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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

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”2 

Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun 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.3 

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 

 
2Bukhari Umar, Hadis Tarbawi (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 5. 
3Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 119. 
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yang cukup. Langkah pertama yang harus dipersiapkan orang tua terhadap 

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

Al-Qur’anَadalahَfirmanَAllah 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’anَseluruhnyaََdiَriwayatkan 

dengan mutawatir, sehingga bersifat qath’iyyah ats-tsubut.4 

Disini Al-Qur’anَ jugaَ kitabَ suciَ yangَ palingَ sempurnaَ diturunkanَ

Allah, yang isinya mencakup sebagai pokok-pokokَ syari‟atَ yangَ terdapatَ

dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Oleh karena itu setiap 

orang yang mempercayai Al-Qur’an, akan bertambah cinta kepadanya, cinta 

untuk membaca, untuk mempelajari dan memahaminya. Al-Qur’an dijadikan 

sebagai sumber pendidikan islam yang pertama dan utama karena ia memiliki 

nilai absolute yang diturunkan dari Tuhan, Allah SWT menciptakan manusia 

dan Dia pulalah yang mendidik manusia, yang mana isi pendidikan itu telah 

termaktub dalam wahyu-Nya, tidak satupun persoalan termasuk persoalan 

pendidikan yang dari jangkauan Al-Qur’an.5 

Membaca Al-Qur’an itu suatu yang harus bagi setiap umat islam, karena 

Al-Qur’an merupakan sumber hukum atau sebagai petunjuk kehidupan umat 

islam, maka hendaklah setiap umat islam mampu membacanya sesuai dengan 

 
4Rosihon Anwar, Ulum Al-Quran (Pustaka Setia: Bandung, 2007), hlm. 33. 
5Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam. hlm. 150 
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ketentuan-ketentuan ilmu tajwid untuk dapat membaca Al-Qur’anَdengan baik 

dan benar. Yang mana dalam hal ini sebaiknya mengajarkan sedini mungkin. 

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 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.6 

Pondok pesantren,َ majelisَ ta’lim,َ TPA/TPQ adalah beberapa bentuk 

dari banyaknya lembaga pendidikan keagamaan islam yang hidup subur 

ditengah-tengah masyarakat. Hampir di setiap 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 membawa 

 
6Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam. hlm. 150 
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misi yang sangat mendasar terkait dengan pentingnya memperkenalkan dan 

menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an sejak usia dini. 

Taman Pendidikan Al-Qur’anَ (TPQ) adalah suatu lembaga yang 

bergerak di bidang kegiatan-kegiatan agamis, begitupun seyogyanya taman 

pendidikan Al-Qur’anَ (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.7 

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 pada hukum bacaan Al-Qur’an atau 

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

 
7Tim Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, Pedoman Pembinaan 

TKQ/TPQ (Jakarta: Tim Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, 2009), hlm. 1 
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Yang mana dari jumlah keseluruhan anak di TPQ Al Huda berjumlah 34 anak, 

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 latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah karya tulis ilmiah 

yang berjudul “PERANَ TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN SEBAGAI 

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM NONFORMAL  DALAM 

MENINGKATAN KUALITAS KEMAMPUAN BACA AL-QUR’ANَPADAَ

PRA REMAJA  (Studi Kasus di TPQ Al Huda Ngekel, Tlogorandu, Juwiring, 

Klaten)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran TPQ dalam meningkatkan kualitas kemampuan  Baca Al-

Qur’anَpada pra remaja di TPQ Al Huda Ngekel, Tlogorandu, Juwiring, 

Klaten? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi pra remaja dalam pembelajaran pada pra 

remaja di TPQ Al Huda Ngekel, Tlogorandu, Juwiring, Klaten? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peran TPQ dalam meningkatkan kualitas kemampuan 

Baca Al-Qur’anَ pada pra remaja di TPQ Al Huda Ngekel, Tlogorandu, 
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Juwiring, Klaten melalui serangkaian proses studi ilmiah melalui kegiatan 

TPQ. 

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Al-

Qur’anَPadaَpra remaja di TPQ Al Huda Ngekel, Tlogorandu, Juwiring, 

Klaten. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Salah satu wujud produk intelektual dalam riset keislaman yang 

berbicara mengenai peran tpq sebagai lembaga pendidikan islam 

nonformal dalam meningkatkan kualitas kemampuan baca al-qur’an. 

b. Sebagai bentuk karya akademik dalam riset sejenis yang dikerjakan 

pada waktu yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, melalui 

pengembangan pemahaman subjek riset mengenai peran tpq sebagai 

lembaga pendidikan islam nonformal dalam meningkatkan kualitas 

kemampuan baca al-qur’an. 

b. Menyebarluaskan peran tpq sebagai lembaga pendidikan islam 

nonformal dalam meningkatkan kualitas kemampuan baca al-qur’an di 

kalangan masyarakat. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah peneliti berangkat 

langsung ke tujuan dimana suatu fenomena dan objek tersebut terjadi. 

Penelitian lapangan mengamati secara langsung interaksi baik individu, 

kelompok, gejala sosial, dan hubungan dengan masyarakat.8 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian yang disajikan bukan dalam 

bentuk angka. Dengan memakai  penelitian deskriptif, penelitian deskriptif 

menurut Hadari Nawawi diartikan sebagai pemecahan masalah 

sebagaimana gambaran yang ada dikeadaan fakta suatu objek atau subjek 

yang tampak.9 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan asal data tersebut didapatkan. Adapun 

sumber data dari penelitian ini meliputi beberapa yaitu data primer, data 

sekunder, dan data tersier.10 

 

 

 
8Husain Usman, dkk, Metedologi Penelitian Sosial (Jakarta : PT. Bumi Aksara), hlm. 5. 
9Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Jogjakarta : Gadjah Mada University 

Press, 1998), hal. 6. 

10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 107. 
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b. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.11 Dalam studi penelitian ini sumber yang pertama adalah para 

pimpinan TPQ, pengurus TPQ dan anak-anak pra remaja TPQ Al Huda. 

c. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat bukan dari asilnya, dimana 

data ini berupa data yang telah disajikan dan dirancang oleh orang lain.12 

Data ini biasanya berbentuk jurnal, surat kabar dan yang dimiliki oleh 

instasi lain yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

d. Data Tersier 

Data tersier atau yang disebut juga dengan data penunjang, penunjang 

untuk data primer dan sekunder. Dimana data ini memberikan 

penjelasan lebih lanjut seperti halnya kamus besar bahasa indonesia, dan 

ensiklopedi.13 

4. Penentuan Subjek 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini tepatnya di Kabupaten Klaten, Kecamatan 

Juwiring, berlokasi di Dukuh Ngekel Rt 04/02, Kelurahan Tlogorandu. 

Sehingga dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi, maka 

peneliti mengetahui objek dan subjek yang akan diteliti.  

 
11Burhan Ashofa, Metedologi Penenlitian Hukum (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 9. 
12Amiriddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 

2004), hlm. 45. 
13Bambang Suggon, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Grafindo Persada, 2003), hlm. 

114. 
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b. Subjek penelitian 

Subjek penelitian merupakan subjek yang dijadikan sumber utama 

dalam mendapatkan informasi. Dalam hal ini subjek yang menjadi 

tujuan peneliti yaitu pimpinan TPQ, anak-anak TPQ Al Huda terkhusus 

Pra Remaja dan pengurus TPQ. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan 

oleh peneliti dalam bab IV. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses yang dilakukan peneliti guna 

mendapatkan data yang diinginkan. Adapun dalam penelitian ini 

menggunakan pengumpulan data dengan metode wawancara, metode 

dokumentasi, dan metode observasi. 

a. Metode wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono wawancara 

adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar 

informasi mupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat 

dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik 

tertentu. Wawancara juga bisa disebut dengat interview dengan 

menggunakan komunikasi verbal dan dilakukan denga cara tatap muka  

(face to face). Biasanya peneliti sebelum melakukan wawancara sudah 

menyiapkan naskah yang akan ditanyakan.14 Maka dari itu peneliti 

melakukan wawancara secara terbuka dan informal, dengan artian 

bahwa peneliti tidak membatasi jawaban dari informan sehingaa 

 
14Emzi, Metedologi Penenlitian Kualitatif Analisis Data  (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 

2010), hlm. 49-50. 
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berjalan seperti komunikasi pada kehidupan sehari-hari. Dalam 

penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi langsung dari pengurus 

TPQ Al Huda tentang kualitas kemampuan baca Al-Qur’an.َ 

b. Metode Observasi Menurut Sugiono, mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sehingga 

dengan metode ini, peneliti bersentuhan langsung dengan objek dan 

subjek ketika kegiatan di TPQ Al Huda.15 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam 

pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Teknik anaisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat 

dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.16 

Dengan demikian, maka peneliti melakukan pengumpulan data yang 

diperlukan. Jika data yang diperlukan sudah terkumpul, selanjutnya peneliti 

 
15Sugiono, Metode Observasi (Jakarta: PTCiputat Press, 2009), hlm. 34. 
16Lexy J. Meleong, Metode Penenlitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm. 248. 
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melakukan pengeditan terhadap data. Proses pengeditan bertitik pada 

informasi, data, berkas dan catatan yang telah dikumpulkan. Dalam proses 

pengeditan penenliti berharap kesalahan dan kekurangan pada data dapat 

ditemukan baik data primer maupun data skunder. Setelah diedit, data 

disusun menjadi satu kesatuan yang selaras dan dijadikan pondasi dalam 

menganalisis. 

 


