

3) Pendidik hendaklah konsekuen, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap 

pendiriannya yang telah diambilnya. Jangan memberi kesempatan kepada 

anak melanggar pembiasaaan yang telah ditetapkan.  

4) Pembiasaan yang mula-mula mekanistis itu harus makin menjadi 

pembiasaan yang disertai kata hati.
 189
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 M.D. Dahlan., Op.Cit., hlm.65 
189

 Ngalim Purwanto, Op.Cit., hlm. 225 
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2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat  

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan para informan 

didapatkan informasi tentang faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat 

penanaman di TPA tersebut antara lain:  

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung penanaman akhlak di TPA An-Nuur adalah sebagai 

berikut:  

1) Pendidik memiliki kemampuan menyampaikan ajaran agama 

Islam,  

2) Memiliki buku-buku Islami.  

3) Motivasi Anak 

4) Orang Tua 

5) Lingkungan Masyarakat  

 

b. Faktor Penghambat  

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan para informan, dalam 

penanaman akhlak anak ada beberapa hambatan yang ditemukan, namun hambatan 

itu tidak sampai berakibat serius bagi pelaksanaan penanaman akhlak yang 

dilaksanakan di TPA An-Nuur. Hambatan yang muncul dalam penanaman akhlak itu 

lebih dikarenakan adanya faktor yaitu:  

a) Masih ada beberapa anak yang kurang fokus dalam kegiatan 

pembelajaran 

b) Keterbatasan ketenaga kerjaan 

c) Fasilitas TPA 
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d) Kemampuan pengajar dalam mengolah dan menguasai keadaan 

kelas 

e) Tata Administrasi yang kurang memadai dari TPA An-Nuur ini 

 

Kelima penghambat inilah yang membuat keterhambatannya penanaman-

penanaman akhlak kepada santri TPA An-Nuur. Hendaknya setiap masalah atau 

faktor penghambat dari kelangsungan penanaman akhlak santri.  

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an 

(TPA) An-Nuur Perum Pulau Singkep Taman Asri Sukabumi bandar Lampung dalam 

Penanaman akhlak Anak, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur 

Peranan yang dilakukan Taman Pendidikan Al-Qur’an dalam penanaman 

akhlak anak terkait dengan penyampaian materi pelajaran, penggunaan metode, dan 

pelaksanaan kegiatan. Materi penanaman akhlak anak terdiri dari materi pokok 

(kemampuan membaca Al-Qur’an) dan materi tambahan (ilmu tauhid, fikih, akhlak, 

sejarah, hafalan bacaan shalat, dan hafalan doa sehari-hari). Metode penanaman 

akhlak yang diterapkan adalah metode cerita, metode pembiasaan, metode Tanya 

jawab, metode keteladanan dan metode tanggung jawab. Kegiatan penanaman akhlak 

pada dasarnya dilakukan rutin setiap hari melalui kegiatan belajar mengajar.  

Selain itu juga, TPA mengadakan kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar 

melalui pengajian akbar (ceramah keagamaan) yang sifatnya umum dan dilakukan 

pada waktu tertentu. Penanaman akhlak anak dilakukan dengan melatih dan 

membiasakan anak/santri untuk bersikap dan berperilaku hormat, kedisiplinan, 

kejujuran, adil, murah hati dan keberanian. 
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2. Faktor pendukung dan faktor penghambat  

Faktor pendukung pelaksanaan penanaman akhlak terdiri dari:  

a) Kemampuan seorang guru tentang agama yang mendalam 

b) Ketersedian  

c) Dukungan orang tua.  

d) Motivasi anak untuk mengikuti TPA,  

e) Lingkungan masyarakat sekitar TPA yang menyambut gembira 

keberadaan TPA.  

 

Faktor penghambat penanaman akhlak di TPA An-Nuur pada dasarnya 

berasal dari luar diri santri dan hambatan ini tidak sampai berakibat serius bagi 

pelaksanaan penanamannya. Faktor penghambat adalah sebagai berikut ini: 

a) Masih ada beberapa anak yang kurang fokus dalam kegiatan 

pembelajaran 

b) Keterbatasan ketanga kerjaan 

c) Fasilitas TPA 

d) Kemampuan pengajar dalam mengolah dan menguasai keadaan kelas 

e) Tata Administrasi yang kurang memadai dari TPA An-Nuur ini 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga pendidik atau Asatidz memiliki 

peran yang sangat penting dalam penanaman akhlak santri terutama dalam 

menghadapi jumlah santri yang banyak seperti di TPA An-Nuur Perum Pulau 

Singkep Taman Asri demi tercapainya tujuan penanaman akhlak di TPA. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat disampaikan 

saran sebagai berikut :  
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1. Bagi para pengolah TPA hendaknya lebih memperhatikan tata administrasi 

dalam pengolahan TPA An-Nuur sehingga dalam peruses penanaman akhlak 

santri dapat berjalan dengan baik 

2. Bagi Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur, penanaman akhlak yang 

dilakukan sudah cukup baik, namun ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki 

seperti pengelola hendaknya menguasai manajemen penyelenggaraan TPA 

dengan baik, misalnya mengupayakan jumlah ustadz agar memadai dengan 

jumlah santri yaitu 1 ustadz mengajar 5 santri. Penyuluhan yang telah 

dilakukan oleh pengelola/pengurus TPA kepada warga masyarakat mengenai 

pentingnya Taman Pendidikan Al-Qur’an bagi perkembangan jiwa anak 

hendaknya lebih ditingkatkan lagi.  

3. Bagi orang tua santri dan masyarakat, hendaknya terus meningkatkan 

dukungan terhadap keberadaan TPA baik dukungan material maupun 

spiritual, seperti selalu membantu TPA jika TPA mengadakan kegiatan. Baik 

bantuan tenaga maupun materi. Bagi orang tua santri diusahakan untuk selalu 

membayar uang shahriyah secara tepat waktu sebagai iuran wajib tiap bulan 

bagi pendidikan anaknya di TPA.  

4. Bagi anak/santri, hendaknya mengikuti penanaman dengan sungguh-sungguh 

dan rajin serta berusaha untuk membantu  kelancaran penanaman dengan cara 

menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

TPA. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI OBSERVASI 

No Situasi Yang Diamati 

1 Kondisi TPA 

2 Pelaksanaan pembelajaran di TPA 

3 Sarana prasarana di TPA 

4 Dukungan lingkungan 

5 Pengelolaan proses kegiatan 

6 Kegiatan pembuka pembelajaran 

7 Kegiatan rutin mingguan 

 

 

Lampiran 2 

KISI-KISI INTERVIEW/WAWANCARA 

Fokus Penelitian Data yang digali Sumber Data 

Peranan TPA dalam 

melaksanakan 

penanaman akhlak anak 

pada TPA An-Nuur 

Perum Pulau Singkep 

- Visi dan Misi TPA 

- Keadaan Umum TPA 

- Metode Penanaman Akhlak 

- Kegiatan di TPA 

- Tenaga pendidik di TPA 

- Kepala TPA 

- Pengurus TPA 

- Ustadz / Pengasuh 

- Wali Santri 
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Taman Asri Sukabumi 

Faktor Pendorong dan 

Faktor Penghambat 

Penanaman Akhlak di 

TPA An-Nuur Perum 

Taman Singkep Asri 

Sukabumi 

- Pengelola TPA 

- Sarana Prasarana di TPA 

- Dukungan Lingkungan 

- Kondisi Peserta Didik 

- Kondisi Ustadz dan 

Pengurus TPA 

- Kepala TPA 

- Wali Santri 

- Ustadz / Pengasuh 

- Santri 

Lampiran 3 

KISI-KISI DOKUMENTASI 

Fokus Penelitian Dokumen yang Diamati 

Peranan TPA dalam melaksanakan 

penanaman akhlak anak pada TPA An-

Nuur Perum Taman Singkep Asri 

Sukabumi 

- Materi pelajaran 

- Kitab-kitan panduan 

- Peraturan dan tata tertib TPA 

- Struktur kepengurusan 

- Pengelolaan kegiatan 

Faktor Pendorong dan Faktor 

Penghambat Penanaman Akhlak di 

TPA An-Nuur Perum Taman Singkep 

Asri Sukabumi 

- Arsip data santri 

- Visi misi TPA 

- Buku-buku Islami 

- Fasilitas yang disediakan 
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Lampiran 4 

PEDOMAN OBSERVASI 

PENANAMAN AKHLAK SANTRI di TPA AN-NUUR  

PERUM PULAU SINGKEP TAMAN ASRI  

SUKABUMI BANDAR LAMPUNG 

No. Pedoman Observasi Jawab 

1.  Dukungan Lingkungan : 

a. Dukungan dari pengelola rumah ibadah 

(masjid, musholla, surau, langgar), madrasah 

atau TPA yang bersangkutan. 

b. Tersedia calon peserta didik usia 2,5 – 6 tahun 

yang belum terlayani TPA lainnya, minimal 20 

anak 

c. Tersedia calon pengelola dan pendidik 

minimal 3 orang 

d. Memperoleh dukungan dari orang tua, 

masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama 

dan pamong desa/kelurahan 

e. Tersedia tempat yang layak untuk kegiatan 

f. Memiliki sumber pembiayaan yang tetap 

(iuran orang tua, donatur, dana infaq) 

    

1. Ada 2. Tidak 

    

    

1. Ada 2. Tidak 

    

    

1. Ada 2. Tidak 

    

1. Ada 2. Tidak 

    

    

1. Ada 2. Tidak 

1. Ada 2. Tidak 
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2. Perabot yang diperlukan : 

a. Almari untuk menyimpan kelengkapan 

administrasi, Al-Qur’an, iqra dan buku-buku 

b. Meja anak secukupnya 

d. Papan tulis formika putih (white board) 

ukuran 70 x 90 cm (sejumlah kelompok) 

e. Tiker/karpet berbentuk lingkaran dengan 

diamater 200 cm atau persegi dengan ukuran 

180 x 220 cm (sejumlah kelompok) 

    

1. Ada 2. Tidak 

    

1. Ada 2. Tidak 

1. Ada 2. Tidak 

    

1. Ada 2. Tidak 

 

3. Alat Permainan Edukatif (APE) baik yang sudah 

jadi maupun yang dikembangkan sendiri 

1. Ada 2. Tidak 

4. Buku-buku administrasi: 

a. Buku Induk Anak 

b. Buku Data Pengelola dan Pendidik 

c. Daftar Hadir Pengelola dan Pendidik 

d. Daftar Hadir anak per Kelompok 

e. Buku Rencana Pembelajaran Harian 

f. Buku Catatan Perkembangan Anak 

g. Kartu Iuran Anak 

h. Daftar Rekapitulasi Penerimaan Infaq Bulanan 

i. Buku Kas dan Buku Inventaris 

j. Buku Tamu 

    

1. Ada 2. Tidak 

1. Ada 2. Tidak 

1. Ada 2. Tidak 

1. Ada 2. Tidak 

1. Ada 2. Tidak 

1. Ada 2. Tidak 

1. Ada 2. Tidak 

1. Ada 2. Tidak 

1. Ada 2. Tidak 

1. Ada 2. Tidak 
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5. Pengelolaan Proses Kegiatan:     

 a. Kegiatan Pembuka : pembacaan doa  1. Ada 2. Tidak 

    Pembacaan surat-surat pendek     

 b.Transisi : Setelah mengikuti kegiatan 1. Ada 2. Tidak 

    pembuka, anak-anak diberi waktu untuk     

    pendinginan dengan cara bernyanyi dalam     

    lingkaran, atau membuat permainan tebak-     

    tebakan, dan lain-lain     

 c. Pembiasaan agama : anak-anak diberikan hafalan 1. Ada 2. Tidak 

    Mengerjakan shalat berjama’ah     

 d. Kegiatan di kelompok 1. Ada 2. Tidak 

 e. Kegiatan Penutup : membaca doa penutup dan 1. Ada 2. Tidak 

    Membaca sholawat nabi     
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Lampiran 5 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Melalui Arsip Tertulis 

a. Visi dan Misi berdirinya Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur 

b. Struktur kepengurusan Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur 

c. Arsip data peserta didik yang berada di Taman Pendidikan Al-Qur’an An-

Nuur 

 

2. Melalui Foto 

a. Gedung atau fisik Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur 

b. Fasilitas yang dimiliki Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur 

c. Kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Taman Pendidikan Al-Qur’an An-

Nuur 
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Lampiran 6 

PEDOMAN WAWANCARA 

Ketua Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur 

 

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan) 

2. Jabatan :  

3. Usia :  

4. Agama :  

5. Pekerjaan :  

6. Penghasilan :  

7. Alamat :  

8. Pendidikan Terakhir :  

 

9. Bagaimana sejarah berdirinya Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur baik 

landasan dan pertimbangannya? 

10. Bagaimana visi dan misi Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

11. Apa tujuan dari didirikannya Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

12. Apa saja dasar hukum Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

13. Adakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi tenaga kependidikan 

Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

14. Bagaimana struktur kepengurusan di Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 
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15. Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendidik di Taman 

Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

16. Berapa peserta didik yang ditampung setiap Tahun Ajaran baru dibuka? 

17. Apakah syarat utama untuk menjadi peserta didik di Taman Pendidikan Al-

Qur’an An-Nuur? 

18. Berapa jam peserta didik harus mengikuti kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur’an 

An-Nuur? 

19. Bagaimana fasilitas pendukung seperti gedung, buku-buku, perabotan, APE dan 

lain-lain? Apakah layak untuk digunakan? 

20. Bagaimana data keadaan peserta didik di Taman Pendidikan Al-Qur’an An-

Nuur? 

21. Bagaimana interaksi Anda dengan pendidik Taman Pendidikan Al-Qur’an An-

Nuur? 

22. Bagaimana interaksi Anda dengan orang tua/wali peserta didik Taman 

Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

23. Bagaimana faktor pendukung penanaman akhlak pada anak usia dini di Taman 

Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

24. Bagaimana faktor penghambat penanaman akhlak pada anak usia dini di Taman 

Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 
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Lampiran 7 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pendidik Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur 

 

 

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan) 

2. Jabatan :  

3. Usia :  

4. Agama :  

5. Pekerjaan :  

6. Alamat :  

7. Pendidikan Terakhir :  

 

8. Persyaratan apa yang harus Anda penuhi untuk menjadi pendidik di Taman 

Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

9. Persyaratan apa yang harus dimiliki oleh pendidik apabila ingin menjadi 

pengelola Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

10. Apakah yang telah dilakukan oleh pengelola di Taman Pendidikan Al-Qur’an 

An-Nuur sudah berjalan baik? 

11. Persyaratan apa yang harus dimiliki calon peserta didik apabila ingin menjadi 

peserta didik di Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? Dan ada berapa peserta 

didik yang harus diterima setiap tahun ajaran baru! 
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12. Bagaimana kelayakan dan kesesuaian sarana dan prasarana di Taman Pendidikan 

Al-Qur’an An-Nuur? 

13. Media apa yang biasa digunakan dalam kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur’an 

An-Nuur disini? Apakah sudah tersedia dan layak untuk digunakan! 

14. Bagaimana interaksi antara Anda dengan pengelola maupun dengan orang 

tua/wali peserta didik? 

15. Berapa lama kegiatan pendidikan yang dilakukan di Taman Pendidikan Al-

Qur’an An-Nuur? 

16. Bagaimana perencanaan kegiatan penanaman akhlak pada santri Taman 

Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

17. Bagaimana pelaksanaan kegiatan penanaman akhlak pada santri Taman 

Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

18. Bagaimana evaluasi kegiatan penanaman akhlak pada santri Taman Pendidikan 

Al-Qur’an An-Nuur? 

19. Metode apa yang digunakan dalam penanaman akhlak pada anak usia dini Taman 

Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? Jelaskan bagaimana proses berjalannya metode 

tersebut! 

20. Bagaimana faktor pendukung penanaman akhlak pada anak usia dini di Taman 

Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

21. Bagaimana faktor penghambat penanaman akhlak pada anak usia dini di Taman 

Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 
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Lampiran 8 

PEDOMAN WAWANCARA 

Peserta Didik Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur 

 

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan) 

2. Usia :  

3. Agama :  

4. Alamat :  

5. Nama Kelompok :  

 

6. Apakah disini (Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur) adik sudah lama? 

7. Kenapa adik pilih Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

8. Apakah adik senang di Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

9. Adik disini (Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur) belajarnya apa saja? 

10. Didalam kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur ini adik mendapatkan 

nilai tambah apa? 

11. Ibu pendidik kalau menyuruh adik belajar, adik merasa sulit tidak? 

12. Kalau dirumah, adik suka belajar apa kalau sama Bapak atau Ibu? 

13. Disini (Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur) adik senangnya kalau lagi apa? 

14. Adik kalau disini (Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur) tidak sukanya apa? 
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Lampiran 9 

PEDOMAN WAWANCARA 

Orang Tua/Wali Peserta Didik 

Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur 

 

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan) 

2. Orang tua/wali dari :  

3. Pekerjaan :  

4. Jabatan :  

5. Penghasilan :  

6. Usia :  

7. Alamat :  

8. Pendidikan Terakhir :  

 

9. Darimana pertama kali Anda mengetahui adanya Taman Pendidikan Al-Qur’an 

An-Nuur? 

10. Apa yang mendorong Anda untuk mendaftarkan anak Anda ke Taman 

Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur ini? 

11. Persayaratan seperti apa agar anak Anda dapat menjadi peserta didik di Taman 

Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

12. Apakah menurut Anda Kegiatan Belajar Mengajar disini sudah sesuai dengan 

kebutuhan anak Anda? 
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13. Materi keagamaan apa yang Anda ketahui dalam pembelajaran yang ditanamkan 

oleh Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

14. Apakah materi tersebut juga selalu Anda terapkan di rumah? 

15. Media apa yang digunakan Anda untuk mengenalkan agama Islam pada anak 

jika sedang berada di rumah? 

16. Dengan cara apa Anda mengajarkan akhlak pada anak Anda? Bagaimana 

prosesnya! 

17. Apakah anak Anda mau meniru dengan apa yang Anda ajarkan? 

18. Berapa lama biasanya Anda membimbing anak Anda mengenal agama di rumah? 

19. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada di Taman Pendidikan Al-

Qur’an An-Nuur? Apakah sudah memenuhi kebutuhan peserta didik! 

20. Apakah setiap bulan selalu diadakan pertemuan orang tua/wali oleh Taman 

Pendidikan Al-Qur’an An-Nuur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

Foto Dokumentasi Tpa An-Nuur Perum Taman Singkep Asri Sukabumi Bandar Lampung 

  

   

Kegiatan belajar mengajar di TPA An-Nuur 

Perum Taman Singkep Asri Sukabumi 

Bandar Lampung    
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Suasana Lomba Islami Memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 

 
Foto pemberian piagam penghargaan lomba Islami TPA An-Nuur Perum Pulau Singkep 
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 Ustadz Suyarno Ustadz Rizky Bapak-bapak Pembina TPA 

 

       
 Pembina TPA dan Bapak-bapak Ustadz Suyarno dan Ustadz Rizky 

 Wali Santri bersama Wali Santri 

 


