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PERAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN 

ISLAM NONFORMAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KEMAMPUAN 

BACA AL QUR’AN PADA PRA REMAJA 

(Studi Kasus Di TPQ Al Huda Ngekel, Tlogorandu, Juwiring, Klaten) 

 

Abstrak 

Taman Pendidikan Al-Qur’an adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Islam luar sekolah 

atau dapat disebut juga sebagai pendidikan nonformal untuk anak-anak, yang mendidik santri 

agar mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai denganilmu tajwid sebagai 

target pokoknya. Pendidikan Al-Qur’an adalah pendidikan di luar sekolah yang berfungsi 

sebagai pengajar dasar-dasar pelaksanaan ibadah dalam agama islam, oleh sebab itu bersifat 

alamiah. Pesertanya secara umum memang ditujukan pada anak-anak usia taman kanak-

kanak, tetapi pada praktiknya sering ditemui anak-anak usia sekolah dasar atau SLTP bahkan 

terkadang SLTA yang ingin belajar lancar membaca Al-Qur’an.Tujuan penelitian skripsi ini 

untuk mendeskripsikantentang peran TPQ dalam meningkatkan kualitas kemampuan 

membaca al quran pada pra remaja di TPQ Al Huda. Peneliti menggunakan jenis penelitian 

lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan ialah analisis 

deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Peran TPQ dalam meningkatkan kualitas 

kemampuan baca Al-Qur’an pra remaja di TPQ Al Huda sangat penting karena dengan 

tergeraknya manajemen TPQ dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan pembelajaran Al-

Qur’an yang efektif dan efisien, selain itudengan adanya tujuan, visi dan misi yang jelas dan 

metode yang bervariasi dan kegiatan yang menambah guna meningkatkan kualitas 

kemampuan baca Al-Qur’an pada pra remaja. Kendala dan penghambat yang dihadapi dalam 

pembelajaran dalam meningkatkan kualitas kemampuan baca Al-Qur’an pada pra remaja di 

TPQ Al Huda difaktori dari kurangnya dukungan keluarga, waktu pembelajaran yang 

terbatas, kurang disiplin, isi pendidikan/kurikulum yang belum mencapai tiga ranah (kognitif, 

afektif, psikomotorik). 

 

Kata Kunci: taman pendidikan al-qur’an, pendidikan al-qur’an, kemampuan baca al-qur’an. 

 

Abstract 

Al-Qur'an Education Park is an Islamic educational and teaching institution outside of school 

or can also be referred to as non-formal education for children, which educates students to be 

able to read the Qur'an properly and correctly in accordance with the science of recitation as 

the main target. Al-Qur'an education is education outside of school that functions as a teacher 

of the basics of worship in Islam, because it is natural. The participants are generally intended 

for kindergarten age children, but in practice, children of elementary or junior high school 

age are often found and sometimes even high school students who want to learn to read the 

Qur'an fluently. The purpose of this thesis research is to describe the role of TPQ in 

improving the quality of reading the Qur'an in pre-teens at TPQ Al Huda. The researcher used 

this type of field research with a qualitative approach. Collecting data using interview, 

observation, and documentation methods. While the data analysis method used is descriptive 

analysis.The results of the discussion show that the role of TPQ in improving the quality of 

pre-adolescent Qur'an reading skills at TPQ Al Huda is very important because with the 

movement of TPQ. management in organizing and directing effective and efficient Al-Qur'an 

learning activities, in addition to the existence of goals, clear vision and mission and varied 

methods and activities that add to improve the quality of reading the Qur'an in pre-

adolescents. Constraints and obstacles faced in learning in improving the quality of reading 

the Qur'an in pre-adolescents at TPQ Al Huda are factored from the lack of family support, 
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limited learning time, lack of discipline, the content of education/curriculum that has not 

reached the three domains (cognitive, affective, psychomotor). 

 

Keywords: al-qur'an education park, al-qur'an education, al-qur'an reading ability. 

 

1. PENDAHULUAN 

Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik 

di dunia maupun di akhirat. Sehubungan dengan itu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam 

dan semua keturunannya dengan ilmu pengetahuan itu manusia dapat melaksanakan tugasnya 

dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh, menganjurkan, dan memotivasi 

umatnya agar menuntut ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan hadits : 

َطلَبُ  اْلِعْلمِ  فَِرْيَضة   كُِلِّعَلَى ُمْسِلم                                                                                                                   

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim”(Umar, 2012). 

Menuntut ilmu itu wajib bagi muslimmaupun muslimah. Ketika sudah turun perintah 

Allah SWT yang mewajibkan suatu hal, yang harus dilakukan setiap Muslim adalah sami’na 

wa atha’na (kami dengar dan kami taat).Ilmu agama menjadi yang prioritas untuk dipelajari. 

Namun bukan berarti ilmu-ilmu lain bisa diabaikan. Apalagi, ada juga dalam satu hadist 

disebutkan bahwa menuntut ilmu juga merupakan jihad di jalan Allah SWT (Umar, 2017). 

Dewasa ini, banyak anak yang mempunyai keterbatasan ilmu pengetahuan baik umum 

maupun ilmu agama. Melihat fenomena tersebut, kaitannya dengan ilmu agama karena 

sumber hukum agama yang paling dominan adalah Al-Qur’an, anak harus diberi pengetahuan 

tentang Al-Qur’an yang cukup. Langkah pertama yang harus dipersiapkan orang tua terhadap 

anak-anaknya yaitu membaca Al-Qur’an dan memahami maknanya. 

Al-Qur’an adalah firman Allah yang teks (redaksi) dan maknanya (isi) dari Allah 

SWT (lafzhan wa ma’nan minallah).Nabi Muhammad SAW berperan menerima dan 

menyampaikan apa adanya sebagaimana yang di wahyukan kepada beliau. Disamping itu, 

Al-Qur’an seluruhnya di riwayatkan dengan mutawatir, sehingga bersifat qath’iyyah ats-

tsubut (Anwar, 2007). 

Pendidikan merupakan suatu sistem dan proses yang melibatkan berbagai komponen, 

komponen-komponen tersebut adalah komponen tujuan, pendidik, peserta didik, alat, 

lingkungan atau lembaga, kurikulum, dan evalusi. Antara satu komponen dan komponen lain 

saling bekerja sama dalam mencapai tujuan.apabila ada komponen yang baik, tetapi juga ada 

yang jelek maka tujuan tidak akan tercapai dengan baik. 

Lembaga pendidikan islam adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan 

pendidikan islam, yang mempunyai struktur yang jelas, dan bertanggung jawab atas 
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terlaksananya pendidikan islam. Oleh sebab itu lembaga pendidikan islam tersebut harus 

dapat menciptakan suasana yang memungkinkan terlaksananya pendidikan dengan baik, 

menurut tugas yang diberikan kepadanya (Umar, 207). 

Pondok pesantren, majelis ta’lim, TPA/TPQadalah beberapa bentuk dari banyaknya 

lembaga pendidikan keagamaan islam yang hidup subur ditengah-tengah masyarakat. 

Hampirdisetiap komunitas muslim terdapat lembaga-lembaga ini, dan selama ini pula 

lembaga-lembaga tersebut telah banyak berperan dalam pengembangan masyarakat. 

Perkembangan lembaga pendidikan Al-Qur’an yang begitu pesat menandakan makin 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kemampuan baca tulis Al-Qur’an dan 

keberadaannya di muka bumi ini. Keberadaan pendidikan Al-Qur’an membawamisi yang 

sangat mendasar terkait dengan pentingnya memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai Al-

Qur’an sejak usia dini. 

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang 

kegiatan-kegiatan agamis, begitupun seyogyanya taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang 

ada di Kelurahan Tlogorandu yang seharusnya merupakan lembaga yang sangat tepat untuk 

mengembangkan syiar Islam dalam hal pendalaman membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

benar dan kegiatan agama lainnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari taman pendidikan 

Al-Qur’an tersebut. Keterampilan membaca Al-Qur’an yang baik dan benar atau lebih 

dikenal dengan istilah mengaji merupakan keterampilan penting pada fase awal guna 

memahami isi kandungan Al-Qur’an. Mengaji juga memiliki keterkaitan erat dengan ibadah-

ibadah ritual kaum muslim, seperti pelaksanaan shalat, haji dan kegiatan-kegiatan lainnya. 

Pada saat peneliti melakukan observasi, di dapati bahwa TPQ Al Huda terdapat 

beberapa kategori yaitu TPQ usia 3 tahun-sebelum lulus SD dinamakan Caberawit, TPQ usia 

SMP dinamakan Pra Remaja, TPQ usia SMA-usia nikah di namakan Muda-Mudi.Dalam 

penelitian nya kali ini, peneliti mengambil TPQ umtuk usia SMP-SMA yang dinamakan Pra 

Remaja. Namun pada saat observasi awal di dapati bahwa kurangnya pengembangan dalam 

strategi dalam kegiatan pembelajaran Al-Qur’an terutama padahukum bacaan Al-Qur’an 

atauilmu tajwid menyebabkan kurangnya kualitas membaca Al-Qur’an pada anak. Yang 

manadari jumlah keseluruhan anak di TPQ Al Huda berjumlah 34anak, ada beberapa anak 

yang mengalami kesulitan membaca Al-Qur’an sesuai dengan hukum-hukum bacaan Al-

Qur’an atau ilmu tajwid berjumlah 20 anak dan anak yang telah dapat membaca Al-Qur’an 

sesuai dengan hukum bacaan Al-Qur’an atau ilmu tajwid berjumlah 14 anak. 

Berdasarkan beberapa data yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah dalam studi ilmiah ini,yaitu bagaimana peran tpq dalam meningkatkan 
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kualitas kemampuan baca al-qur’an pada pra remaja dan apa saja kendala yang di hadapi 

dalam pembelajaran baca al-qur’an pada pra remaja? 

Studi ilmiah yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai studi lapangan atau Field 

Reseacrh yang berarti studi yang dikerjakan secara langsung pada tempat objek riset. 

Tujuannya untuk mendapatkan data sebanyak mungkin. Peninjauan jenis penelitian ini 

diklasifikasikan pada aspek tempat pelaksanaan riset. Data-data yang terkumpul digunakan 

untuk mengkaji kontribusi TPQ dalam meningkatkan kualitas kemampuan baca al-qur’an 

pada pra remaja di TPQ Al Huda (Usman, 2019). 

 

2. METODE 

Menurut jenis pendekatannya, riset ini termasuk dalam jenis pendekatan penelitian kualitatif, 

yaitu pengkajian terhadap gejala-gejala sosial berdasarkanpengalaman informan yang 

dilakukan sesuai metodologi riset ilmiah. Pada dasarnya, riset kualitatif merupakan sebuah 

metode untuk mengemukakan gejala-gejala sosial yang tengah terjadi di dalam kehidupan 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mencari solusi atas berbagai 

persoalan sosial. Pendekatan kualitatif dipakai sebagai perspektif untuk mengetahuiperan 

TPQ dalam meningkatkan kualitas kemampuan baca al-qur’an pada pra remaja di TPQ Al 

Huda (Ali, 2021). 

Ciri khas penelitian kualitatif adalah penggunaan metode triangulasi dalam proses 

pengumpulan data riset yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: observasi, dokumentasi, dan 

wawancara. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut digunakan penulis untuk memperoleh 

akurasi, validitas dan keabsahan data riset. Observasi dilakukan di TPQ Al Huda. 

Dokumentasi dilakukan dengan mencari data-data berupa artikel, buku, dan jurnal yang 

berkaitan fokus riset. Wawancara dilakukan dengan subjek riset, seperti:pimpinan TPQ serta 

jajaran nya, pengajar/mubaligh dan beberapa pra remaja TPQ Al Huda.Data-data yang telah 

diperoleh dari proses pengumpulan data selama riset kemudian diolah melalui tiga tahapan, 

yaitu merangkum, menyajikan, dan menyimpulkan (Siyoto dan Sodik, 2015). Analisis data 

dalam penelitian yang hendak dilakukan bersifat induktif, yaitu analisis yang diawali dengan 

usaha memperoleh data secara lengkap mengenai objek riset tanpa interpretasi dan evaluasi 

data yang berlangsung sejak awal penelitian dimulai.Analisis induktif bertujuan untuk 

manafsirkan dan memperoleh kesimpulan dari berbagai kejadian yang terjadi di 

lapanganuntuk memaknai gejala sosial sebagai hasil penelitian. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Peran Taman Pendidikan Al-Qur’an Sebagai Lembaga Pendidikan Islam 

Nonformal 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Sukriyanto selaku Pimpinan TPQ Al Huda 

pada 15 Maret 2021, maka diperoleh fakta bahwa:  

a. Pembinaan yang menyeluruh dan berkelanjutan terdapat di TPQ Al Hudamulai dari usia 

dini yaitu caberawit (usia SD), pra remaja (usia SMP), dan muda mudi (usia SMA) 

b. Penetapan isi pendidikan dan kurikulum di buat sesuai kemampuan TPQ tetapi tetap 

berkemajuan dan memiliki tujuan. 

c. Penetapan isi pendidikan dan kurikulum di buat sesuai kemampuan TPQ tetapi tetap 

berkemajuan dan memiliki tujuan. 

d. Susunan nama dan jabatan pengurus TPQ Al Huda di buat sesuai kemampuan dan 

kebutuhan TPQ. 

e. Penetapan sumber pembiayaan yang di susun sengan musyawarah dan terpilih dengan 

nama aghnia karena di angggap mempunyai lebih dan di setujui oleh seluruh anggota dan 

orang tua pra remaja. 

f. Keanggotaan hingga terdapat kualifikasi pendidik atau pengajar tertentu. 

g. Sarana dan pra sarana yang memadai dan memungkinkan di TPQ Al Huda sudah cukup 

lengkap untuk pembelajaran pra remaja. 

h. Kegiatan evaluasi TPQAl Huda yang di adakan 1 bulan sekali yaitu terdapat 2 jenis 

evaluasi, yaitu: dari pengajar untuk pra remaja dalam bentuk tes dan dari pimpinan TPQ 

yang di namakan Musyawarah 5 unsur terdiri dari pimpinan TPQ, pengajar atau mubaligh 

tugasan, orang tua praremaja, perwakilan pra remaja dan pakar pendidik yang di undang 

atau di pilih langsung oleh TPQ Al Huda. 

Peran Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) mencakup manajemen perencanaan, 

pengajar dan peserta didik, kurikulum, metode pembelajaran, sarana dan pra sarana, evaluasi. 

Karena dengan perkembangan dan tantangan masa depan seperti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, era globalisasi serta berubahnya kesadaran masyarakat dan orang 

tua terhadap pendidikan terutama dalam belajar Al-Qur’an sesuai dengan hukum-hukum 

bacaan yang baik dan benar dan pembentukan budaya organisasi yang terstruktur. 

3.2 Kegiatan Pra Remaja TPQ Al Huda 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Bagas selaku pada 21 Maret 2021, maka 

didapatkan informasi mengenai kegiatan di TPQ Al Huda sebagai berikut: 
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a. Kegiatan di TPQ Al Huda terdiri dari: a) Kegiatan pokok, b) kegiatan tambahan. 

b. Kegiatan pokok di TPQ Al Huda terdiri dari aktivitas mengaji TPQ dan Shalat 

berjamaah di masjid. Mengaji TPQ yang di laksanakan pra remaja seminggu 4x setiap 

hari senin, rabu, kamis dan sabtu mulai pukul 18.00 sampai 20.15. Sedangakan shalat 

berjamaah terjadwal wajib setiap mengaji TPQ yaitu maghrib dan isya. 

c. Kegiatan tambahan di TPQ Al Huda terdiri dari: study grup, bersih-bersih masjid, 

menjenguk pra remaja yang sakit, lomba antar TPQ, piknik TPQ, kegiatan sosial, dan 

pengajian akhir tahun. 

d. Study Grup sendiri tergabung dari beberapa TPQ yang di jadikan satu dalam 

pembelajaran, tujuan nya agar menambah keakraban, kekompakan, terjalin 

silaturahmi, sharing tentang ilmu agama. 

e. Bersih-bersih masjid di lakukan pra remaja seminggu sekali yaitu tepatnya pada hari 

minggu mulai pukul 07.00-selesai. 

f. Kegiatan menjenguk pra remaja yang sakit rutin di lakukan untuk budi luhur sesama 

pra remaja dengan tujuan mendoakan agar lekas sembuh dan terdapat rasa kepedulian 

terhadap sesama. 

g. Lomba antar TPQ biasa di laksanakan se kecamatan Juwiring setiap satu tahun sekali 

dan di beri nama “Festival Pra Remaja Sholeh” yang meliputi: lomba membaca al 

quran, lomba nasihat, lomba kaligrafi, lomba memasak, lomba sepak bola. 

h. Kegiatan piknik untuk pra remaja adalah bentuk apresiasi pimpinan TPQ kepada pra 

remaja yang sudah semangat mengaji. Diadakan setiap satu tahun sekali bersamaan 

dengan perpisahan mubaligh yang akan purna tugas. 

i. Kegiatan sosial meliputi penyembelihan hewan qurban sampai pembagian nya, 

pengurusan jenazah warga yang meninggal, serta pembagian zakat fitrah. 

j. Pengajian akhir tahun di khususkan untuk pra remaja agar waktu akhir tahun tidak 

berkegiatan yang tidak berfaedah sehingga merugikan diri sendiri. 

3.3 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembelajaran TPQ Al Huda 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Bagas selaku pengajar TPQ pada tanggal 22 Maret 

2021 maka didapatkan informasi mengenai kegiatan di TPQ Al Huda sebagai berikut: 

a. Kurangnya dukungan keluarga 

b. Waktu pembelajaran terbatas 

c. Kurang disiplin 

d. Isi pendidikan/kurikulum yang belum mencapai tiga ranah (kognitif, afektif, 

psikomotorik). 
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Kendala yang di hadapi di TPQ Al Huda masih umum hal nya. Karena pada riset-riset 

sebelum nya terdapat lebih dari 4 kendala. Perkembangan yang signifikan yang terjadi di 

TPQ Al Huda, membuat pimpinan dan para pengurus TPQ selalu mengusahakan yang 

terbaik. Pada riset-riset sebelum nya banyak kendala seperti sarana dan pra sarana yang tidak 

memadai, bangunan yang belum terlalu memenuhi dan sedikit nya peminat TPQ. 

3.4 Meningkatkan Kualitas Kemampuan Baca Al-Qur’an 

Penulis mencoba memahami dan menyelediki berbagai aspek yang berkaitan dengan 

meningkatkan kualitas kemampuan membaca Al-Quran pada pra remaja di TPQ Al 

HudaNgekel, Tlogorandu, Juwiring, Klaten. Peneliti melakukan observasi pendahuluan pada 

tanggal 1Maret 2021 dan observasi lanjutan sejak tanggal 3-22 Maret 2021 di TPQ Al 

Huda.Penulis juga melakukan dokumentasi terdahap aspek-aspek yang berkaitan dengan 

fokus riset. Tujuannya untuk mendukung data-data primer yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan pimpinan TPQ,pengajar TPQ, serta pra remaja TPQ (Faton, 2008). 

Hasil riset menunjukkan bahwa pembinaan peran TPQ, pembinaan kegiatan, dan 

beberapa kendala ditujukan sebagai upaya meningkatkan kualitas kemampuan membaca AL 

Quran melalui peran TPQdengan cara memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki 

TPQsebagai salah satu lembaga penyelenggaraan pendidikan Islam nonformal. 

Kontribusi TPQ Al Huda di lingkungan masyarakat setempat sebagai lembaga 

pendidikan berbasis kemasyarakat atau nonformal mempunyai fungsi peningkatan kesadaran 

dan pengetahuan keagamaan umat terkhusus pada anak usia dini yang di mulai pada usia TK 

sampai usia nikah, pembentukan watak dan kebiasaan pribadi muslim yang ideal, serta 

penanaman nilai-nilai spiritualitas dan moralitas yang berlangsung terus menerus. 

 

4. PENUTUP 

Peran TPQ dalam meningkatkan kualitas kemampuan baca Al-Quran pra remaja di TPQ Al 

Huda sangat penting karena dengan tergeraknya manajemen TPQ dalam mengatur dan 

mengarahkan kegiatan pembelajaran Al-Quran yang efektif dan efisien, selain itudengan 

adanya tujuan, visi dan misi yang jelas dan metode yang bervariasi dan kegiatan yang 

menambah guna meningkatkan kualitas kemampuan baca Al-Quran pada pra remaja. 

Kendala dan penghambat yang dihadapi dalam pembelajaran dalam meningkatkan 

kualitas kemampuan baca Al-Quran pada pra remaja di TPQ Al Huda difaktori dari berbagai 

hal baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dari factor eksternal atau TPQ seperti 

pembagian kerja yang tidak seimbang dan mendahulukan kepentingan pribadi daripada 
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lembaga. Sedangkan factor internal terdapat pada diri pra remaja sendiri yaitu tentang tata 

tertib dan kedisiplinan. 

Berdasarkan deksripsi dan analisis data yang telah penulis rangkum secara singkat 

dalam simpulan, maka penulis menyadari bahwa hasil riset mengenai peran tpq sebagai 

lemabaga pendidikan islam nonformal dalam meningkatkan kualitas kemampuan membaca al 

quran pada pra remaja ini mempunyai kekurangan. Untuk itu penulis menyertakanbeberapa 

saran sebagai berikut: 

a. Kepada pemerintah, diharapkan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan TPQ, sehingga 

perhatian pemerintah tidak terbatas pada program dan pembelajaran pendidikan agama di 

sekolah formal saja, namun juga pendidikan nonformal seperti TPQ. 

b. Kepada TPQ, diharapkan untuk lebih memperhatikan kemampuan dan perkembangan pra 

remaja baik dari diri pra remaja sendiri maupun TPQ seperti sarana dan pra sarana dalam 

belajar, kualitas TPQ agar output pra remaja baik dan maksimal. 

c. Kepada pengajar, diharapkan selalu mau belajar agar meningkatkan kualitas diri dan 

menjadi contoh yang baik untuk pra remaja. 

d. Kepada peneliti, diharapkan agar melakukan studi pendahuluan, membuat kerangka riset, 

serta menetapkan konsep dan teori yang relevan dengan objek riset sebagai dasar dalam 

proses analisis. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ali, Mohamad, dkk. (2021). Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Pendidikan Agama 

Islam. Surakarta: UMS 

Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Amin, Alfauzan. (2015). Metode Pembelajaran Agama Islam. Bengkulu: IAIN Bengkulu 

Press. 

Anwar, Rosihon. (2007). Ulum Al-Quran. Bandung: Pustaka Setia. 

Azwar, Saifuddin. (2009). Metode Penelitian.Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 

Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 

(2013). Penyelenggaraan TKA/TKQ Dan TPA/TPQ. Jakarta 

Gunawan, Imam. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: Bumi 

Aksara. 



9 

 

Haryanto. (2012). Dalam artikel “Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli” 

(http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/, diakses pada 26 

september 2020 pukul 14.49 WIB). 

Ilyas, Yunahar. (2013). Kuliah Aqidah Islam. Yogyakarta: LPPI. 

Junaidi. (2011). Desain Pengembangan Mutu Madrasah. Yogyakarta: Teras. 

Muliawan, Jasa Ungguh. (2015). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Muzamiroh, Mida Latiful. (2013). Kupas Tuntas Kurikulum 2013. Kata Pena. 

Ramayulis, Mulyadi. (2014). Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam Jakarta: 

Kalam Mulia. 

Roestiyah. (2001). Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

Riyadi Dayun, dkk. (2017). Ilmu Pendidikan Islam. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press. 

Rohmad, Ali. (2009). Kapita Selekta Pendidikan. Yogyakarta: Teras. 

Roqib, Moh. (2009). Ilmu Pendidikan Islam.Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang. 

Slamet Fatoni. (2008). “Pelaksanaan Pendidikan Akhlaq di Taman Pendidikan Al-Qur’an Al 

Tadzir Lemberang Sokaraja Banyumas” (http://repository.iainpurwokerto.ac.id Di 

akses pada tahun 2008). 

Suherman, Eman. (2012). Manajemen Masjid, Bandung: Alfabeta. 

Sudijono, Anas. (2015). Pengantar Evluasi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Syafaruddin. (2005). Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Press. 

Tim Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren. (2009). Pedoman Pembinaan 

TKQ/TPQ. Jakarta. 

Umar, Bukhari. (2012). Hadis Tarbawi. Jakarta: Amzah. 

Umar, Bukhari. (2017). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Amzah. 

Wicaksono, Imam Hakam. (2012). Pemahaman Ilmu Tajwid. Solo: Sendang Ilmu. 

Wiyani, Novan Andy. (2012). Ilmu Pendidikan Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 

 

 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/

