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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum SD Negeri Tegal Klaci Seyegan Sleman 

1. Letak Geografis 

SD Negeri Tagal Klaci secara geografis bertempat di Dusun Klaci 3, 

Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Sekolah ini menghadap ke barat dan posisi berada 

dipinggir jalan raya, berhadapan dengan pemukiman klaci 3. Sebelah utara 

dan timur sekolah sawah, sebelah selatan pemukiman Dusun Jetis. SD 

Negeri Tegal Klaci menempati areal seluas 2805 m
2  

dengan luas gedung 

512m
2
 dan luas fasilitas lainnya 2293 m

2
. Tanah tersebut untuk gedung 

sekolah yang dilengkapi dengan sarana prasarana seperti Mushola, ruang 

kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, 

gudang, kamar mandi, dan tempat bermain atau berolah raga.  (Hasil 

observasi pada Senin, tanggal 05 Oktober 2015)  

2. Sejarah Berdirinya 

Atas izin pemerintah kabupaten Sleman, SD Tegal Klaci diresmikan 

tahun 1988 sebagai sekolah Negeri di daerah Margoluwih kecamatan 

Seyegan. Sejarah kepemimpinan SD Negeri Tegal Klaci perperiode dapat 

dilihat sebagai berikut : 

a. Ibu Mujilah, yang terhitung memimpin sekolah sejak tahun 1988-1994 
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b. Bapak Drs. Waljono adalah yang memimpin sekolah SD Negeri Tegal 

Klaci sejak tahun 1994-2002 

c. Bapak Kuat Santoso, A.Ma. menjadi kepala sekolah di SD Negeri 

Tegal Klaci mulai tahun 2004-2012 

d. Ibu Sutarti, S.Pd. beliau adalah kepala sekolah SD Negeri Tegal Klaci 

dari tahun 2012 sampai sekarang. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan  

a. Visi Sekolah 

Berprestasi, berbudi pekerti luhur, berakhlaq mulia, dan berbudaya 

yang dilandasi keyakinan beragama. 

b. Misi Sekolah 

1) Menjadikan sekolah berprestasi dalam hal hasil UAN/UASDA 

2) Meningkatkan budi pekerti warga sekolah 

3) Menumbuhkembangkan semangat kerja warga sekolah 

4) Menertibkan managemen sekolah 

5) Membentengi akhlaq warga sekolah dari pengaruh negative 

6) Menjadikan sekolah pilihan warga masyarakat 

7) Menjalin kerjasama yang harmonis antar sekolah, lingkungan, dan 

komite sekolah 

c. Tujuan Pendidikan 

1) Untuk memberikan gambaran keadaan sekolah satu tahun yang 

akan dilalui 



31 
 

2) Sebagai pedoman dalam menemukan arah kebijakan sekolah dan 

dilandasi komitmen bersama seluruh komponen sekolah 

3) Sebagai acuan dalam menentukn skala prioritas program sekolah 

4) Untuk memacu peningkatan prestasi sekolah dalam bentuk 

pengembangan fisik maupun non fisik 

5) Untuk membangkitkan partisipasi orang tua dan memasyarakat 

dalam upaya berinteraksi secara aktif dalam pengembangan 

program sekolah 

6) Untuk mendorong pemerintah dan instansi terkait lainnya agar 

memberikan pembinaan maupun kerjasama dalam program 

pengembangan sekolah 

7) Memberdayakan seluruh potensi sekolah demi tercapainya mutu 

pendidikan secara optimal 

8) Sebagai alat kontrol kemana dan sejauh mana sekolah itu akan 

dikembangkan 

9) Sebagai media peningkatan kompetisi yang sehat antar sekolah 

tentang mutu pendidikan. (Hasil Dokumentasi pada Senin, tanggal 

05 Oktober 2015)   

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi disusun untuk mendistribusikan tugas-tugas 

masing-masing pengelola yang terlibat di dalam proses kegiatan sekolah. 

Kepala sekolah SD Negeri Tegal Klaci adalah Ibu Sutarti, S.Pd. Berikut 

merupakan bagan struktur organisasi sekolah : 
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Bagan 1 

Struktur Organisasi SD Negeri Tegal Klaci 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar, perlu didukung 

guru yang memadai sesuai dengan kebutuhan sekolah. Adapun jumlah Staf 

pengajar di SD Negeri Tegal Klaci Seyegan Sleman berjumlah 8 (delapan) 

orang dan staf TU berjumlah 3 (tiga) orang. (Dokumentasi dikutip Senin, 

tanggal 05 oktober 2015) 

 

 

 

Kepala Sekolah Komite 

Unit Perpustakaan Tata Usaha 

Guru Kls 

1 

Guru Kls 
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G. Agama B.Inggris Penjaskes Guru B. Daerah Guru 

SISWA 

MASYARAKAT SEKITAR 
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5. Keadaan Guru, Peserta Didik, dan Karyawan 

a. Keadaan Guru 

Guru adalah salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pengajaran. Oleh karena itu, seorang guru dituntut mampu menguasai 

semua persyaratan sebagai guru, baik itu penguasaan materi serta dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar. Guru harus mampu mendidik 

anak didiknya menjadi anak yang berbudi luhur, berguna bagi agama, 

nusa, dan bangsa. Guru yang tidak memiliki pendidikan keguruan serta 

kurang berpengalaman dalam mendidik anak dan mengajar, akan 

banyak mengalami hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk 

mengetahui keadaan guru  SD Negeri Tegal Klaci dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 1 

Daftar Guru SD Negeri Tegal Klaci 

 

No. Nama NIP Gol. Jabatan 

1 Sutarti, S.Pd 
19651112 

198608 2 001 
IV / A Kep.Sek. 

2 Wartinem, S.Pd.SD 
19571211 

197803 2 010 
IV / A PGSD 

3 Umiyatun, S.Pd.SD 
19741108 

199606 2 001 
IV / A PGSD 

4 Jemina, A.Ma.Pd 
19590304 

198403 1 006 
IV / A 

Guru 

Penjaskes 

5 Suratiyem, S.Pd.I 
19650523 

198603 2 011 
IV / A Guru PAI 

6 
Yusi Tri Astuti, 

S.Pd.SD 

19870729 

201001 2 014 
III / A PGSD 

7 Sudarta, S.Pd.SD 
19660828 

200604 1 003 
III / B PGSD 

8 
Susi Prihatiningsih, 

S.Pd 

19731227 

201406 2 001 
III / A Guru Seni Tari 

 



34 
 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah 

guru di SD Negeri Tegal Klaci berjumlah 8 (delapan) personil guru 

berstatus PNS semua. (Dokumentasi, dikutip Senin, tanggal 05 Oktober 

2015) 

Keterangan : 

PNS  : Pegawai Negeri Sipil 

PGSD : Pendidikan Guru SD 

Gol.  : Golongan 

b. Keadaan Peserta Didik 

Jumlah siswa SD Negeri Tegal Klaci untuk kelas I, II, III, IV, V, 

dan VI  dapat dilihat melalui tabel berikut : 

Tabel 2 

Data Peserta Siswa SD Negeri Tegal Klaci 2015/2016 

 

Kelas 
Jenis Kelamin Agama 

Jumlah 
L P Islam Kristen 

I 14 16 30  30 

II 11 9 20  20 

III 13 14 27  27 

IV 12 13 25  25 

V 15 4 18 1 19 

VI 15 8 23  23 

Jumlah 80 64 143 1 144 

(Dokumentasi Dikutip Senin, tanggal 05 Oktober 2015) 

c. Keadaan Karyawan 

Keadaan karyawan atau tenaga kependidikan di SD Negeri Tegal 

Klaci ada 3 orang yaitu laki-laki 1 orang dan perempuan 2 orang. Untuk 
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karyawan belum ada yang PNS. Berikut merupakan daftar karyawan 

SD Negeri Tegal Klaci : 

Tabel 3 

Daftar Karyawan/Tenaga Kependidikan  

No. Nama NIP Golongan Jabatan 

1 Kartika Lestari, A.Ma -  GTT PGSD 

2 Isni Yunita Sari  -  PTT TU 

3 Subali Rumere - PTT Pesuruh 

 

6. Sarana dan Prasarana 

Sarana prasarana dalam pendidikan merupakan unsur penting dalam 

penyelenggaraan pandidikan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana 

diharapkan mampu memperluas pelaksanaa proses belajar mengajar. 

a. Tanah  

SD Negeri Tegal Klaci menempati areal tanah seluas 2805 m
2  

dengan luas gedung 512m
2
 dan luas fasilitas lainnya 2293 m

2
. Tanah 

tersebut untuk gedung sekolah yang dilengkapi dengan sarana 

prasarana seperti Masjid, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang 

kelas, perpustakaan, laboratorium, gudang, kamar mandi, dan tempat 

bermain atau berolah raga. (Hasil Dokumentasi dikutip Rabu, tanggal 

07 Oktober 2015) 

b. Gedung Sekolah 

Sekolah ini menghadap ke barat dan posisi berada dipinggir jalan 

raya, berhadapan dengan pemukiman klaci 3. Sebelah utara dan timur 

sekolah sawah, sebelah selatan pemukiman Dusun Jetis. Kondisi 
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gedung SD Negeri Tegal Klaci secara umum tergolong cukup baik. 

Gedung sekolah membentuk membanjar panjang panjang. Paling 

selatan kelas IV kemudian kelas V, kelas VI, Ruang Kepala Sekolah, 

Ruang Guru, kelas I, kelas II, dan kelas III. Untuk gedung yang paling 

utara adalah koperasi dan kantin. (Hasil Observasi dikutip Rabu, 07 

Oktober 2015) 

c. Mushola Sekolah 

Dalam mengembangkan nilai-nilai religious bagi siswa dan 

komponen sekolah yang lain, maka dibangunlah mushola yang 

terletak dipaling utara gedung dekat koperasi. Pembangunan mushola 

diresmikan bulan Februari tahun 2014. Untuk memakmurkan mushola 

dimanfaatkan bagi peserta didik kelas III, IV, VI dan guru karyawan 

dalam melaksanakan sholat dhuhur berjamaah. (Observasi dan 

wawancara dengan Isni Yunita Sari selaku TU, dikutip pada Rabu,  

tanggal 07 Oktober 2015) 

d. Koperasi 

Sekolah dalam mengatur dan membiasakan siswa jajan di tempat 

yang terjaga kebersihan dan keamanannya, maka dibuatlah koperasi 

dan kantin milik sekolah di kompleks SD Negeri Tegal Klaci.  

Ketua koperasi tersebut adalah Ibu Kartika Lestari, A.Ma. 

Koperasi ini selain menyediakan jajanan untuk anak-anak juga 

menyediakan barang-barang sebagai berikut : 
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1) Alat-alat tulis 

2) Perlengkapan pramuka 

3) Atribut sekolah 

4) Makanan dan minuman (Observasi dan wawancara dengan 

Kartika Lestari, A.Ma selaku pengurus koperasi pada Rabu, 

tanggal 07 Oktober 2015).  

Adapun kondisi Sarana Prasarana di SD Negeri Tegal Klaci dapat 

dilihat pada tebel berikut ini : 

Tabel 4 

Keadan Sarana Prasarana 

No. Jenis Ruang Jumlah Luas Kondisi 

1 Ruang Kelas / Teori 6 7 x 8 m baik 

2 Ruang Perpustakaan 1 7 x 8 m baik 

3 Ruang Koperasi Siswa 1 3 x 3 m cukup 

4 Mushola / Tempat Ibadah 1 12 x 12 m baik 

5 Ruang Kepala Sekolah 1 6 x 4 m baik 

6 Ruang Guru 1 5 x 7 m baik 

7 KM / WC Siswa 3 1.5 x 2 m baik 

 

Tabel 5 

Alat Peraga / Praktik dan Penunjang 

No. Jenis Alat Jumlah Kondisi 

1 Alat Ketrampilan (PKK, Elektronik) 2 baik 

2 Alat Olah Raga 7 baik 

3 Alat Peraga IPA 4 baik 

4 Alat Peraga Matematika 3 baik 
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5 Alat Peraga IPS 5 baik 

6 Alat Kantor (computer) 2 baik 

7 Televisi / Video 1 baik 

8 Tape Recorder 1 baik 

9 LCD 1 baik 

10 Laptop 1 baik 

11 Komputer 10 baik 

(Dokumentasi dikutip pada Rabu, tanggal 07 Oktober 2015) 

7. Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Tujuan tertentu tersebut meliputi tujuan pendidikan 

nasional serta kesesuaian dengan ciri, kondisi, dan potensi, satuan 

pendidikan, dan peserta didik.  

Kurikulum yang digunakan oleh SD Negeri Tegal Klaci adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). (Dokumentasi pada Rabu, 

07 Oktober 2015) 

B. Program-program Taman Pendidikan Al-Qur’an di SD Negeri Tegal 

Klaci Seyegan Sleman 

Program TPA yang diselenggarakan oleh SD Negeri Tegal Klaci tidak 

banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan lain, karena tidak semua sekolah-

sekolah negeri memiliki program TPA.  Hanya sekolah-sekolah tertentu saja 

yang memiliki program TPA. Salah satu lembaga pendidikan formal berstatus 
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negeri yang merupakan wadah dalam belajar membaca Al-Qur’an ialah SD 

Negeri Tegal Klaci, Seyegan, Sleman. Sekolah ini selain melaksanakan 

proses kegiatan belajar mengajar seperti sekolah lainnya, SD Negeri Tegal 

Klaci juga memiliki program TPA bagi anak didiknya. Program ini dijadikan 

sebagai program unggulan yang diharapkan mampu melahirkan generasi 

qur’ani serta memberikan nilai tambah bagi sekolah Negeri. Program Taman 

Pendidikan Al-Qur’an yang dilaksanakan di SD Negeri Tegal Klaci adalah : 

1. Membaca Iqra dan Al-Qur’an 

Bisa membaca Al-Qur’an merupakan suatu proses yang cukup rumit 

dan tidak semudah mempelajari materi pelajaran yang lain. Dalam proses 

belajar membaca, seseorang membutuhkan konsentrasi yang mendalam. 

Maka dari itu, proses pembelajaran TPA di SD Negeri Tegal Klaci juga 

sangat memperhatikan kondisi psikologi siswa. Agar peserta didik tidak 

merasa terbebani, materi bacaan dibagi dari  Iqra’ jilid 1 sampai jilid 6 

yang disesuaikan jenjang kelas masing-masing sesuai program TPA. 

Program membaca Iqra’ ini dapat dilihat sesuai jadwal pelaksanaan TPA 

berikut : 

Tabel 6 

Jadwal Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Hari Kelas Jam Materi 

Senin VI 11.30 - 12.30 Iqra’ jilid 6 dan Al-Qur’an 

Selasa 

I  10.15 – 11.15 Iqra’ jilid 1 dan 2 

V 11.30 – 12.30 Iqra’ jilid 5 dan 6 
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Rabu 

II  10.15 11.15 Iqra’ jilid 2 dan 3 

IV 11.30 – 12.30 Iqra’ jilid 4 dan 5 

Kamis III 11.30-12.30 Iqra’ jilid 3 dan 4 

2. Menghafal Juz Amma 

Program menghafal surat-surat pendek atau Juz Amma ini bukan 

merupakan program utama, akan tetapi program sampingan. Hafalan siswa 

ini disesuaikan dengan kurikulum KTSP pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Program ini dilaksanakan setiap pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

5 menit sebelum pelajaran dimulai anak-anak menghafal surat-surat 

pendek dengan membaca secara bersama-sama dan diulang-ulang 

sebanyak 3 kali. Pembiasaan ini dilakukan agar siswa lebih mengenal Al-

Qur’an dan mencintai Al-Qur’an. 

3. Mempelajari Materi Hukum Bacaan 

Materi pembelajaran yang ditetapkan tersebut menjadi target lancar 

membaca dalam waktu 1 tahun ajaran dengan mengambil materi dimulai 

dari jilid 1 sampai jilid 6 yang dibagi berdasarkan tingkatan kelas. Adanya 

pembagian materi bacaan ini, maka diharapkan setelah lulus dari SD siswa 

dapat membaca Al-Qur’an dengan lancar dan benar sesuai ilmu tajwid. 

Adapun pembagian materi bacaan sebagai berikut : 

Tabel 7 

Daftar Materi Bacaan Iqra’ 

Kelas Iqra’ Materi 

 Iqra’ jilid 1 Hukum tajwid bacaan izhar, Mad (panjang) 
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I dan 2 dan pendeknya 

II 
Iqra’ jilid 2 

dan 3 

Hukum tajwid bacaan izhar, Mad (panjang) 

dan pendeknya 

III 
Iqra’ jilid 3 

dan 4 

Hukum tajwid Mad, sukun, bacaan Qolqolah 

IV 
Iqra’ jlid 4 dan 

5 

Hukum tajwid Mad, sukun, bacaan Qolqolah, 

tanda wakof 

V 
Iqra’ jilid 5 

dan 6 

Hukum tajwid Mad, sukun, bacaan Qolqolah, 

Idgham, Ihfa’ dan tanda wakof 

VI 
Iqra’ jilid 6 

dan Al-Qur’an 

Hukum tajwid Mad, sukun, bacaan Qolqolah, 

Idgham, Ihfa’ dan tanda wakof 

 

Pembagian materi bacaan Iqra’ yang sudah ditetapkan tersebut tentu 

saja berdasarkan pertimbangan berbagai hal terutama mengenai tingkat 

kesulitan bacaan dan urutan pembelajaran dari jilid 1 sampai jilid 6 yang 

harus dilalui satu persatu. Setelah itu siswa kemudian dapat membaca Al-

Qur’an. 

4. Menulis Huruf Hijaiyah (Al-Qur’an) 

Program ini dilaksanakan saat pebelajaran TPA maupun saat kegiatan 

belajar Pendidikan Agama Islam. Menulis huruf hijaiyah saat pelaksanaan 

Taman Pendidikan Al-Qur’an sering dilaksanakan di kelas 1, 2, dan 3. Hal 

ini dikarenakan banyaknya siswa yang aktif dalam dalam kelas, sehingga 

untuk menciptakan suasana yang kondusif guru menyuruh siswa untuk 

berlatih menulis huruf Hijaiyah sambil menunggu giliran membaca Iqra’. 
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Sedangkan menulis huruf Hijaiyah saat pembelajaran agama adalah untuk 

memudahkan siswa dalam menerima materi pelajaran sesuai kurikulum 

Pendidikan Agama Islam. 

Adapun yang melatarbelakangi adanya program ini adalah : 

1. Melihat hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SD Negeri 

Tegal Klaci yang belum maksimal, khususnya bacaan Iqra’ dan Al-

Qur’an siswa yang masih terdapat banyak kesalahan. 

2. Melihat kondisi masyarakat sekitar yang kurang peduli dengan 

pendidikan agama Islam, yang terbukti dari masih rendahnya minat siswa 

mengikuti TPA di desa masing-masing. 

3. Dengan diadakannya program TPA ini akan memberikan nilai tambah 

bagi sekolah Negeri. (Hasil wawancara dengan Ibu Sutarti, S.Pd selaku 

kepala sekolah SD Negeri Tegal Klaci, pada hari Senin, 05 Oktober 

2015) 

Sedangkan tujuan dari program Taman Pendidikan Al-Qur’an ini adalah 

pertama, agar siswa dapat membaca Al-Qur’an dengan lancar dan benar 

sesuai ilmu tajwid. Karena saat ini tidak mudah mengajari anak-anak untuk 

belajar membaca Iqra’ terlebih saat mereka menginjak usia dewasa. Program 

ini tentunya diharapkan mampu membekali anak ketika mereka dewasa agar 

mampu membaca Al-Qur’an dengan lancar dan benar. Kedua, program 

Taman Pendidikan Al-Qur’an ini bertujuan untuk melatih serta memotivasi 

anak agar mau belajar dan mencintai Al-Qur’an dan tentunya dapat 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, memberikan bekal 
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kemampuan untuk mengikuti pendidikan di jenjang selanjutnya. Dengan 

demikian program TPA di SD Negeri Tegal Klaci merupakan bentuk 

kesadaran lembaga pendidikan tersebut dalam melestarikan Al-Qur’an dan 

membekali siswa dengan ajaran Al-Qur’an agar menjadi generasi yang 

Qur’ani. 

C. Implementasi Program Taman Pendidikan Al-Qur’an SD Negeri Tegal 

Klaci Seyegan Sleman 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat dianalisis 

mengenai implementasi program Taman Pendidikan Al-Qur’an di SD Negeri 

Tegal Klaci dari beberapa aspek berikut : 

1. Proses Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Bisa membaca Al-Qur’an merupakan suatu proses yang cukup rumit 

dan tidak semudah mempelajari materi pelajaran yang lain. Dalam proses 

belajar membaca, seseorang membutuhkan konsentrasi yang mendalam. 

Selain itu, faktor psikologi juga mempengaruhi dalam proses belajar 

membaca Iqra’ atau Al-Qur’an. Maka dari itu, proses pembelajaran TPA 

di SD Negeri Tegal Klaci juga sangat memperhatikan kondisi psikologi 

siswa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Umiyatun, S.Pd sebagai 

guru pendamping, dalam wawancara pada Rabu 07 Oktober 2015 : 

“Menurut saya belajar membaca iqra sampai bisa membaca Al-

Qur’an itu tidak mudah, cukup rumit juga. Tergantung kondisi siswa 

maupun lingkungan. Karena belajar membaca itu harus benar-benar 

konsentrasi dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Terutama 

dalam membenarkan ilmu tajwid agar anak bisa membaca dengan 

benar. Berbeda dengan mempelajari materi lain, tapi ini juga 

tergantung dari kondisi psikologi siswa juga”. 
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Dalam wawancara yang lain pada hari Senin, 05 Oktober 2015, Ibu 

Suratiyem, S.Pd.I selaku guru Pendidikan Agama Islam mengungkapkan 

bahwa : 

“Program TPA di sini menurut saya cukup efektif melatih anak 

memanfaatkan waktu. Karena melihat keadaan sekarang ini anak-

anak lebih sering bermain dan nonton televisi dari pada belajar. 

Dengan belajar membaca Iqra’ ini, kan nanti anak-anak jadi ada 

kegiatan tambahan. Apa lagi dilaksanakan setelah sekolah sebagai 

kegiatan tambahan di jam yang seharusnya anak-anak pulang dan 

bermain”. 

 

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa SD Negeri Tegal 

Klaci sengaja memilih waktu yang cukup efektif dalam memanfaatkan 

waktu anak untuk mempelajari Al-Qur’an khususnya dalam program 

membaca iqra sampai bisa membaca Al-Qur’an dengan lancar dan benar 

sesuai ilmu tajwid. Hal ini dikarenakan anak setelah jam sekolah 

memanfaatkan waktunya untuk bermain dan menonton televisi. Sehingga 

dengan adanya program TPA ini yang dilaksanakan setelah jam sekolah 

pada umumnya dapat melatih anak memanfaatkan waktunya. Selain itu 

program ini juga mampu menambah kemampuan anak dibidang 

keagamaan yang dapat dijadikan bekal tambahan ketika memasuki 

jenjang pendidikan selanjutnya. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada hari Rabu, 07 

Oktober 2015 serta wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam  

SD Negeri Tegal Klaci, Ibu Suratiyem, S.Pd.I diperoleh informasi 

mengenai proses Taman Pendidikan Al-Qur’an yang dilaksanakan dalam 

beberapa waktu, yaitu : 
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a. Setiap pelajaran Pendidikan Agama Islam, 5 menit sebelum pelajaran 

dimulai anak-anak menghafal surat-surat pendek dengan membaca 

secara bersama-sama dan diulang-ulang sebanyak 3 kali. Sebagaimana 

terlihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Situasi Kelas Saat Membaca Surat Pendek Sebelum Pelajaran Agama 

b. Setiap selesai materi pelajaran umum lain dengan waktu selama 1 jam 

atau 60 menit dilaksanakan TPA 4 hari dalam satu minggu. (hasil 

wawancara dengan Ibu Suratiyem, S.Pd.I selaku guru Pendidikan 

Agama Islam SD Negeri Tegal Klaci pada hari Rabu, 07 Oktober 

2015 ). 

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa SD Negeri Tegal 

Klaci memberikan waktu yang cukup dan efektif untuk program Taman 

Pendidikan Al-Qur’an. Karena proses belajar membaca Iqra’ sampai bisa 

membaca Al-Qur’an dengan benar dan lancar membutuhkan kemampuan 

semangat tinggi dan kapasitas memori atas materi yang sudah diajarkan. 

Pada dasarnya waktu tersebut sebenarnya sudah cukup membantu siswa 
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dalam belajar membaca Iqra’ sampai bisa membaca Al-Qur’an dengan 

sebaik-baiknya. 

Setiap jenjang kelas ditentukan Iqra’ jilidnya dengan tujuan 

mempermudah memonitor perkembangan kemampuan membaca siswa 

dan menambah kemampuan siswa agar dapat membaca Iqra’ sesuai 

dengan ilmu tajwid. Proses belajar membaca Iqra’ sampai Al-Qur’an 

yang dilaksanakan di SD Negeri Tegal Klaci tidak hanya sekedar 

mentargetkan siswanya untuk lancar membaca Iqra’ sesuai jenjang 

kelasnya saja, melainkan tetap memperhatikan ilmu tajwid panjang 

pendek dan makhrijul huruf sehingga siswa mampu membaca secara 

benar dan fashih. Pada proses pra membaca ini, siswa diwajibkan 

mengikuti bimbingan Iqra’ untuk membenarkan bacaan dan tajwid siswa. 

seperti terlihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Kegiatan Pra Membaca Iqra’ (Belajar Tajwid) 

 Pada proses selanjutnya siswa membaca secara bergantian satu per 

satu  yang disimak langsung oleh guru pembimbing. Metode ini 

dinamakan metode bi nadzar yaitu menyimak langsung dan 
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membenarkan bacaan secara langsung dengan menggunakan buku Iqra’ 

atau Al-Qur’an, sesuai dengan jenjang kelas dan kemampuan membaca 

siswa. Proses ini seperti terlihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Guru Menyimak Bacaan Iqra’ Siswa 

Berdasarkan hasil observasi pada hari Rabu, 07 Oktober 2015 

diketahui bahwa pada proses TPA dilaksanakan sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. Siswa dibagi menjadi 6 kelas sesuai kelasnya masing-masing 

yang setiap kelasnya rata-rata berjumlah 22 siswa. Dalam satu kelas 

siswa dijadikan 2 kelompok yang masing-masing kelompok diampu oleh 

1 orang guru atau pembimbing. Masing-masing kelas mendapatkan 

waktu pembelajaran selama 1 jam atau 60 menit. Dalam pelaksanaannya 

setiap kelas dibimbing oleh 2 guru, yang masing-masing guru tentu 

memiliki karakter membimbing yang berbeda-beda. Namun demikian 

tetap ada standar penilaian yang sudah ditetapkan oleh SD Negeri Tegal 

Klaci sesuai dengan kapasitas dan kemampuan siswa. Dalam proses 

kegiatan belajar membaca Iqra’ guru menggunakan metode yang sama 

yaitu dengan metode bi nizar (menyimak langsung dengan Iqra’). 
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Berdasarkan hasil observasi pada hari Rabu, 07 Oktober 2015, 

pelaksanaan TPA siswa dibimbing secara klasikal oleh dua guru 

pendamping. Berikut ini pengambilan gambar saat pelaksanaan TPA. 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Siswa Diampu Oleh 2 Orang Guru  

Dalam satu kelas siswa dijadikan 2 kelompok yang masing-masing 

kelompok diampu oleh 1 orang guru atau pembimbing. Dan satu guru 

membimbing dan menyimak satu persatu bacaan siswa. Hal ini tentu 

akan mempermudah dan mempercepat siswa untuk memahami bacaan 

Iqra’. Siswa yang belum mendapatkan giliran diwajibkan untuk 

mempelajari bacaan yang akan dibaca dan disimak oleh guru 

pendamping kelompok sehingga aktivitas siswa yang kurang 

bermanfaatpun juga dapat diminimalkan sehingga siswa lebih berfokus 

pada materi yang akan dibaca. 

Keberadaan 2 guru dalam satu kelas efektif dilakukan untuk 

membimbing siswa dengan kemampuan belajar membaca Iqra’ yang 

berbeda-beda. Kemampuan siswa dalam belajar membaca Iqra’ tidak 

semuanya sama, hal ini dikarenakan masing-masing siswa memiliki 
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karakteristik yang tidak sama pula. Maka dari itu dalam proses belajar 

membaca Iqra’ ini, guru juga memperhatikan karakteristik siswa 

khususnya pemilihan metode dalam belajar membaca. 

Perbedaan karakteristik siswa dalam menerima pembelajaran atau 

materi bacaan Iqra’ menuntut guru untuk memilih metode yang variatif 

dan mudah diterima siswa. Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan 

oleh Ibu Suratiyem, S.Pd.I dalam membimbing membaca Iqra’ yang 

selain mendengarkan materi pada siswa juga memberi tugas pada siswa 

untuk menulis bacaan yang mau dibaca atau yang telah dibaca. Cara ini 

tentu saja selain untuk menambah kemampuan siswa dalam menulis ayat 

Al-Qur’an juga untuk menyesuaikan karakteristik siswa yang lebih 

mudah membaca serta untuk menginggat bacaan yang mau dipelajari 

dengan cara menulisnya terlebih dahulu. 

Perbedaan kemampuan siswa dalam membaca Iqra’ maupun Al-

Qur’an bisa saja dipengaruhi oleh cara penyampaian guru. Ada siswa 

yang lebih cepat belajar membaca dengan cara membaca sendiri sambil 

disimak oleh guru, ada juga yang mendengarkan terlebih dahulu 

kemudian menirukan. Kalau untuk jilid 1 dan jilid 2 anak  lebih mudah 

belajar dengan menulisnya terlebih dahulu, ada juga yang mudah belajar 

membaca dengan cara membacanya secara berulang-ulang. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh Ibu Suratiyem, S.Pd.I pada wawancara hari Rabu, 

07 Oktober 2015 sebagai berikut : 

“Anak-anak itu berbeda-beda kemampuannya. Caranya belajar 

membaca Iqra’ juga tidak sama. Kadang ada yang sukanya lebih 
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konsentrasi dengan membaca sendiri disimak kemudian dibenarkan 

guru, ada yang mendengarkan dulu kemudian menirukan. Untuk anak 

yang jilid 1 dan 2 mudah belajar dengan menulisnya terlebih dahulu, 

ada juga yang mudah belajar membaca dengan cara membacanya 

secara berulang-ulang”. 

 

Selain hal diatas, guru juga harus memperhatikan kondisi psikologi 

siswa. Kondisi ini bisa dilihat dari aktivitas siswa di dalam kelas ketika 

proses belajar membaca Iqra’ atau Al-Qur’an berlangsung. Dengan 

memperhatikan dan menyesuaikan kondisi psikologi siswa, maka materi 

bacaan Iqra’ akan mudah dan tidak terkesan sulit bagi siswa dalam 

belajar membaca. 

Situasi kelas yang kurang kondusifpun akan mempengaruhi proses 

belajar membaca Iqra’. Adanya siswa lain yang ramai dan tidak 

memperhatikan guru, akan mengganggu dan mempengaruhi siswa lain. 

Berdasarkan hasil observasi pada hari Rabu, 07 Oktober 2015, hal 

tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Suratiyem, S.Pd.I pada 

pelaksanaan pembelajaran di kelas 4 yang memberikan pendekatan dan 

motivasi pada siswa yang terliahat kurang termotivasi dalam belajar 

membaca. Lihat pada gambar 5 dan gambar 6 berikut ini : 

 

 

 

 

 Gambar 5         Gambar 6 

Situasi Kelas Kurang Kondusif         Siswa Kurang Bersemangat 
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Dalam mengatasi masalah tersebut, guru melakukan pendekatan pada 

siswa yang kurang bersemangat dalam mengikuti proses belajar 

membaca. Dengan pendekatan ini maka guru tidak memaksakan materi 

bacaan untuk sekaligus dikuasai oleh siswa. 

2. Materi Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Program Taman Pendidikan Al-Qur’an di SD Negeri Tegal Klaci 

merupakan proses belajar membaca iqra dengan materi Iqra’ jilid 1 

sampai dengan jilid 6 dan membaca Al-Qur’an dengan harapan sampai 

dapat membaca dengan lancar dan benar sebagaimana kurikulum yang 

telah ditetapkan oleh SD Negeri Tegal Klaci. Materi pembelajaran yang 

ditetapkan tersebut menjadi target lancar membaca dalam waktu 1 tahun 

ajaran dengan mengambil materi dimulai dari jilid 1 sampai jilid 6 yang 

dibagi berdasarkan tingkatan kelas. Adanya pembagian materi bacaan ini, 

maka diharapkan setelah lulus dari SD siswa dapat membaca Al-Qur’an 

dengan lancar dan benar sesuai ilmu tajwid.  

Pembagian materi bacaan Iqra’ yang sudah ditetapkan tersebut tentu 

saja berdasarkan pertimbangan berbagai hal terutama mengenai tingkat 

kesulitan bacaan dan urutan pembelajaran dari jilid 1 sampai jilid 6 yang 

harus dilalui satu persatu. Setelah itu siswa kemudian dapat membaca Al-

Qur’an. Selain materi bacaan Iqra’ juga disesuaikan waktu dalam 

mencapai target untuk dapat membaca Al-Qur’an sesuai jenjang kelas 

dari yang kelas 1 sampai kelas 6. Seluruh siswa diserentakkan 

menggunakan buku pegangan yang sama yaitu dengan menggunakan 
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buku Iqra’ yang diterbitkan oleh Balai Litbang LPTQ Nasional Team 

Tadarus “AMM” Yogyakart yang diprakarsai oleh KH. As’ad Humam. 

SD Negeri Tegal Klaci hanya memilih materi jilid 1 sampai jilid 6 pada 

kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur’an dengan melihat beberapa alasan 

sebagai berikut : 

a. Melihat kemampuan siswa pada umumnya yang dirasa belum mampu 

membaca materi Iqra’ jilid 1 sampai 6 yang dibagi sesuai jenjang 

kelas. Hal ini dilihat dari latar belakang pendidikan siswa sebelum 

memasuki SD Negeri Tegal Klaci yang sebagian besar siswa berasal 

dari TK yang bukan Islam. 

b. Keterbatasan waktu dalam pencapaian target lancar membaca pada 

kenaikan Iqra’ yang tidak setiap tahun dapat terlaksana. Keterbatasan 

waktu ini bukan dikarenakan kurangnya sekolah dalam menyediakan 

waktu belajar membaca, tetapi adanya kegiatan lain dan hari libur 

pada waktu yang dijadwalkan untuk TPA. Dari sebab tersebut sekolah 

hanya mampu mentargetkan setiap naik kejenjang kelas siswa 

diharapkan dapat membaca satu jilid Iqra’ dengan lancar. 

c. Keterbatasan sumber daya manusia (guru) karena yang mengajar 

hanya 2 orang sehingga kelas kekurangan pembimbing. Hal ini 

dikarenakan kadang 2 guru yang mengajar dalam satu kelas tidak 

dapat menyelesaikan giliran untuk menyimak siswa dalam membaca 

Iqra’ dimana waktu yang digunakan hanya 60 menit setiap 

pembelajaran TPA. 
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d. 1 jilid perjenjang kelas yang ditargetkan dirasa sudah cukup baik 

dalam melatih anak untuk membiasakan belajar membaca Iqra’ serta 

sudah cukup mampu membekali anak agar dapat membaca dengan 

lancar setiap kenaikan jilid. Dengan kenaikan perjilid diharapkan anak 

benar-benar matang dan betul-betul lancar dalam membaca sampai 

jilid 6 sehingga lulus SD dapat membaca Al-Qur’an dengan lancar dan 

benar sesuai ilmu tajwid. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai 

kompetensi bidang keagamaan ketika memasuki jenjang pendidikan 

selanjutnya. (Hasil wawancara dengan Ibu Sutarti, S.Pd selaku kepala 

SD Negeri Tegal Klaci pada Senin, 05 Oktober 2015) 

Dasar pertimbangan tersebut memang cukup baik, karena anak usia 

SD berbeda dengan orang dewasa dalam menangkap materi Iqra’ jilid 1 

sampai jilid 6. Selain itu kapasitas memori anak juga cukup kecil 

meskipun daya ingatnya cukup kuat. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Ibu Suratiyem, S.Pd.I 

sebagai berikut : 

“Anak-anak kalau disuruh membaca berlembar-lembar kasihan, 

karena memorinya beda dengan orang dewasa. Apalagi untuk 

mengejar target terkesan memaksakan kemampuan anak”. 

     

Hal ini juga sebagaimana yang dikeluhkan oleh beberapa siswa yang 

merasa kesulitan dalam belajar membaca Iqra’. 

“Kalau saya senang belajar membaca Iqra’, tapi kadang-kadang sulit. 

Huruf-hurufnya banyak yang sama, dan cara mengucapkannya yang 

benar susah”. (wawancara dengan Zulfa Nur Azizah, siswa kelas 4 SD 

Negeri Tegal Klaci, pada Rabu, 07 Oktober 2015) 
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Keadaan tersebut tentu saja menjadi pertimbangan bagi guru dalam 

pemilihan metode yang sesuai, sehingga materi hafalan tidak terkesan 

sulit bagi siswa. Terlebih jika siswa sudah merasa kesulitan di awal 

pembelajaran, guru berperan penting dalam memotivasi dan memberikan 

pendekatan pada siswa. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suratiyem, S.Pd.I pada hari Rabu, 

07 Oktober 2015, mengungkapkan mengenai waktu yang dibutuhkan 

dalam belajar membaca Iqra’ peranak sebagai berikut : 

“Untuk alokasi waktu membaca Iqra’, satu anak membutuhkan waktu 

yang berbeda. Bagi anak yang mempunyai kemampuan daya tangkap 

yang cepat satu pertemuan bisa lancar terus, namun bagi yang sedang 

bisa membutuhkan 2 kali membaca atau 2 kali pertemuan bahkan ada 

yang 3 kali pertemuan. Pada setiap pertemuan anak membaca satu  

halaman”. 

 

Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa waktu yang digunakan 

untuk membaca Iqra’ satu halaman cukup lama bagi yang mempunyai 

daya tangkap yang sedang. Namun bagi siswa yang sudah lancar dapat 

mempelajari materi Iqra’ lebih lanjut dan selesai lebih cepat karena tidak 

menggulang sehingga cepat naik ke jilid selanjutnya. 

Pada prakteknya dalam menuntaskan materi perjilid yang sudah 

ditargetkan masing-masing kelas tersebut tentu saja tidak terlepas dari 

usaha dalam menanamkan nilai-nilai Islam pada siswa. Selain itu siswa 

mampu membaca dengan benar serta tidak sekedar memenuhi target 

membaca saja tetapi juga diberikan materi tentang hukum bacaan dan 
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cara membaca dengan mengeluarkan suara huruf-huruf hijaiyah dengan 

benar dan fasih. 

Berdasarkan observasi pada Kamis, 15 Oktober 2015, pada kegiatan 

TPA kelas IV, Ibu Suratiyem menjelaskan tentang hukum bacaan yang 

terdapat dalam materi Iqra’ jilid 4. Hal ini selain memudahkan siswa 

dalam mengingat bagaimana cara membaca yang benar, siswa juga 

mendapat pengetahuan dan pelajaran tentang nama hukum bacaan 

tersebut. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 7 

Guru Menjelaskan Hukum Bacaan Jilid 4 

Berdasarkan wawancara dengan Landung Prabowo siswa kelas 5, 

pada Kamis, 15 Oktober 2015 sebagai berikut : 

“Saya senangnya kalau diselingi sama penjelasan hukum bacaan buk, 

jadi tidak bosan. Belajarnya kan jadi nyambung buk, faham dengan 

materi yang dibaca buk”. (wawancara dengan Bowo, siswa kelas 5 SD 

Negeri Tegal Klaci) 

 

Dalam wawancara lain pada Kamis, 15 Oktober 2015 juga disebutkan 

sebagai berikut : 

“Biar anak-anak sedikit-sedikit tahu tentang hukum bacaannya kadang 

saya juga mengisi waktu sebentar dengan mengenalkan hukum bacaan 



56 
 

sesuai jenjang Iqra’. Apalagi semakin naik tingkatan jilidnya tingkat 

kesukaran dan materi dalam mempelajari bacaan juga semakin sulit 

sehingga anak-anak harus diberikan penjelasan terlebih dahulu bila 

ada materi hukum bacaannya pada jilid yang akan dibaca”. 

(Wawancara dengan Ibu Suratiyem, S.Pd.I, guru pendamping TPA 

sekaligus sebagai guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Tegal 

Klaci) 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, pada dasarnya memang sebaiknya 

siswa mengetahui hukum bacaan sehingga siswa matang dalam belajar 

membaca Iqra’ dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Selain 

memudahkan dalam memahami cara belajar membaca yang benar, siswa 

secara tidak langsung akan terbantu dalam memahami pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

3. Metode Pembelajaran Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Metode merupakan sebuah alat atau cara penting dalam mencapai 

keberhasilan suatu tujuan dalam penyampaian segala materi. Dengan 

adanya metode yang baik dan relevan dengan tujuan yang akan dicapai, 

maka akan memudahkan dalam pencapaian suatu tujuan. 

Demikian halnya dengan program Taman Pendidikan Al-Qur’an 

khususnya dalam belajar membaca Iqra’ di SD Negeri Tegal Klaci yang 

memiliki metode tersendiri dalam mencapai keberhasilan program 

tersebut. Metode yang diterapkan tentu saja disesuaikan dengan 

kemampuan guru serta kondisi kelas dan siswa. Namun demikian setiap 

metode yang diterapkan tetap mengacu pada standar penilaian yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. Sehingga diharapkan metode yang diterapkan 

oleh masing-masing guru bisa bervariasi agar siswa tidak bosan namun 
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tetap memenuhi standar penilaian dan mencapai target keberhasilan 

sesuai yang diprogramkan. 

Penggunaan metode yang tepat dalam belajar membaca Iqra’ sampai 

lancar membaca Al-Qur’an akan memudahkan siswa dalam mempelajari 

bacaan. Namun demikian masing-masing siswa memiliki karakteristik 

yang berbeda shingga metode yang diterapkan pada siswa satu belum 

tentu sesuai dengan siswa lainnya. Dalam membimbing siswa guru 

memiliki metode tersendiri yang dirasa memudahkan siswa dalam belajar 

membaca Iqra’. Pada prakteknya setelah guru memberikan bimbingan, 

siswa diberikan kebebasan dalam menggunakan metode atau caranya 

tersendiri dalam belajar membaca Al-Qur’an yang tentu saja tidak keluar 

dari aturan  sekolah. Siswa yang belum mendapatkan giliran membaca 

diwajibkan untuk mempelajari terlebih dahulu materi bacaan yang akan 

dibaca. Proses kegiatan bimbingan membaca Iqra’ secara bergiliran satu 

persatu sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 8 

Guru Memandu Siswa Satu Persatu 
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Siswa di pandu guru dalam membaca Iqra’ dengan cara disimak 

bacaannya satu per satu dan dibenarkan. Hal ini dilakukan supaya siswa 

lebih terfokus dan tau kesalahannya dalam membaca. Selain itu, metode 

lain yang biasanya diterapkan adalah proses membaca dengan cara 

berkelompok. Masing-masing kelompok saling menyimak bacaan teman 

satu kelompok secara bergiliran. Lihat gambar berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 9 

Menyimak Bacan Teman Satu Kelompok 

Metode belajar membaca Iqra’ yang diterapkan di SD Negeri Tegal 

Klaci cukup fleksibel dengan memperhatikan berbagai kondisi terutama 

kondisi psikologi siswa. Guru menerapkan metode yang dirasa mampu 

membantu siswa dalam membaca dan tetap mengingatkan kesalahan-

kesalahan yang pada bacaan sering ditemui. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru pembimbing TPA 

SD Negeri Tegal Klaci, metode yang digunakan berbeda-beda antara 

masing-masing guru, setiap guru memiliki cara tersendiri khususnya 

dalam memperdenganrkan bacaan Iqra’ (tasmi’) sebagai materi bacaan. 
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Ada yang dengan menggunakan media audio sehingga siswa lebih 

memperhatikan.  

Dari beberapa hasil observasi yang peneliti lakukan, dalam 

membimbing belajar membaca Iqra’, terlebih dahulu guru mengajarkan 

materi bacaan yang akan dipelajari dengan mencontohkan cara 

membacanya sebanyak 3 kali sementara itu siswa menyimak (bi nadzhar) 

dan menirukan guru. Kemudian siswa diminta untuk membaca atau 

mempelajari bacaan yang akan disimak oleh guru (wahdah). Selanjutnya 

guru memperdengarkan bacaan Iqra’ siswa  dengan mengecek satu 

persatu bacaan ayat Al-Qur’an yang sudah dibaca dan dipelajari. Jika ada 

bacaan yang salah maka guru membenarkan dan menyuruh menggulang 

bacaan yang salah sebanyak 3 kali. Demikian seterusnya hingga materi 

bacaan Iqra’ dapat dibaca dengan benar dan lancar. Selanjutnya bagi 

siswa yang melakukan pengulangan (muraja’ah) dilakukan dengan cara 

siswa sendiri. Jika siswa sudah merasa bacaannya benar dan lancar serta 

siap untuk disimak (setoran) maka siswa menyetor bacaan kepada guru 

pembimbing sesuai dengan jadwal TPA. 

Untuk lebih memudahkan dalam melihat penerapan keempat metode 

belajar membaca Iqra’ di SD Negeri Tegal Klaci, dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

Bi nadzhar 

Wahdah 

Tasmi’ / setoran 

Muraja’ah 
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Dengan menerapkan metode tersebut, materi bacaan Iqra’ dapat 

terserap dengan baik dan tertanam kuat dalam ingatan siswa meskipun 

materi bacaan yang diberikan terus bertambah. Semakin banyak materi 

bacaan yang dipelajari maka diharapkan semakin kuat pula daya serap 

dan daya ingat siswa dalam belajar membaca Iqra’ sampai benar-benar 

bisa membaca Al-Qur’an dengan lancar. 

Metode yang biasa digunakan ini, cukup efektif dalam menguatkan 

bacaan siswa. Terlebih jika guru memberikan tugas untuk mengulang 

bacaan di rumah tentang materi yang telah dipelajari dan dibaca di 

sekolah untuk menguatkan bacaan siswa. Namun demikian tidak semua 

siswa mampu mengulang materi tersebut di rumah masing-masing. Hal 

ini dikarenakan kurang bimbingan dan pengawasan dari orang tua 

sehingga anak-anak lebih menikmati aktivitasnya yang sebagian besar 

untuk bermain. 

Sebagaimana wawancara dengan siswa SD Negeri Tegal Klaci 

sebagai berikut : 

“Jarang belajar membaca Buk, Cuma kalau di suruh Ibuk”. 

(Wawancara dengan Puput Widyasari, siswa kelas 4 SD Negeri Tegal 

Klaci) 

 

Dalam wawancara lain, seorang siswa menambahkan : 

“Kadang-kadang Buk, kalau tidak capek”. (Wawancara dengan Fathul 

Barry, siswa kelas 6 SD Negeri Tegal Klaci) 

 

Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa muraja’ah di rumah sulit 

dilakukan oleh anak-anak meskipun sudah ditugaskan oleh guru. Untuk 
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memperkuat bacaan lagi, pada pertemuan selanjutnya siswa ditugaskan 

untuk muraja’ah di sekolah. Setelah siswa siap untuk diuji, maka metode 

yang dilakukan adalah setoran. Siswa menyetorkan bacaan materi yang 

sudah dipelajari dan disimak oleh guru secara bergiliran.  

 

 

 

 

 

Gambar 10 

Proses Setoran Membaca Iqra’ 

4. Evaluasi Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Evaluasi merupakan salah satu hal terpenting untuk melihat tingkat 

keberhasilan dari suatu program. Proses evaluasi pada program Taman 

Pendidikan Al-Qur’an di SD Negeri Tegal Klaci dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam membaca materi bacaan 

yang telah dipelajari. Pelaksanaan evaluasi ini tentu saja mengacu pada 

standar yang ditetapkan sekolah. Adapun aspek yang dinilai yaitu : aspek 

kelancaran, fashahah, tajwid, dan sikap siswa. Aspek-aspek tersebut 

dianggap menjadi tolak ukur keberhasilan siswa dalam membaca Iqra’ 

ataupun Al-Qur’an. Maka dalam evaluasi guru harus memperhatikan ke 

empat aspek tersebut. 
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Evaluasi bacaan ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu : setelah siswa 

diajari dan mempelajari satu halaman bacaan, setiap semester dan setiap 

tahun. Untuk evaluasi satu halaman yang sudah dipelajari siswa 

dilaksanakan setelah siswa belajar membaca dan siap untuk dites oleh 

guru. Sementara itu untuk evaluasi persemester, siswa dites untuk 

membaca bacaan yang telah dipilih oleh guru sebagai bahan ujian sesuai 

bacaan yang telah dibaca siswa atau dipelajari. Dan untuk setiap tahun 

merupakan evaluasi yang dilaksanakan guru pendamping untuk 

menentukan apakah siswa naik jilid atau tidak dan menentukan halaman 

untuk melanjutkan bacaan di kelas berikutnya. Hasil evaluasi juga 

dimasukkan dalam rapot sehingga hasilnya dapat diketahui secara 

berkelanjutan. 

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Suratiyem, S.Pd.I, pada hari 

Kamis, 15 Oktober 2015 sebagai berikut : 

“Ya evaluasi bacaan dilakukan tiga tahap pertama ketika siswa sudah 

dianggap mampu menguasi satu halaman yang sudah dipelajari. Yang 

kedua evaluasi setiap akhir semester. Jadi nanti siswa diwajibkan 

mengikuti tes untuk membaca bacaan yang sudah diacak oleh guru 

pembimbing sesuai bacaan yang sudah dipelajari. Nah untuk evaluasi 

yang ketiga, dilaksanakan pada akhir semester genap atau kenaikan 

kelas untuk menentukan kenaikan jilid dan menentukan halaman 

untuk melanjutkan bacaan di kelas berikutnya”.  

 

Dalam wawancara lain, Ibu Umiyatun, S.Pd, menambahkan : 

“Untuk evaluasinya dilakukan setelah lancar satu halaman dan juga 

evaluasi persemester itu diberikan ujian ebta. Kemudian evaluasi yang 

ketiga adalah untuk menentukan kenaikan jilid sehingga ketika naik 

ke kelas berikutnya sudah ditentukan mulainya bacaan yang akan 

dipelajari lagi. Hal ini dengan maksud untuk memperkuat dan 
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memperlancar bacaan yang sudah dipelajari sehingga anak 

termotivasi”. (wawancara pada Kamis, 15 Oktober 2015) 

 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi ini 

dilakukan agar materi yang sudah dipelajari siswa bisa lebih diperkuat 

kelancaraannya dan tertanam dalam ingatan siswa, selain itu memberi 

motivasi siswa untuk bisa mempelajari bacaan Iqra’ dengan sebaik-

baiknya. 

5. Hasil Implementasi Program Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Setelah melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi program Taman Pendidikan Al-Qur’an di SD 

Negeri Tegal Klaci dapat dilihat keberhasilan maupun kekurangan dari 

program tersebut. Keberhasilan yang diperoleh dapat dilihat dari hasil 

pencapaian materi yang telah dipelajari oleh siswa yang sebagian besar 

siswa mampu mencapai target bacaan. Hal ini sebagaimana hasil evaluasi 

siswa kelas III sebagai berikut yang rata-rata siswa mampu memenuhi 

target bacaan dengan nilai diatas KKM. 

Dalam wawancara dengan Ibu Sutarti, S.Pd, kepala sekolah SD Negeri 

Tegal Klaci pada hari Kamis, 15 Oktober 2015 sebagai berikut : 

“Sebenarnya kalau untuk kemampuan anak-anak sendiri tentu saja 

berbeda-beda ya bu, anak-anak yang nyambungan (mudah faham) 

rata-rata 75 % bisa berhasil. Dan saya bersyukur di sini rata-rata anak-

anak dapat mengikuti pembelajaran TPA dengan baik dan lancar atas 

bacaan Iqra’ yang telah dipelajari. Untuk yang tahun kemarin, banyak 

anak-anak kelas III yang naik jilid sesuai target dengan nilai diatas 

KKM”.    
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Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa program Taman Pendidikan 

Al-Qur’an di SD Negeri Tegal Klaci mampu membekali anak dengan 

kompetensi tambahan yang tentunya sangat mendukung prestasi anak 

setelah memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. 

Meskipun demikian, program Taman Pendidikan Al-Qur’an ini belum 

efektif jika dilihat dari hasil evaluasi secara keseluruhan. Hal ini 

dibuktikan dengan masih adanya lulusan yang belum sepenuhnya lancar 

membaca Iqra’ maupun Al-Qur’an. Selain itu, pada siswa kelas 1 masih 

banyak anak yang belum mau konsentrasi belajar membaca Iqra’ dan 

anak-anak lebih suka bermain, padahal guru pembimbing dijilid pertama 

harus bisa mencapai target untuk pengenalan huruf hijaiyah dan 

pengucapan huruf dengan benar sesuai makhroj. Hal ini sangat penting 

sekali diperhatikan untuk keberhasilan pembelajaran ditingkat jilid dan 

kelas selanjutnya.  

Dengan melihat keberhasilan dan kekurangan tersebut, dapat 

dikatakan bahwa implementasi program Taman Pendidikan Al-Qur’an 

belum sepenuhnya berjalan efektif. Namun demikian sebagai program 

unggulan SD Negeri Tegal Klaci, belajar membaca Iqra’ sampai Al-

Qur’an memberikan manfaat dan nilai tambah bagi siswa maupun 

sekolah dari segi prestasi maupun keberhasilan sekolah dalam mewadahi 

gerakan membaca Al-Qur’an bagi siswa-siswinya. 
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D. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Taman Pendidikan Al-

Qur’an SD Negeri Tegal Klaci 

Belajar membaca Al-Qur’an dengan benar dan lancar merupakan proses 

yang membutuhkan kemampuan dan konsentrasi yang cukup baik serta 

kesungguhan dalam belajar membaca. Selain itu membaca Iqra’ juga 

membutuhkan minat dan motivasi untuk mau belajar membaca. Jika 

dilakukan dengan keterpaksaan maka akan sulit untuk memasukkan materi 

bacaan dalam ingatan. Pada dasarnya hal ini dapat dilatih secara 

berkelanjutan sehingga seseorang akan terbiasa melakukan proses membaca 

Iqra’  tanpa paksaan. 

Di SD Negeri Tegal Klaci proses melatih dan membiasakan siswa 

dalam membaca Iqra’ sudah dibuktikan dengan adanya penyediaan waktu 

yang cukup penjang bagi proses tersebut. Namun demikian dalam proses 

belajar membaca ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Taman 

Pendidikan Al-Qur’an di SD Negeri Tegal Klaci dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu : faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan 

program. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Faktor pendukung pelaksanaan program Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat mendorong 

keberhasilan pelaksanaan Taman Pendidikan Al-Qur’an. Faktor 

pendukung tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : 
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a. Faktor usia siswa 

Secara kognitif usia anak-anak lebih mudah daya serap dan 

resapnya pada materi yang dibaca, dihafal dan didengarnya. Memori 

yang dimiliki seorang anak masih jernih belum dipenuhi berbagai 

persoalan layaknya orang dewasa. Maka penyaluran daya ingat yang 

kuat dapat disalurkan melalui pembelajaran materi membaca Iqra’ 

sejak dini. Dan secara tidak langsung anak juga akan terbiasa 

mengingat bacaan yang sudah dipelajari sehingga daya ingat yang 

kuat dapat terus berkembang. 

Para siswa SD Negeri Tegal Klaci rata-rata berumur di bawah 12 

tahun, pada usia ini sangat mudah dalam menerima materi bacaan 

Iqra’. Hal ini terbukti saat guru mencontohkan cara membaca bacaan 

materi Iqra’, sebagian besar siswa mudah untuk menirukan dan 

mengingat huruf atau potongan ayat yang baru saja dibaca tersebut. 

b. Faktor kecerdasan siswa 

Pada dasarnya, proses belajar membaca merupakan proses kerja 

otak dalam menerima stimulus dan menyimpannya dalam otak. 

Sehingga faktor kecerdasan yang baik akan mampu berperan besar 

dalam membantu menangkap dan mengingat materi hafalan siswa. 

Berbeda halnya dengan siswa yang memiliki kecerdasan kurang 

baik. Meskipun dapat dilatih secara berkelanjutan namun tetap lebih 

lambat dalam menerima dan menyimpan materi bacaan yang sudah 

diajarkan oleh guru pendamping dalam otak anak. Perbedaan tingkat 
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kecerdasan siswa ini pada akhirnya akan mempengaruhi hasil 

pencapaian hafalan siswa. 

c. Faktor minat dan motivasi siswa yang tinggi 

Minat merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu hal yang 

mendorong untuk melakukan hal tersebut. Sementara motivasi 

merupakan dorongan yang menggerakkan seseorang melakukan 

sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. (Fathurrahman dan 

Sulistiyorini, 2010 : 268) 

Minat dan motivasi yang tingga siswa untuk belajar membaca 

Iqra’ sampai bisa membaca Al-Qur’an menjadi faktor yang tidak 

kalah penting. Dengan adanya minat dan motivasi ini, siswa akan 

lebih mudah untuk belajar membaca dikarenakan siswa tidak merasa 

tertekan dan terpaksa dalam melakukan proses belajar membaca iqra 

sampai bisa membaca Al-Qur’an tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi pada pelaksanaan Taman Pendidikan 

Al-Qur’an di SD Negeri Tegal Klaci, dapat diketahui bahwa sebagian 

besar siswa memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk belajar 

membaca Iqra’. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aktivitas siswa 

yang cukup baik ketika mengikuti proses pembelajaran. Siswa dengan 

sendirinya mencoba membaca Iqra’ yang tentunya dengan bimbingan 

dari guru. 
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d. Perhatian guru 

Sikap atau perhatian guru dalam proses Taman Pendidikan Al-

Qur’an sangat membantu dalam proses pembelajaran. Dengan adanya 

perhatian dari guru maka siswa merasa akan lebih mudah dalam 

menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam mempelajari bacaan Iqra’. 

Hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab setiap guru dalam 

membimbing siswa yang harus tetap memperhatikan siswa. 

Perhatian semua guru di SD Negeri Tegal Klaci dalam program 

Taman Pendidikan Al-Qur’an ini cukup baik, terutama guru 

pendamping. Bentuk perhatian tersebut dapat dilihat dari sikap dan 

perkataan guru ketika membimbing siswa. Hal ini juga dapat dilihat 

pada proses pembelajaran maupun pada saat evaluasi. Guru terlihat 

sabar dan tetap memperhatikan kondisi siswa meskipun ada sebagian 

yang kurang fasih dalam membaca dan sering salah membaca.  

e. Fasilitas dan sarana yang memadai 

Fasilitas merupakan sebuah alat pendukung bagi terlaksananya 

program Taman Pendidikan Al-Qur’an. Tersedianya fasilitas yang 

memadai akan mempermudah siswa dalam proses pembelajaran. 

SD Negeri Tegal Klaci memberikan fasilitas yang cukup 

memadai dan menunjang dalam program Taman Pendidikan Al-

Qur’an ini. Tersedianya fasilitas misalnya buku Iqra’ dan Al-Qur’an. 

Anak-anak yang belum mempunyai buku Iqra’ atau Al-Qur’an telah 

disediakan oleh sekolah untuk menunjang keberhsilan program. 
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Sehingga tidak ada alasan lagi anak tidak membawa Iqra’ atau tidak 

ikut kegiatan karena tidak punya buku Iqra’ atau Al-Qur’an. Ruang 

kelas yang cukup untuk pelaksanaan pembelajaran baca Iqra’ yang 

dilakukan di kelas sebagaimana pada saat kegiatan belajar mengajar 

pada mata pelajaran lain.  

2. Faktor penghambat pelaksanaan program Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Selain terdapat faktor pendukung pelaksanaan program Taman 

Pendidikan Al-Qur’an diatas, juga terdapat hambatan-hambatan dalam 

program tersebut. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain : 

a. Manajemen waktu yang kurang  

Masa kanak-kanak merupakan masa yang lebih sering 

dimanfaatkan anak untuk bermain. Hal ini tentu saja akan menyita 

waktu anak untuk belajar membaca Iqra’ ataupun sekedar mengulang 

materi bacaan yang sudah diajarkan guru.  

Di SD Negeri Tegal Klaci, siswa mendapat waktu yang cukup 

banyak untuk belajar membaca Iqra’ dan Al-Qur’an. Namun demikian 

masih banyak anak-anak terutama kelas 1 yang lebih tertarik untuk 

bermain di dalam kelas maupun di luar kelas pada saat proses 

pembelajaran Iqra’. Hal ini tentu akan mengurangi waktu mereka 

untuk belajar membaca Iqra’. 

Dalam menejemen waktu pelaksanaan Taman Pendidikan Al-

Qur’an di SD Negeri Tegal Klaci dirasa cukup untuk waktu 60 menit 

setiap pertemuan. Akan tetapi di SD ini hanya mengadakan 1 kali 
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pertemuan setiap minggunya. Padahal untuk kematangan siswa agar 

tidak lupa dengan materi bacaan yang sudah diajarkan, alangkah 

baiknya jika dalam satu minggu diadakan 2 kali pertemuan atau lebih. 

Demikian halnya ketika siswa sudah berada di rumah dan sudah 

tidak terikat dengan peraturan sekolah, siswa akan lebih leluasa 

memanfaatkan waktunya termasuk untuk bermain. Terlebih jika orang 

tua siswa kurang memberikan pengawasan dan bimbingan pada anak 

dalam mengatur waktunya. Maka pengaturan waktu yang kurang baik 

akan menghambat proses belajar membaca Iqra’ siswa. 

b. Kurangnya dukungan dari orang tua 

Dukungan dari orang tua merupakan hal yang cukup penting 

dalam membantu program Taman Pendidikan Al-Qur’an ini. Bentuk 

dukungan tersebut dapat berupa perhatian, bimbingan, penyediaan 

fasilitas bagi anak, serta pengawasan terhadap anak khususnya dalam 

program Taman Pendidikan Al-Qur’an. 

Jika dukungan dari orang tua kurang baik maka dalam mengikuti 

proses pembelajaran anakpun juga akan terhambat. Meskipun pada 

saat di sekolah siswa mendapat bimbingan dan pengawasan dari guru, 

namun ketika sampai di rumah orang tua kurang memperhatikan dan 

tidak membimbing bacaan Iqra’ siswa. Sebagaimana yang dilakukan 

pihak sekolah, maka siswa akan kesulitan dalam belajar membaca 

Iqra’ dan mempertahankan materi bacaan yang sudah dipelajari karena 

dalam satu minggu hanya satu kali pertemuan.  
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c. Rasa lelah dan jenuh pada siswa 

Ketika anak berada pada kondisi yang jenuh, kurang sehat, dan 

capek karena aktivitas bermain maka akan membuat anak menjadi 

malas dalam belajar membaca Iqra’. Pada observasi proses Taman 

Pendidikan Al-Qur’an di kelas 2, siswa mengeluarkan energi banyak 

untuk bermain, dan pada saat jam pembelajaran Iqra’ siswa menjadi 

bermalas-malasan ketika di suruh membaca Iqra’. Hal ini terlihat dari 

beberapa siswa yang ketika Bu Suratiyem menyuruh membaca Iqra’ 

siswa mengeluh kecapekan dan bermalas-malasan dalam mengikuti 

kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur’an. 

d. Lingkungan yang kurang mendukung 

Lingkungan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pribadi seseorang, apalagi bagi anak-anak. Pengaruh yang ditimbulkan 

oleh lingkungan sekitar (masyarakat) dapat membentuk pribadi anak. 

Oleh karena itu, orang tua seharusnya mengontrol kegiatan dan 

aktivitas anak di luar rumah. Orang tua harus memperhatikan perilaku 

anak ketika mereka bergaul dengan orang lain. Pergaulan anak dengan 

orang yang cenderung memiliki watak negatif, misalnya teman yang 

suka mencuri, maka kemungkinan anak akan terpengaruh. Oleh 

karena itu, orang tua harus selalu mengawasi kemanapun anak pergi di 

luar rumah dan dengan siapa anak bergaul. 

Banyak siswa SD Negeri Tegal Klaci yang belum tuntas Iqra’ 

atau belum lancar membaca sesuai target yang ditentukan karena 
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pengaruh lingkungan bermain yang kurang baik. Sehingga 

pelaksanaan program Taman Pendidikan Al-Qur’an di SD Negeri 

Tegal Klaci belum sepenuhnya maksimal dan terget yang ditentukan 

juga belum sepenuhnya dapat tercapai. 

e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (guru pengajar) 

Guru merupakan sumber daya manusia dan faktor terpenting 

dalam membantu pelaksanaan program Taman Pendidikan Al-Qur’an. 

Namun jika hal tersebut kurang memadai, maka juga menjadi 

penghambat bagi pelaksanaan progam. 

Keterbatasan guru baik dari segi kuantitasnya maupun kualitas 

bacaannya menjadi penghambat pada pelaksanaan Taman Pendidikan 

Al-Qur’an di SD Negeri Tegal Klaci. Hal tersebut sebagaiman yang 

diungkapkan Ibu Sutarti, S.Pd. selaku kepala sekolah SD Negeri Tegal 

Klaci pada wawancara hari Kamis, 15 Oktober 2015 sebagai berikut : 

“Di sini kendalanya pada sumber daya manuisanya Buk. Guru 

pendamping hanya tersedia 2 orang. Sedangkan sebenarnya kami 

membutuhkan paling tidak 3 orang dalam satu kelas. 2 orang saja 

kadang ada yang tidak bisa mengajar karena ada acara. Jadi solusinya 

ya harus menambah guru pengajar. Syukur-syukur 4 orang, sehingga 

dirasa cukup. Tapi sampe sekarang kami belum menerima tenga 

pengajar karena kurangnya dana untuk menggaji”. 

 

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa adanya hambatan 

kurangnya tenaga pengajar dalam pelaksanaan program Taman 

Pendidikan Al-Qur’an menjadi kendala dalam mencapai keberhasilan 

program tersebut. Namun hambatan ini sampai sekarang belum 
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dilaksanakan solusinya karena  kurangnya dana sekolah untuk 

menggaji guru pembimbing. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

menghambat program Taman Pendidikan Al-Qur’an  SD Negeri Tegal 

Klaci  yaitu : pengaturan waktu yang kurang baik, kurangnya dukungan 

dari orang tua, rasa lelah dan jenuh pada siswa, lingkungan yang kurang 

kondusif, dan keterbatasan sumber daya manusia (guru). 

 


