
 

 

1 

 

PENDAHULUAN 

Membaca merupakan sebagai aktifitas awal untuk bisa memahami isi dari 

al-Qur’an dan perlu untuk diterapkan bagi anak-anak. Anak-anak sedini mungkin 

harus diajarkan membaca al-Qur’an agar pada anak-anak muncul perasaan gemar 

membaca al-Qur’an. Sehingga menghasilkan generasi yang Qur’ani (Malik, 2013). 

Bahkan di jenjang SMA dan universitas pun masih di ajarkan untuk membaca 

al-Qur’an. Contohnya di jenjang SMA, di SMA AL-Azhar Syifa Budi solo setiap 

pagi sebelum masuk kelas untuk kegiatan belajar-mengajar, selalu di kumpulkan 

di aula untuk membaca al-Qur’an. Dimana dari seluruh siswa di jadikan beberapa 

kelompok. Dan di setiap kelompok ada pembimbing yang membimbig. Untuk 

jenjang universitas misalnya seperti yang di lakukan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, yang mana pada setiap hari sabtu untuk mahasiswa semester 1 dan 2 

mengikuti kegiatan mentoring, di mana dalam kegiatan mentoring tersebut ada 

sesi untuk setoran hafalan al-Qur’an.  

Namun selain di jenjang pendidikan formal ada juga tempat untuk belajar 

al-Qur’an yaitu TPQ. TPQ (Taman Pendidikan Alquran) merupakan tempat untuk 

belajar Al’quran yang berdiri sesuai Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 

pasal 24 ayat 2 tentang Pendidikan  Agama dan Pendidikan Keagamaan tempat 

untuk belajar Al’quran. Selain TPQ yang dijadikan tempat untuk belajar Al’quran, 

ada juga lembaga yang lainnya seperti, Taman Kanak-kanak Alqur’an 

(TKA/TKQ), Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA), dan masih banyak yang lainnya. 

Taman pendidikan al-qur’an(TPQ) merupakan bentuk pendidikan non-formal 

jenis keagamaan berbasis komunitas muslim yang menjadikan al-Qur’an sebagai 

materi utamanya, dan diselenggararakan di dalam suasana yang bersih, rapi  



2 

 

indah, nyaman, dan menyenangkan. Sebagai cerminan dari nilai simbolis dan 

filosofis dari kata Taman yang digunakan. TPQ bertujuan menyiapkan 

terbentuknya generasi Qur’ani, yaitu generasi yang memiliki komitmen terhadap 

al-Qur’an sebagai sumber perilaku, pijakan hidup dan rujukan segala urusannya. 

Hal ini dapat ditandai dengan kecintaan yang mendalam terhadap al-Qur’an, 

mampu dan rajin membacanya, terus menerus mempelajari isi dari kandungannya, 

dan memiliki kemauan yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari (Depag). 

Pembimbing TPQ melaksakanan tugasnya lebih karena didorong oleh rasa 

pengabdian mengamalkan ilmu yang dimiliki, sehingga bukan hal yang mudah 

ketika pembimbing TPQ dituntut untuk berkerja lebih profesional dan diminta 

untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang mereka miliki karena 

pembimbing TPQ juga tidak pernah menuntut gaji yang maksimal (Machali & 

Munawaroh, 2014). Dalam kegiatan di TPQ para pembimbing biasanya tidak 

hanya mengajarkan tentang belajar membaca Al’quran saja. Namun juga tentang 

aqidah dan syariat-syariat islam. 

Dalam wawancara yang di lakukan dengan seorang pembimbing TPQ 

berinisial H dan berusia ± 37 tahun (19/01/2020), H sudah menjadi pembimbing 

TPQ selama ± 17 tahun, dimana sejak masih muda, H mengajar TPQ di 

lingkungan tempat tinggalnya, dan waktu H merantau H juga mengajar di tempat 

kontrakannya bersama teman-temannya. Sampai sekarang H masih mengajar di 

desanya setiap hari Jumat dan sabtu setelah sholat ashar. 
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Pada dasarnya setiap orang melakukan sesuatu dengan tujuan untuk dapat 

mengaktualisasikan pengetahuan dan pengalamannya serta juga untuk 

mengembangkan diri. Fromm (1942) mengatakan bahwa setiap ideal yang 

menjadi arah dan tujuan pengembangan manusia, tidak bisa dibelenggu oleh 

bentuk-bentuk represi, yang mengakibatkan jiwa manusia menjadi terbelenggu. 

Diera sekarang ini ada alasan lainnya. Salah satunya yaitu upah yang di berikan 

kepada para pembimbing TPQ. Seperti yang di lansir Republika.co.id BKPRMI 

(Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia) mencatat pembimbing TPQ dan 

TKA saat ini berjumlah 928 ribu orang (Puspitha , 2019). Hampir 40 persen 

pembimbing mengaji dibayar Rp 100 ribu per bulan.  

Pembimbing mengaji yang full mengajar satu pekan hanya di beri upah 

Rp100 ribu hingga Rp 500 ribu, padahal itu diangap masih kurang layak karena 

pembimbing mengaji berperan penting, dalam mengenalkan huruf hijaiyah 

(Puspitha, 2019). Menurut Direktur Jendral Pendidikan Islam Kemenetrian 

Agama, Kamaruddin Amin. Pemerintah memberi upah secraa beragam untuk 

pembimbing mengaji. Di Pemprov Jawa Tengah sendiri memberikan upah sebesar 

Rp 1,2 juta per tahun. Sedangakan di Pemprov DKI memberi upah sekitar Rp 500 

ribu sampai Rp 1 juta per tahun (Puspita , 2019). 

Seseorang yang kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi akan mengalami 

penderitaan. Meski begitu ada juga yang berhasil mengatasi masalah tersebut 

hingga menimbulkan perasaan positif. hal ini dikarenakan manusia mampu untuk 

mengubah penghayatan hidupnya dari yang sebelumnya tidak bermakna menjadi 

bermakna. Maka dari itu, penghayatan hidup untuk mencari makna hidup sangat 
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dibutuhkan bagi kehidupan manusia. karena pada dasarnya pencarian makna 

hidup yang unik merupakan motif utama yang melekat pada diri manusia. 

(Sumanto, 2006). 

Selama menjadi pembimbing TPQ H tidak pernah meminta biaya ke 

santrinya atau pun para wali santri. Tapi apabila H di beri upah, H akan 

menggunakannya kembali untuk keperluan santri, seperti memberi hadiah kepada 

para santri dan membeli alat kebutuhan untuk digunakan dalam kegiatan TPQ. H 

menjadi pembimbing TPQ secara ikhlas, dan tidak mengahrapkan imbalan. 

Menurut Hasiah (2013) ikhlas meupakan melakukan perbuatan dengan niat karena 

allah, dan berharap ridho dari allah.  

H tetap setia mengajar sampai sekarang dan itu membuat H menjadi orang 

yang lebih bahagia. Menurut Lander & Danielle (2016) kesetiaan seseorang yang 

dihasilkan dari ekspresi perilaku nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari 

membawa rasa kebermaknaan dalam kegiatan sehari-hari, membuat setiap orang 

fokus terhadap apa yang dilakukannya dan merenungkan setiap pilihannya. 

Terlepas dari permasalahan yang ada para pembimbing TPQ masih tetap mengajar 

dalam kondisi yang kurang mendukung. Hal ini menimbulkan pertanyaan 

mengenai bagaimana para pembimbing TPQ menghayati kehidupanya. 

Hasil penelitian dari Siddik, Oclaudya, Ramiza, & Nashori (2017) yang 

mengatakan bahwa adanya hubungan positif yang cukup signifikan antara ikhlas 

dengan kebermaknaan hidup. Menurut Klein (2017) membantu orang lain juga 

merupakan salah satu cara untuk dapat membangun dan memperkuat hubungan 

sosial, sehingga dapat meningkatkan kebermaknaan hidup dengan meningkatkan 
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koneksi ke orang lain. Aktivitas sosial seperti melakukan pekerjaan secara 

sukarela atau tidak dibayar memiliki hubungan positif dengan kebermaknaan 

hidup dan pada gilirannya kebermaknaan hidup berhubungan positif dengan 

kepercayaan diri (Jelena, Kristine, Sandra, & Nazarenko, 2018). Semakin 

seseorang tersebut merasa ikhlas maka semakin seseorang tersebut merasakan 

kebermaknaan dalam hidupnya dan begitu juga sebaliknya. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini penulis 

lakukan antara lain: subjek, subjek penelitian ini adalah pembimbing TPQ yang 

sudah mengajar lebih dari 10 tahun metode penelitian, metode yang digunakan 

penulis ialah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa 

wawancara, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan instrumen 

angket sehingga jawaban subjek menjadi terarah, terakhir adalah tujuan, tujuan 

penelitian sebelumnya adalah mencari korelasi anatara variabel satu dengan 

variabel dua, sedangkan tujuan penelitian ini adalah kebermaknaan hidup pada 

pembimbing TPQ. 

Keunikan penelitian ini sehingga harus ditelusuri lebih dalam lagi adalah dari 

sisi subjek. Subjek penelitian ini adalah pembimbing TPQ yang sudah mengajar 

lebih dari 10 tahun . Penelitian ini mencari tahu kebermaknaan hidup pada 

pembimbing TPQ , yang masih mengajar walaupun tanpa mengharapkan adanya 

imbalan berupa materi.  

Menurut Frankl (2003) kebermaknaan hidup merupakan orang yang 

menghayati hidupnya dan menunjukkan kehidupan yang mereka jalani penuh 

dengan semangat, optimis, tujuan hidup yang jelas, kegiatan yang mereka lakukan 
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lebih terarah dan lebih disadari, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, 

luwes dalam bergaul tetapi tidak terbawa atau kehilangan identitas diri, tabah 

apabila dihadapkan pada suatu penderitaan dan menyadari hikmah di balik 

penderitaan tersebut, serta mencintai dan menerima cinta. Menurut Bastaman 

(1996), kebermaknaan hidup adalah penghayatan individu terhadap hal-hal yang 

dianggap penting, dirasakan berharga, diyakini kebenarannya, dan memberi nilai 

khusus bagi seseorang, sehingga dijadikan tujuan dalam kehidupan (the purpose 

in life).  

Menurut Rachmawati (2016) makna hidup adalah sesuatu hal yang telah ada 

pada kehidupan itu sendiri yang dapat ditemukan pada keadaan senang ataupun 

tidak, dalam bahagia dan menderita. Kebermaknaan hidup merupakan konsep 

untuk memahami diri sendiri dan mengatasi permasalahan yang dihadapi serta 

mampu memaksimalkan kemapuan diri sendiri ( Fridayanti, 2013). 

Kebermaknana hidup merupakan pengalaman yang bersifat pribadi setiap orang 

berbeda-beda (Alandete, 2015). Setiap orang dalam hidupnya mencari makna dan 

tujuan berbeda-beda (Tas & Iskender, 2018).  

Dari berbagai penjelasan di atas dapat di simpulkan kebermaknaan hidup 

adalah penghayatan individu terhadap hal-hal yang dinggap penting, berharga, 

dirasakan kebenarannya, dan memberikan nilai khusus pada individu sehingga 

dijadikan tujuan dalam kehidupanyang di setiap orang dalam mengatasi 

permasalahan dan setiap orang memiliki kebermaknaan hidup yang berbeda-beda. 

Salikhova (2016) mengatakan bahwa ditemukannya 6 jenis kebermaknaan hidup 
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yaitu kepuasan bawah sadar, ketidakpuasan bawah sadar, penghindaran sadar, 

kepuasan sadar, ketidak puasan sadar dan penolakan sadar.  

Menurut Bastaman (2007) ada beberapa ciri hidup bermakna yaitu seseorang 

yang memiliki selera humor yang baik, sehingga memiliki kehidupan yang 

menyenangkan, menjalankan hidup dengan penuh gairah dan semangat, terhindar 

dari perasaan hampa dan cemas, saling menyanyangi dan menghormati orang lain, 

bisa menghasilkan karya yang berguna bagi dirinya dan orang lain, mampu 

mengatasi kendala yang dihadapi dan menjadikan kendala tersebut sebagai 

tantangan dan peluang, mampu  meningkatkan cara berpikir dan bertindak secara 

positif serta dapat mengembangkan potensi diri, dan memiliki tujuan hidup yang 

jelas sebagai pedoman. menurut Koeswara (1992) yang mengatakan bahwa ciri 

hidup bermakna adalah adanya cinta dan kasih sayang pada sesame yang 

menjadikan seseorang mampu melihat nilai-nilai kehidupan. 

Apabila seseorang berhasil menemukan kebermaknaan dalam hidupnya, 

orang tersebut akan merasa hidup yang di miliki semakin berharga (Bastaman, 

2007) Seseorang yang memiliki kebermaknaan hidup, akan terlihat lebih bijak dan 

bersemangat dalam menyelesaikan permasalahan yang di hadapi (Hidayat, 2018). 

Dan apabila tidak berhasil menemukan dan memenuhi makna dari kehidupnya, 

biasanya orang tersebut akan merasa semacam frustasi eksistensial, dimana 

seseorang merasa,dia tidak mampu lagi dalam mengatasi permasalhan yang di 

hadapi secara efisien, tidak bersemangat, merasa hampa,  dan tidak lagi memiliki 

tujuan hidup (Bastaman, 2007). 
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Menurut Frankl (dalam Bastaman, 2007) kebermaknaan hidup memiliki 3 

faktor yaitu: 1) Nilai kreatif, nilai yang di raih seseorang dari melalui berbagai 

macam kegiatan dengan bertindak. 2) Nilai-nilai penghayatan, nilai tentang 

penerimaan seseorang tentang dirinya sendiri. 3) Nilai-nilai dalam bersikap, nilai 

dimana seseorang dapat bersikap ketika menghadapi suatu permasalahan. 

Menurut Bastman (2007) kebermaknaan hidup memiliki 6 aspek yaitu: 1) 

Pemahaman diri, kesadaran diri sendiri untuk berupah kearah yang lebih baik dan 

mampu mengambil sikap yang tepat dalam mengahadapi setiap permasalahan. 2) 

Makna hidup, nilai-nilai yang penting dan sangat berarti bagi kehidupan pribadi 

individu yang berfungsi sebagai tujuan yang harus dipenuhi dan sebagai pengarah 

kegiatan-kegiatannya. 3) Pengubahan sikap, Pengubahan sikap dari negatif dan 

tidak tepat menjadi bersikap positif dan lebih tepat menghadapi masalah, kondisi 

hidup dan musibah yang tak terelakkan. Biasanya bukan karena suatu peristiwa 

yang membuat individu merasa sedih dan terluka, melainkan karena sikap 

negatifnya dalam meenghadapi peristiwa tersebut. 4) Keikatan diri, kometmin 

seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya. 5) Kegiatan terarah, upaya yang di 

lakukan secara sengaja dan sadar yang berguna untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki. 6) Dukungan sosial, kehadiran seseorang atau orang-orang yang 

akrab yang selalu memberi dukungan kepada seorang. 

Bastaman (2007) mengatakan bahwa proses kebermaknaan hidup merupakan 

rangkaian dari berbagai pengalaman dan tahapan yang di alami oleh seseorang 

dimana dari rangkain berbagai pengalaman tersebut akan mengubah penghayatan 

hidup seseorang dari tidak bermakna menjadi bermakna. Berdasarkan urutannya, 
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yaitu: Tahap derita, dimana pada tahapan ini seseorang mengalami pengalaman 

yang tragis dimana ditandai dengan adanya rasa bosan, hampa, apatis serta merasa 

tidak memiliki tujuan hidup. Tahap penerimaan diri, pada tahapan ini seseorang 

mulai dapat menerima tentang hidupnya, dan sudah mulai mampu memahami 

dirinya dan berbagai perubahan yang terjadi pada sikap seseorang. Biasanya 

tahapan ini bisa muncul karena terdapat beberapa dorongan seperti saat konsultasi 

dengan ahli, perenungan diri, mendapatkan pembelajar dari orang lain, berdoa 

atau ibadah. Tahap penemuan makna hidup, pada tahapan ini seseorang mulai 

menyadari akan nilai berharga serta sangat penting pada hidupnya yang berupa 

nilai penghayatan, kreatif, bersikap serta nilai-nilai pengharapan. Tahap realisasi 

makna, Pada tahap ini seseorang mengalami semangat dan gairah dalam 

hidupnya, pada tahapan ini seseorang mulai membuat komitmen pada dirinya dan 

mulai melakukan kegiatan yang memenuhi makna hidupnya. Tahap kehidupan 

bermakna, pada tahap ini seseorang akan merasa dirinya bahagia karena sudah 

berhasil dalam menemukan dan memenuhi makna hidupnya. 

Dalam penelitian ini, memberikan perumusan masalah sebagai berikut 

bagaimana kebermaknaan hidup pada pembimbing TPQ. Tujuan dari penelitian 

ini guna memahami dan mendeskripsikan Kebermaknaan Hidup Pada 

Pembimbing TPQ. Manfaat dari penelitian ini dapat dapat memberikan informasi 

mengenai gambaran kebermaknaan hidup dan aspek – aspek kebermaknaan hidup 

pada pembimbing TPQ  




