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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK 

A. Tinjauan Pustaka 

Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat penelitian ini perlu 

dilampirkan beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan Taman Pendidikan Al-Qur’an. 

Berikut ini merupakan tinjauan pustaka dari peneliti : 

1. Skripsi Siti Sumiatun NIM : 08102241005 Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan UNY tahun 2013 yang berjudul :  

“Pelaksanaan Program Taman Pendidikan Al-Qur’an Roudlotut 

Ta’limil Qur’an Di Desa Karangrejo Lor Jakenan Pati”. Hasil 

penelitiannya yaitu dilihat dari : 1) Perencanaan pelaksanaan program 

TPQ Roudlotut Ta”limil Qur’an di susun berdasarkan analisis 

kebutuhan lingkungan, menentukan tujuan, menyusun kurikulum, 

metode pembelajaran dan kelengkapan sarana dan prasarana yang 

memadai untuk melaksanakan suatu program pendidikan. 2) 

Pelaksanaan Program Pembelajaran di TPQ Roudlotut Ta’limil Qur’an 

dibagi menjadi dua tahap yaitu pertama, pembelajaran baca dan tulis 

Al-Qur’an dengan metode Yanbu’a. Kedua, Pembelajaran Madrasah 

diniyah sebagai materi tambahan yang meliputi Fiqih, Tajwid, Bahasa 

Arab, Tauhid, Akhlak, Akidah, Tareh, I’la, Nahwu, Shorof, dll. 

Kegiatan pembelajaran berlasung selama 6 hari dalam seminggu, yaitu 

hari Sabtu sampai dengan hari Kamis dan libur pada hari Jum’at. 
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Pembelajaran dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB. 3) 

Evaluasi pelaksanaan program pembelajaran di TPQ Roudlotut Ta’limil 

Qur’an di laksanakan setiap 4 bulan sekali (catur wulan) yaitu pada 

bulan M uharam, Rabi’ul Awal dan bulan Sya’ban. (Sumiatun, 2013, 

dalam http : //www.google.co.id) 

2. Asep Saepudin NIM : G 000 080 147  Jurusan Pendidikan Agama Islam 

UMS, tahun 2011 yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Al-

Qur’an Braille Pada Siswa Kelas 1 Di MTs Yayasan Kesejahteraan 

Tuna Netra Islam Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukan bahwa Al-

Qur`an braille merupakan sistem tulisan braille yang sudah 

dikonversikan ke dalam kode tulisan arab, digunakan untuk para 

tunanetra. Adapun tujuan dari pembelajaran Al-Qur`an Braille yaitu 

mencakup 3 aspek diantaranya, afektif, kognitif dan psikomotor. Proses 

penyampaian materi Al-Qur`an braille bagi siswa tunanetra MTs 

Yaketunis dilakukan seperti pada siswa awas lainnya, yang 

membedakan adalah abjad arab yang ditulis dengan kode-kode Braille 

arab. Metode yang dipakai oleh guru dalam penyampaian materi sudah 

bervaiasi, yaitu : metode ceramah, metode tanya jawab, metode driil, 

metode pemberian tugas dan metode tutor sebaya. Evaluasi yang 

digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar, meliputi : 

evaluasi harian, yaitu evaluasi yang dilakukan sehari-hari, evaluasi ini 

bisa dalam bentuk post test pada akhir pelajaran baik itu berupa tugas 

pekerjaan rumah ataupun hafalan materi yang telah disampaikan. Dan 
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yang ke dua adalah evaluasi ulangan umum atau semester. Dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Qur`an, terdapat kendala-

kendala. Baik itu yang dihadapi oleh siswa itu sendiri, ataupun 

lingkungan yang terkait dalam komponen pembelajaran. Sehingga 

sedikit besarnya dapat berpengaruh terhadap tujuan dari pembelajaran 

yang hendak dicapai. Diantara kendala tersebut seperti masalah tenaga 

pengajar, yang secara kuantitas masih kurang. Selain itu yang tidak 

kalah penting adalah faktor sarana belajar yang masih sangat minim, 

terutama buku panduan guru dan siswa, yang menyebabkan banyak 

materi yang tidak dapat disampaikan tepat pada waktunya. (Saepudin, 

2011, dalam http : //www.google.co.id) 

3. Skripsi Samsul Sholeh NIM : 20090720212 Jurusan Pendidikan Agama 

Islam UMY, tahun 2013 yang berjudul “Metode Pembiasaan untuk 

meningkatkan kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an di SD Negeri Natah 

Nglipar Gunungkidul”. Berdasarkan analisis data maka hasil 

penelitiannya sebagai berikut : proses penerapan metode pembiasaan 

baca tulis Al-Qur’an di SD Negeri Natah dilakukan sebelum 

pembelajaran resmi dimulai. Dalam kegiatan BTAQ di ikuti oleh 4 

kelas yaitu kelas III, IV, V, dan VI, siswa datang pukul 06.00, guru 

pembimbing menyimak dan mengarahkan siswa satu persatu, kemudian 

pembelajaran diakhiri jam 07.00 selanjutnya siswa mengikuti kegiatan 

belajar mengajar resmi. Peningkatan prestasi siswa berbeda-beda dilihat 

dari kartu prestasi. Keaktifan siswa di rumah dalam mengikuti kegiatan 
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TPA banyak membantu siswa cepat lancar membaca Al-Qur’an. 

Kendala-kendala yang dihadapi guru yaitu waktu pembelajaran BTAQ 

yang singkat, materi yang cukup banyak, kurangnya peran serta 

dorongan orang tua, sarana dan prasarana yang kurang sesuai, sehingga 

menunjang terwujudnya pembelajaran yang efisien dan efektif. (Sholeh, 

2013, UMY) 

4. Skripsi Siti Qodariyah NIM : 20070720124 Jurusan Pendidikan Agama 

Islam UMY, tahun 2012 yang berjudul “Metode Bimbingan 

Pembelajaran Baca Tulis Al Qur’an Bagi Peserta Didik Di MTs 

Muhammadiyah Semanu, Gunungkidul”. Berdasarkan analisis data 

maka hasil penelitiannya sebagai berikut : materi bimbingan BTA di 

MTs Muhammadiyah Semanu lebih banyak berkaitan langsung dengan 

tata cara membaca Al-Qur’an dengan materi yang diajarkan meliputi : 

tata cara melafalkan huruf-huruf Al-Qur’an, membaca sambung huruf, 

membaca panjang pendek huruf, membaca tanda berhenti (waka), dan 

membaca huruf tebal dan tipis (qolqolah). Metode yang digunakan 

dalam bimbingan BTA di MTs Muhammadiyah Semanu adalah 

klasikal, ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab yang mengacu kepada 

pola pembelajaran dengan menggunakan Iqra’. Kemampuan peserta 

didik dalam pembelajaran BTA dari Iqra’ samapai Al-Qur’an lumayan 

baik. Dengan kemampuan peserta didik dalam membaca Iqra’ dan Al-

Qur’an mencapai tingkat 61% telah mampu bisa baca Al-Qur’an dan 39 

% masih Iqra’. (Qodariyah, 2012, UMY) 
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Dari beberapa tinjauan pustaka di atas terdapat perbedaan dengan 

penelitian yang penulis lakukan. Dalam tinjauan pustaka tersebut lebih 

menekankan pada penerapan metode dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan 

membahas mengenai implementasi dari program Taman Pendidikan Al-

Qur’an yang mengambil konsentrasi pada pelaksanaan program membaca 

Iqra’ dan Al-Qur’an dengan lokasi penelitian di SD Negeri Tegal Klaci, 

kecamatan Seyegan, kabupaten Sleman. 

B. Kerangka Teori 

Untuk memudahkan dalam memahami kata-kata yang terdapat dalam 

judul skripsi “Implementasi Program Taman Pendidikan Al-Qur’an di SD 

Negeri Tegal Klaci Seyegan Sleman”, perlu penulis jelaskan berbagai 

istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut yaitu : 

1. Implementasi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia : Implementasi berarti 

pelaksanaan, penerapan.  

Implementasi merupakan proses operasional yang mengelola 

sumber daya selama tindakan, memerlukan keterampilan, memotivasi, 

dan kepemimpinan yang khusus serta memerlukan koordinasi diantara 

orang. (Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012 : 190) 

Menurut Sudjana, implementasi dapat diartikan sebagai upaya 

pimpinan untuk memotivasi seseorang atau kelompok orang yang 

dipimpin dengan menumbuhkan dorongan atau motivasi dalam dirinya 
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untuk melakukan tugas atau kegiatan yang diberikan sesuai dengan 

rencana dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (Sudjana, 1996 : 20) 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi 

adalah pelaksanaan sebuah kegiatan yang memerlukan keterampilan, 

motivasi, dan kepemimpinan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

2. Program Taman Pendidikan Al-Qur’an 

a. Pengertian Program 

Program adalah rencana atau rancangan mengenai sesuatu 

serta usaha-usaha yang akan dijalankan. (Poerwadarminta, 1982 : 

965) 

b. Taman Pendidikan Al Qur’an 

Taman Pendidikan Al Qur’an adalah lembaga pendidikan dan 

pengajaran Islam untuk anak-anak SD (7-12 tahun), yang 

menjadikan santri mampu membaca Al Qur’an dengan benar 

sebagai target pokoknya. (Humam dkk, 1992 : 11) 

Dalam buku yang lain menyebutkan bahwa Taman Kanak-

kanak Al-Qur’an (TKA) adalah lembaga pendidikan Al-Qur’an 

untuk anak usia TK (4-6 tahun), sedangkan Taman Pendidikan Al-

Qur’an (TPA) untuk anak-anak usia SD (7-12 tahun). Jadi TKA-

TPA adalah merupakan jenjang pendidikan yang sederajat. 

(Budiyanto dkk, 2003 : 4) 
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1) Dasar Keberadaan Taman Pendidikan Al Qur’an 

Dalam Qur’an surat  Al Isra’ ayat 9 disebutkan bahwa : 

                                   

               

Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada 

(jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada 

orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi 

mereka ada pahala yang besar. (QS. Al-Israa’ : 9) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Al Qur’an 

ini memberi petunjuk kejalan yang paling lurus dan memberi 

kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan 

kebajikan akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi anak 

didik mendapatkan petunjuk kejalan yang paling lurus, yaitu 

dengan pendidikan dan pengajaran Al Qur’an di sekolah. 

Dengan adanya kegiatan pendidikan Al Qur’an di sekolah 

kepala sekolah berupaya agar anak didik SD Negeri Tegal 

Klaci mampu membaca Al Qur’an. (Al Qur’an dan 

Terjemahnya) 

Firman Alah dalam QS Al ‘Alaq 1-5 :  

                               

                             

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang 

mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajarkan 
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kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al-Qur’an dan 

Terjemahnya) 

 

Sebagai realisasi dari bacalah dan Allah mengajarkan 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya melalui perantara 

kalam, untuk itu pendidikan dan pengajaran Al-Qur’an harus 

dimulai sedini mungkin. Sehingga untuk peserta didik tingkat 

SD diharapkan memang sudah mampu membaca Al Qur’an 

dengan baik dan benar.  

2) Tujuan dan Target Taman Pendidikan Al Qur’an 

Taman Pendidikan Al Qur’an bertujuan untuk menyiapkan 

anak didiknya agar menjadi generasi yang Qur’ani yakni 

generasi yang mencintai Al Qur’an, komitmen dengan Al 

Qur’an dan menjadikan Al Qur’an sebagai bacaan dan 

pandangan hidup setiap hari. 

Senada dengan hal tersebut kaitannya dengan pendidikan 

anak, bahwa dengan pembiasaan dan latihan akan terbentuk 

sikap tertentu pada anak yang lambat laun sikap itu akan 

bertambah jelas dan kuat, akhirnya tidak tergoyah lagi karena 

telah masuk menjadi bagian dari pribadinya. (Darajat, 

2010:73) 

Dalam rangka mencapai tujuan ini, Taman Pendidikan Al 

Qur’an merumuskan target-target operasionalnya. Diharapkan 

setiap anak didik akan memiliki kemampuan dalam waktu 

kurang lebih 1 tahun sebagai berikut : (Humam dkk, 1992 : 15) 
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a) Dapat membaca Al-Qur’an dengan benar, sesuai dengan  

kaidah-kaidah Ilmu Tajwid. 

b) Dapat melakukan sholat dengan baik dan terbiasa hidup  

dalam suasana Islami. 

c) Hafal surat pendek, ayat-ayat pilihan, dan do’a-doa. 

d) Dapat menulis huruf Al-Qur’an. 

Target dibedakan menjadi target pokok (yang harus 

tercapai) dan target penunjang (yang diharapkan bisa tercapai). 

Target pokoknya ada 2, yaitu santri : (Budiyanto dkk, 2003 : 5) 

a) Mampu dan gemar membaca Al-Qur’an 

b) Mampu dan rajin melaksanakan sholat fardlu 

Sedangkan target penunjangnya, santri : 

a) Hafal seluruh bacaan sholat 

b) Hafal 12 doa sehari-hari 

c) Hafal 12 surat pendek 

d) Hafal 6 kelompok ayat pilihan 

e) Mampu menulis (menyalin) ayat Al-Qur’an 

f) Mengetahui dasar-dasar agama aqidah akhlak.  

Dengan demikian, target pokok dan paling utama dalam 

Taman Pendidikan Al-Qur’an adalah kemampuan membaca Al 

Qur’an dengan benar oleh setiap anak didik. 
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3) Waktu dan Masa Pendidikan  

Keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur’an merupakan 

penunjang bagi pendidikan agama Islam di lembaga-lembaga 

pendidikan formal (TK-SD-SMP). Untuk itu 

penyelenggaraannya pada siang atau sore hari di luar jam 

pelajaran sekolah.  

Lama pendidikan 1 tahun, terbagi 2 semester, TKA masuk 

minimal 5 kali 1 minggu, sedangkan TPA minimal 3 kali. 

Masuk sore atau pagi hari selama 60 menit (minimal). Setelah 

menyelesaikan program ini santri berhak mengikuti upacara 

“Kenaikan Tingkat”. (Budiyanto dkk, 2003 : 6) 

Lama pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur’an selama 1 

tahun (terbagi dalam 2 semester), dengan jadwal minimal 3 

kali dalam setiap minggunya. Waktu yang diperlukan untuk 

setiap kali masuk sekitar 60 menit. Mengenai awal tahun 

ajaran tidak ada ketentuan yang pasti, dengan demikian Taman 

Pendidikan Al-Qur’an dapat menerima anak didik sewaktu-

waktu selama tersedia pengajar/ ustadz dan ruang kelas. 

4) Materi Pelajaran Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Materi pokok dari Taman Pendidikan Al-Qur’an adalah 

belajar membaca Al Qur’an dengan mempergunakan buku 

Iqra’ jilid 1-6, susunan Ustadz As’ad Humam. Bila santri telah 
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mampu membaca jilid 6 dengan benar, kelanjutannya adalah 

Al-Qur’an mulai juz 1 dan bukan juz ‘amma. 

Taman Pendidikan Al-Qur’an juga memberikan materi 

penunjang diantaranya adalah hafalan bacaan sholat, hafalan 

do’a sehari-hari, hafalan surat-surat pendek, hafalan ayat-ayat 

pilihan, menulis huruf-huruf Al-Qur’an, bermain cerita dan 

bernyanyi. (Humam dkk, 1992 : 18) 

Materi pelajaran dibedakan menjadi pokok dan penunjang. 

Materi pokoknya : 

a) Belajar membaca Al-Qur’an (dengan buku Iqra’) 

b) Sholat jama’ah 

Sedangkan materi penunjangnya adalah : 

a) Hafalan bacaan sholat (lengkap), 12 doa sehari-hari, 12 

surat pendek (An-Nas s/d Al-Ashr) dan 6 kelompok ayat 

pilihan. Dalam hal ini bisa menggunakan buku “Kumpulan 

Materi Hafalan”. 

b) Menulis huruf dan ayat Al-Qur’an (bisa menggunakan 

buku “Allama bil Qolam). 

c) Mengetahui dasar-dasar agama (aqidah akhlak) yang 

dikemas dalam BCM yaitu bermain, cerita, dan menyanyi. 

(Budiyanto dkk, 2003 : 6)  

 

 



20 
 

5) Sistem dan Metode 

Santri Taman Pendidikan Al-Qur’an dibagi dalam beberapa 

kelas, dan setiap kelas terdiri dari 20-30 santri, dan dilakukan 

penjajagan dengan lembar penjajagan, yang bertujuan untuk 

memudahkan pengajar dalam memulai dari jilid berapa santri 

harus belajar. Setiap pertemuan Taman Pendidikan Al-Qur’an 

memerlukan waktu 60 menit, dengan alokasi waktu : 

a)  Pembukaan dan klassikal 1 selama 10 menit 

b)  Privat selama 40 menit 

c)  Klassikal II sekaligus penutup selama 10 menit 

Alokasi waktu di atas dalam keadaan rutin dan normal, bila 

sewaktu-waktu dalam keadaan darurat maka alokasi waktu 

dapat berubah sesuai dengan keadaan, yaitu sebagai berikut : 

(Humam dkk, 1992 : 19) 

a) Pembukaan sekaligus klassikal I (10 menit) 

 Wali kelas atau salah satu ustadz memimpin acara dengan   

menyiapkan kelas, salam, materi hafalan, dan variasi-variasi 

komunikatif. Pada awal penyampaian materi hafalan, wali 

kelas bisa menunjuk seorang anak untuk tampil ke depan 

kelas untuk memimpin membaca materi hafalan yang lalu 

dan ditirukan oleh teman-temannya. 
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b)   Privat (40 menit) 

Selama 40 menit, merupakan waktu untuk belajar membaca 

Al-Qur’an. Dalam tahap privat ini, masing-masing ustadz 

mengajar para santri secara bergantian satu persatu dengan 

prinsip CBSA. 

c)   Klassikal II (10 menit) 

Setelah selesai privat kemudian dilanjutkan dengan 

klassikal yang kedua. Kelas dipimpin oleh salah seorang 

ustadz (biasanya wali kelasnya). Untuk menyampaikan 

materi-materi penunjang lainnya, atau menggulang kembali 

materi yang telah disampaikan pada klassikal pertama. 

Tiap kelas ada 25-30 santri yang sebaya, ada wali kelas dan 

beberapa ustadz privat. Waktu 60 menit tiap pertemuan 

digunakan untuk kegiatan berikut : (Budiyanto dkk, 2003 : 6) 

a) 05 menit : pembukaan (salam, doa, dan presensi) 

b) 10 menit : klasikal I untuk hafalan 

c) 30 menit : Privat untuk pengajaran Iqra’ dan menulis 

d) 10 menit : klasikal II untuk BCM dan hafalan 

e) 05 menit  : penutup untuk doa dan baca ikrar. 

6) Ustadz 

Jumlah ustadz haruslah cukup (6 anak : 1 ustadz). Ustadz 

hendaklah yang fasih baca Al-Qur’an dengan ditandai lulus 

Kursus Tartil Qur’an, menguasai ilmu tajwid dan adab 
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membaca Al-Qur’an, berkepribadian baik, mampu mengajar, 

bersifat kebapakan atau keibuan dan mempunyai semangat 

juang. (Budiyanto dkk, 2003 : 7) 


