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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam membebankan kepada orang tua tanggung jawab pendidikan 

anak pada tingkatan pertama, dan memikulkan kewajiban ini khusus 

kepada mereka berdua sebelum kepada yang lain. Allah Ta’ala berfirman 

memerintahkan kepada kedua orang tua untuk mendidik anaknya:1 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم نَارًا َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة َعلَيْ َها 
 ﴾٦﴿َمََلِئَكٌة ِغََلٌظ ِشَدادٌ ََل يَ ْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعلُوَن َما يُ ْؤَمُرونَ 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak 

durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim (66): 

6).2 

Seperti diketahui bahwa, pendidikan Al Qur’an  untuk anak-anak 

sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW, penekanan ini sangat 

wajar karena banyak alasan yang menyebabkan pendidikan Al Quran 

sangat dianjurkan.3 Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: 

Artinya: “Didiklah anak-anakmu dalam tiga perkara: mencintai 

Nabimu, mencintai keluarganya dan membaca Al Qur’an. Maka 

                                                                 
1 Muhammad bin Ibrahim Al- Hamd Hamd Hasan  Raqith, Koreksi Kesalahan Mendidik 

Anak, (Solo: Nabawi Publishing, 2011), hlm. 126-127. 
2 Qs. At-Tahrim (66): 6, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Al Fatih, 2013), hlm. 

560. 
3Abdullah Nashih Ulwan,  Pendidikan Anak Dalam Islam, ( Insan Kamil, ), hlm. 216. 
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sesungguhnya orang-orang yang membaca Al Quran berada dalam 

naungan-Nya, bersama para Nabi dan orang-orang suci”. 

Hadis ini erat sekali hubungannya dengan prioritas pendidikan Al 

Quran bagi anak-anak, karena dengan mendidik anak untuk mengenal Al 

Quran akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Imam Al 

Ghozali dalam Ihya’ nya mewasiatkan agar mengajar anak-anak tentang 

Al Quran, hadits dan cerita orang-orang saleh, kemudian bagian hukum-

hukum agama.4 

Keadaan dewasa ini telah banyak berubah oleh karena pendidikan 

agama Islam di masyarakat semakin maju, maka lembaga-lembaga 

pendidikan agama Islam di Masyarakat semakin marak, misalnya majelis 

taklim, pengajian remaja dan pengajian anak-anak yang dilaksanakan di 

masjid seperti Taman Pendidikan Al Quran (TPA) yang peserta didiknya 

anak-anak. Mereka dididik membaca dan menulis ayat Al Quran. Akan 

tetapi, tidak setiap orang tua yang mengaku beragama Islam dengan sadar 

mengikutsertakan anak-anak mereka pada TPA, ada juga yang menaruh 

perhatian tentang pentingnya anak belajar baca tulis Al Quran meski 

dirinya tidak bisa baca tulis Al Quran. 

Kehadiran masjid memiliki banyak fungsi. Masjid tidak hanya 

berfungsi sebagai tempat ibadah mahdah salat dan i’tikaf. Selain itu, 

masjid juga memiliki fungsi lain seperti fungsi pendidikan bagi semua 

usia.5 Abd Al-Rahman Al-Nahlawi juga menyatakan bahwa masjid 

merupakan pusat pendidikan. Dengan demikian masjid difungsikan tidak 

hanya sebagai tempat ibadah mahdah semata, melainkan juga tempat 

ibadah sosial salah satunya melalui pendidikan sebagai persemaian 

                                                                 
4Ibid, hlm. 217. 
5 Haidar Putra Dauly, Sejarah Pertumbuhan dan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm. 20-21. 
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pengembangan sumber daya manusia (human resources development) di 

kalangan umat Islam.6  

Masjid Miftakhul Jannah Grogol, Cangkol merupakan salah satu 

masjid yang berada di wilayah kelurahan Cangkol yang memiliki beberapa 

kegiatan, diantaranya adalah kegiatan Taman Pendidikan Al Quran (TPA) 

untuk usia tua. TPA Tua merupakan salah satu unit kegiatan yang dimiliki 

oleh masjid Miftakhul Jannah. Kegiatan ini dirancang untuk memfasilitasi 

para orang tua dalam mempelajari Al Quran dan mengamalkannya. TPA 

Tua ini berdiri sekitar tahun 2012, dengan dasar ingin membimbing para 

orang tua untuk belajar membaca Al Quran.  

Dalam perkembangannya, peserta TPA Tua masjid Miftakhul Jannah 

mengalami peningkatan dari segi kuantitas, hal ini bisa dilihat dari jumlah 

peserta yang mengikuti TPA, yang pada mulanya berjumlah tujuh santri 

sekarang di tahun 2017 sebanyak 25 santri. Selain itu dari segi kualitas 

juga mengalami peningkatan, santri yang pada awalnya belum mengenal 

huruf hijaiyah, sekarang sudah bisa membaca Al Quran meskipun sedikit 

terbata-bata. Selain itu, pelaksanaan TPA Tua, masjid Miftakhul Jannah 

Grogol, Cangkol juga memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan 

agama kepada para  orang tua sehingga bisa memberikan contoh atau 

menjadi teladan bagi anak-anaknya, sebab dalam hal pendidikan anak 

seringnya mencontoh orang tuanya. Takmir juga memiliki tujuan lain, 

yaitu agar para orang tua bisa memberikan motivasi atau dorongan kepada 

anaknya untuk mengikuti TPA Anak yang juga diselenggarakan oleh 

Takmir masjid Miftakhul Jannah. Dalam pelaksanaannya, TPA Anak 

memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya tenaga pengajar, kurangnya 

keistiqomahan santri dalam mengikuti TPA. 

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji lebih jauh 

tentang “Pelaksanaan Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Tua, 

                                                                 
6 Mujamil Qomar,  Dimensi Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 

58.  
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Dalam Rangka Efektivitas TPA Anak (Studi di Masjid Miftakhul 

Jannah Grogol, Cangkol, Mojolaban, Sukoharjo, Tahun 2016) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas TPA Tua? 

2. Bagaimana pelaksanaan TPA Anak? 

3. Bagaimana usaha yang dilakukan TPA Tua dalam rangka efektivitas 

TPA Anak? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian terhadap pelaksanaan TPA Tua, Masjid Miftakhul 

Jannah Grogol, Cangkol memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan efektivitas TPA Tua. 

b. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan TPA Anak. 

c. Untuk mendeskripsikan usaha-usaha TPA Tua dalam 

mengefektifkan TPA Anak.  

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana memperluas pengetahuan peneliti khususnya dan 

orang yang berinteraksi langsung dengan pendidikan pada umumnya 
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tentang Pelaksanaan TPA Tua, masjid Miftakhul Jannah Grogol, 

Cangkol. 

b. Manfaat Praktis  

1) Meningkatkan efektivitas TPA Tua. 

2) Meningkatkan pelaksanaan TPA Anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


