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Klampok Kecamatan Purworejo-Klampok Kabupaten Banjarnegara dalam 
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Kata kunci : Peranan, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), Pembinaan, 
Akhlak 
 

Pada hakekatnya anak adalah amanat Allah SWT yang dipercayakan kepada 
setiap orang tua. Oleh karena itu, wajib bagi orang tua untuk mengemban amanat 
tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab, salah satunya dengan cara mengasuh 
dan mendidik anak-anak dengan baik dan benar. Pendidikan anak-anak sejak kecil 
harus mendapat perhatian terutama dalam pendidikan akhlak agar anak mereka tidak 
menjadi anak-anak yang lemah iman dan tumbuh dewasa menjadi generasi yang 
soleh dan solekhah. Untuk melaksanakan pendidikan ini tidak hanya terletak pada 
lembaga formal (sekolah) tapi terutama keluarga dan juga lembaga-lembaga 
pendidikan di lingkungan masyarakat, misalnya Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). 

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Peranan 
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) At-Thohiriyah Desa Klampok dalam pembinaan 
akhlak anak?, (2) Faktor-faktor apakah yag mempengaruhi pembinaan akhlak yang 
dilaksanakan di TPA? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Taman 
Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dalam membina akhlak anak serta mengetahui faktor 
pendorong dan penghambat dalam pembinaan akhlak  tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengambil lokasi di Taman 
Pendidikan Al-Qur’an (TPA) At-Thohiriyah Desa Klampok Banjarnegara. Fokus 
dalam penelitian ini adalah Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dalam 
melaksanakan pembinaan akhlak anak serta faktor pendorong dan penghambat 
pembinaan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Pengasuh / Ustadz dan santri TPA 
At-Thohiriyah, orang tua santri dan tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini 
teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi sumber 
sedangkan metode analisis data yang dipakai yaitu model analisis interaktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan TPA dalam pembinaan 
akhlak anak dilakukan melalui bimbingan keagamaan yang terkait dengan 
penyampaian materi pelajaran, penggunaan metode, dan pelaksanaan kegiatan. Materi 
pelajaran yang disampaikan terdiri dari materi pokok dan materi tambahan. Metode 
pembinaan akhlak dilakukan secara privat (perorangan) dan klasikal (kelompok) yang 
dilakukan baik dalam penyampaian materi maupun dalam penyelesaian masalah yang 
dihadapi santri melalui nasihat dan sanksi. Sedangkan kegiatan pembinaan akhlak 
dilakukan rutin setiap hari melalui kegiatan belajar mengajar dan juga melalui 
kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar. Pembinaan akhlak anak dilakukan dengan 
melatih dan membiasakan anak untuk bersikap dan berperilaku hormat, kedisiplinan, 
kejujuran, ail, murah hati, dan berani. Sehingga diharapkan nantinya menjadi anak 
yang saleh dan salekhah. Faktor pendorong pembinaan akhlak di TPA At-Thohiriyah 
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terdiri dari dukungan orang tua, motivasi anak untuk mengikuti TPA, dan lingkungan 
masyarakat yang menyambut gembira keberadaan TPA. Sedangkan faktor 
penghambat pembinaan akhlak terdiri dari tingkat sosial ekonomi dan tingkat 
pendidikan orang tua/masyarakat yang relatif masih rendah, serta keterbatasan tenaga 
pengajar. 

 Saran yang disampaikan dalam penelitian ini yaitu bagi TPA hendaknya 
menguasai manajemen penyelenggaraan TPA dengan baik, penyuluhan yang 
dilakukan TPA kepada masyarakat hendaknya untuk lebih ditingkatkan lagi. Bagi 
orang tua santri dan masyarakat hendaknya terus meningkatkan dukungan terhadap 
keberadaan TPA baik dukungan material maupun spirituil. Bagi anak/santri 
hendaknya mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh dan rajin serta membantu 
kelancaran pembinaan dengan cara menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan 
di TPA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap orang tua muslim menyadari bahwa pada hakikatnya anak adalah 

amanat Allah SWT yang dipercayakan (diamanatkan) kepada dirinya. Kesadaran para 

orang tua muslim akan hakikat anak mereka sebagai amanat Allah SWT sepantasnya 

ini ditanggapi dengan penuh tanggung jawab. Setiap muslim pasti menyadari bahwa 

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya agar mengemban amanat itu dengan 

baik. Dengan demikian, maka orang tua  pantang mengkhianati amanat Allah SWT. 

Dan hukum mengemban amanat-Nya pun wajib bagi mereka. Dari  sekian perintah 

Allah SWT yang berkenaan dengan amanat-Nya yang berupa anak adalah bahwa 

setiap orang tua  wajib mengasuh dan mendidik anak-anak dengan baik dan benar, 

agar mereka tidak menjadi anak-anak yang lemah iman dan tumbuh dewasa menjadi 

generasi yang saleh. Inilah salah satu tanggung jawab orang tua.   

Dalam ajaran Islam pendidikan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam. Para 

filsuf Islam merasa betapa pentingnya pendidikan anak-anak terutama dalam 

pendidikan akhlak. Mereka sependapat bahwa pendidikan anak-anak sejak  dari kecil 

harus mendapat perhatian.  

Dalam ajaran Islam pendidikan keluarga dipandang sebagai penentu masa 

depan anak. Betapapun sederhananya sistem pendidikan dalam keluarga ini, tetaplah 

berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak. Karena dari sinilah pertumbuhan 

fisik dan mental anak dimulai. Dalam keluarga orang tua merupakan pembina 
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pertama bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Seperti yang dikatakan 

oleh Daradjat (1978:71) bahwa orang tua adalah pembina pribadi yang utama dalam 

hidup anak, kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-

unsur pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam 

pribadi anak yang sedang tumbuh. Anak yang baru dilahirkan diibaratkan seperti 

kertas putih yang memungkinkan orang tuanya untuk menulis apapun di kertas itu 

menurut keinginannya. Kepandaian dan keterampilan orang tua sebagai pendidik 

yang pertama dan utama sangat menentukan bagaimana watak anak setelah dewasa 

kelak.  

Sehubungan dengan hakikat pendidikan yang meliputi penyelamatan fitrah 

Islamiah anak, perkembangan potensi pikir anak, potensi rasa, potensi kerja, dan 

sebagainya tentu tidak semua keluarga mampu menanganinya secara keseluruhan 

mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki orang tua misalnya keterbatasan 

waktu, keterbatasan ilmu pengetahuan, dan keterbatasan lainnya. Oleh karena itu  

dalam batas-batas tertentu orang tua dapat menyerahkan pendidikan anaknya kepada 

pihak luar baik kepada lembaga sekolah maupun lembaga di lingkungan masyarakat 

seperti pesantren, majelis taklim, TPA, dan kursus-kursus serta lembaga lain di 

lingkungan masyarakat. Penyerahan anak kepada lembaga-lembaga pendidikan 

tersebut bukan berarti memindahtangankan tanggung jawab orang tua tetapi sekedar 

penyerahan penanganan belaka.   

Sekolah merupakan salah satu tempat pendidikan bagi anak. Sistem 

pendidikan yang diterapkan di sekolah telah diatur dan terprogram menurut jenjang 

dan tingkatnya. Namun demikian pada kenyataannya banyak permasalahan yang 
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timbul yang dapat ditemui dalam kegiatan sekolah. Berhasil dan tidaknya anak belajar 

dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal mencakup kematangan atau pertumbuhan kecerdasan atau intelegensi, 

motivasi, minat dan bakat, serta pengalaman anak. Sedang faktor eksternal mencakup 

lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah dan perangkat pendidikan lainnya  yang 

saling berkaitan. 

Dalam perkembangannya, seorang anak selain membutuhkan perhatian dari 

keluarga dan sekolah juga membutuhkan perhatian dari lingkungan  masyarakat.  

Lingkungan ini nantinya akan memberi pengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. 

Seperti yang diungkapkan oleh Zuhaili (2002:89) bahwa masyarakat adalah pelaku 

atau faktor penting dalam pendidikan dan merupakan lingkungan luas yang 

mempresentasikan akidah, akhlak, serta nilai-nilai dalam prinsip yang telah 

ditentukan. Pengaruh lingkungan masyarakat terhadap anak ada yang bersifat positif 

dan ada yang bersifat negatif. Dikatakan berpengaruh positif apabila pengaruh 

tersebut membawa dampak yang baik bagi perkembangan jiwa anak ke arah hal-hal 

yang positif sedangkan dikatakan berpengaruh negatif apabila dapat mempengaruhi 

jiwa anak untuk berbuat hal-hal negatif yang mengarah pada perbuatan yang tidak 

dapat diterima oleh masyarakat. Terkait dengan pengaruh negatif lingkungan terhadap 

perkembangan jiwa seorang anak, maka peran orang tua sangatlah dibutuhkan untuk 

mengawasi, mengarahkan dan mengendalikan anak agar tidak terpengaruh dampak 

negatif dari lingkungan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa anak sejak dini membutuhkan pembinaan 

akhlak agar nantinya tidak terseret arus yang menyesatkan perbuatan anak. Dengan 
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pembinaan akhlak, diharapkan anak nantinya dapat bersikap dan berperilaku yang 

baik dan benar tidak hanya mengetahui norma-norma yang ada dalam masyarakat, 

tetapi juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas. 

 Lingkungan yang tertib, aman jauh dari tindakan kemaksiatan dan adanya 

keharmonisan hubungan diantara keluarga, masyarakat akan mendukung anak untuk 

belajar dan bersikap kritis terhadap apa yang mereka alami dan sebaliknya anak yang 

tumbuh hidup di lingkungan keras penuh dengan kemaksiatan akan berpengaruh 

terhadap akhlak anak tersebut. 

Dengan diselenggarakannya Taman Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah di 

Desa Klampok Kecamatan Purworejo-Klampok Kabupaten Banjarnegara,  memberi 

peluang kepada orang tua untuk memasukkan anak-anaknya untuk mengikuti serta 

mendalami pendidikan Islam khususnya dalam rangka membina akhlak anak, selain 

pendidikan yang telah diberikan dalam keluarga dan sekolah. Para orang tua 

mempunyai harapan yang besar pada TPA untuk dapat mendidik anak-anaknya 

dengan akhlakul karimah (akhlak yang baik), sehingga dapat di jadikan bekal bagi 

mereka dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Para orang tua berharap 

anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari berperilaku sesuai dengan ajaran 

agama.   

Berdasarkan pengamatan dan data sementara yang ditemukan terlihat bahwa 

ada perbedaan sikap serta tingkah laku anak diantara anak-anak yang mengikuti 

pendidikan di TPA dengan mereka yang tidak mengikuti pendidikan di TPA. Dalam 

realitas di lapangan perbedaan itu dapat terlihat  misalnya anak-anak yang mengikuti 

pandidikan di TPA tingkah lakunya mengarah ke hal yang baik sesuai dengan ajaran 
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agama. Selain itu mereka juga mempunyai pengetahuan agama yang lebih baik 

dibanding dengan anak-anak yang tidak mengikuti TPA. Oleh karena itu dipandang 

perlu untuk mengadakan penelitian tentang peranan TPA dalam pembinaan akhlak 

anak. 

Penelitian ini dilakukan di Taman Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah Desa 

Klampok Kecamatan Purworejo-Klampok Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Pendidikan Islam sejak dini pada anak-anak merupakan hal yang sangat 

penting agar anak nantinya tidak terseret arus perbuatan yang menyesatkan serta 

dapat tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki akhlak sesuai dengan syariat Islam. 

Dalam ajaran Islam pendidikan akhlak atau akhlak adalah jiwa dari pendidikan 

Islam. Dan tanggung jawab pendidikan ini terletak pada tiga pihak yaitu kelurga, 

sekolah dan masyarakat. 

Tidak dapat dipungkiri dalam perkembangannya,seorang anak selain 

membutuhkan perhatian dari keluarga dan sekolah juga membutuhkan perhatian dari 

lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang tertib, aman jauh dari tindakan 

kemaksiatan akan berpengaruh positif terhadap akhlak anak. Dikatakan berpengaruh 

positif apabila pengaruh tersebut membawa dampak yang baik bagi perkembangan 

jiwa anak. Sebaliknya anak yang tumbuh di lingkungan keras penuh kemaksiatan 

akan berpengaruh negatif terhadap akhlak anak tersebut. Berpengaruh negatif apabila 
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dapat mempengaruhi jiwa anak untuk berbuat hal negatif yang mengarah pada 

perbuatan yang tidak bisa diterima masyarakat. 

Dengan diselenggarakannya Taman Pendidikan Al-Qur’an sebagai lembaga 

pendidikan Islam yang ada di lingkungan masyarakat memberi peluang kepada orang 

tua untuk memasukkan anak-anaknya mengikuti dan mendalami pendidikan Islam. 

 Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA)  merupakan Lembaga nonformal  yang 

penyelenggaraannya  ditangani  oleh masyarakat Islam.  TPA mempunyai peran 

sebagai wadah belajar bagi anak-anak seusia SD (6 sampai 12 tahun) yang materi 

pokok pelajarannya adalah kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an dengan 

kaidah Islam. Selain itu, TPA juga mengajarkan mengenai ibadah, aqidah, akhlak. Ini 

berarti TPA juga mempunyai peran sebagai wadah pembinaan ibadah, aqidah dan 

akhlak . Dengan kata lain TPA mempunyai banyak peran. 

Berkembang dan tetap berdirinya TPA sebagai Lembaga Pendidikan Islam 

yang mempunyai banyak peran penting bagi perkembangan anak dalam 

pelaksanaannya mengalami berbagai permasalahan seperti keterbatasan sarana, baik 

sarana fisik berupa gedung khusus tempat kegiatan belajar mengajar, keterbatasan 

tenaga pengajar yang profesional, sarana administrasi yang sederhana, maupun 

masalah keuangan. Permasalahan keuangan ini merupakan permasalahan yang sering 

muncul kepermukaan, contohnya masih adanya keterlambatan pembayaran uang 

shahriyah/spp dalam setiap bulannya. Permasalahan lain yang ada di TPA adalah 

masih sederhananya cara pengelolaan TPA yang hanya disesuiakan dengan situasi 

dan kondisi yang ada.  



7 

Dengan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh TPA At-Thohiriyah 

desa Klampok sudah tentu menjadi sandungan TPA dalam menjalankan perannya. 

Oleh karena itu keberhasilan TPA memerlukan kesadaran, dukungan dan kerjasama 

dari berbagai pihak yaitu pihak TPA, orang tua anak (santri), anak (santri), dan 

masyarakat. 

Sehubungan dengan peran dan berbagai masalah yang dihadapi oleh TPA 

sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi 

pada permasalahan peranan TPA At-Thohiriyah desa Klampok Kecamatan 

Purworejo-Klampok dalam pembinaaan akhlak anak, faktor pendorong dan faktor 

penghambat pembinaan yang dilaksanakan di TPA. 

 
C. Perumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka secara pokok 

penelitian ini ingin mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Desa Klampok, 

Kecamatan Purworejo-Klampok Kabupaten Banjarnegara dalam pembinaan 

akhlak anak? 

2. Faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat pembinaan akhlak yang 

dilaksanakan di TPA? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dalam setiap melakukan penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas, 

sehingga apa yang dicapai kelak diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan yang bersangkutan. 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Untuk  mengetahui Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dalam 

membina akhlak anak di TPA At-Thohiriyah. 

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pembinaan akhlak anak di 

TPA At-Thohiriyah. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bersifat Teoritis 

a. Memberikan gambaran dan informasi tentang peran TPA At-Thohiriyah desa 

Klampok dalam pembinaan akhlak anak. 

b. Memberikan gambaran yang jelas tentang faktor pendorong dan penghambat 

pembinaan akhlak anak di TPA At-Thohiriyah. 

2. Bersifat Praktis 

a. Memberikan masukan efektif dan efisien kepada TPA At-Thohiriyah agar lebih 

meningkatkan kegiatannya. 

b. Memberikan informasi kepada orang tua, bahwa penyelenggaraan TPA perlu 

mendapat perhatian dan dukungan karena kegiatan yang dilakukan identik dan 

menunjang belajar siswa khususnya pendidikan Agama dan PPKn. 
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c. Menambah wawasan dan cara berpikir anak khususnya yang mengikuti 

pendidikan di TPA. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

1. Bagian Pendahuluan Skripsi 

Bagian Pendahuluan Skripsi yang berisi tentang halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, 

sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi terdiri dari : 

BAB I :   Pendahuluan berisi tentang latar belakang, identifikasi dan  pembatasan 

masalah, perumusan masalah atau fokus masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II :  Penelaahan kepustakaan dan kerangka teoritik yang  membahas tentang: 

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), Pendidikan Islam, Budi Pekerti, 

Pengertian Nilai dan Moral, Pembinaan Akhlak, Faktor Pendorong dan 

Faktor Penghambat Pembinaan Akhlak Anak, dan Kerangka Berpikir. 

BAB III :  Metode Penelitian membahas tentang: dasar penelitian, fokus  penelitian, 

sumber data, teknik cuplikan (sampling), alat dan teknik pengumpulan 

data, objektifitas dan keabsahan data, metode analisis data dan prosedur 

penelitian. 

BAB IV:  Hasil penelitian dan pembahasan, membahas tentang data-data yang 

diperoleh selama penelitian dan disertai dengan pembahasannya. 

BAB V  :  Penutup berisi tentang simpulan dan saran. 
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3. Bagian Akhir Skripsi  

Berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORITIK 

 

A.  Taman Pendidikan Al-Qur’an 

1.  Pengertian Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 

Menurut Team Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Mushola Kota Gede 

Yogyakarta dalam As’ad dan Budiyanto (1995) mengemukakan pengertian Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPA) adalah lembaga pendidikan nonformal yang merupakan 

lembaga pendidikan baca  Al-Qur’an untuk usia SD (6-12 tahun). Lembaga ini 

penyelenggaraannya ditangani oleh masyarakat Islam yang ada di wilayah tersebut. 

Pada dasarnya lembaga ini terbagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat 

umur yaitu : 

a. Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKA) untuk anak seusia TK (5-7 tahun) 
b. Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) untuk anak seusia SD kelas satu 

sampai tiga (7-9 tahun) 
c. Taman Bimbingan Islam dan Kreatifitas untuk anak yang berusia 10-12 

tahun. 
 

Untuk membina agar anak mempunyai sifat-sifat terpuji tidak hanya dengan 

pembiasaan-pembiasaan melakukan hal baik, dan menjauhi larangan-Nya. Dengan 

kebiasaan dan latihan akan membuat anak cenderung melakukan yang baik dan 

meninggalkan yang buruk.  

2.   Waktu dan Masa Pendidikan. 

Keberadaan TPA merupakan penunjang bagi pendidikan agama Islam pada 

Lembaga-lembaga pendidikan sekolah (TK-SD-MI) untuk itu penyelenggaraannya 

pada siang dan sore hari di luar jam sekolah. Sedang bagi lingkungan masyarakat 
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yang memiliki Madrasah Diniyah pada jam-jam tersebut, maka TPA dapat dijadikan 

sebagai kegiatan “Pra Madrasah Diniyah”. 

Lama Pendidikan satu tahun dan terbagi dalam dua semester. Tiap kali masuk 

TPA diperlukan waktu 60 menit.  

3.    Materi Pelajaran 

Sesuai dengan tujuan dan targetnya, maka materi pelajaran dibedakan menjadi 

dua macam yaitu materi pokok dan materi tambahan. Yang dimaksud materi pokok 

adalah materi yang harus dikuasai benar oleh setiap santri dan dijadikan tolok ukur 

keberhasilan santri. Sebagai materi pokok santri adalah belajar membaca Al-Qur’an 

dengan menggunakan buku iqro’ jilid 1-6 (susunan Ustadz As Human). Bila santri 

telah menyelesaikan jilid 6 dengan baik, dapat dipastikan ia dapat membaca Al-

Qur’an dengan benar. Untuk selanjutnya ia mulai belajar membaca Al-Qur’an. 

Adapun materi tambahan adalah materi yang belum dijadikan syarat untuk 

menentukan lulus tidaknya santri tersebut (As’ad dan Budiyanto 1995:16). 

Sebagai materi tambahan adalah : Hafalan bacaan shalat dan prakteknya, 

hafalan doa sehari-hari, hafalan surat-surat pendek, hafalan kalimat thoyibah, bermain 

cerita, ibadah,aqidah dan akhlak 

4.  Tujuan dan Target TPA 

Kurikulum dan Pola Penyelenggaraan Pendidikan (KP3) Taman Pendidikan 

Al-Qur’an bertujuan : 

a. Menyiapkan para santri agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang 

Qur’ani, mencintai Al-Qur’an sebagai pedoman dan pandangan hidup. 

b. Sebagai lingkungan pergaulan yang sehat dan Islami, hal ini penting bagi 

perkembangan jiwa anak, utamanya dalam proses sosialisasi. 
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c. Secara lebih khusus mulai membekali para santri dengan kemampuan berpikir 

kreatif, mengembangkan dan mengasah potensi kepemimpinan yang ada pada 

dirinya. 

Sedang untuk mencapai tujuan di atas ditentukan target operasional yaitu: 

a. Santri mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-

kaidah ilmu tajwid 

b. Santri mampu terbiasa melaksanakan shalat 5 waktu serta terbiasa hidup dengan 

adab-adab Islam sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya 

c. Santri hafal doa sehari-hari, mengerti cara menulis huruf-huruf Al-Qur’an. 

d. Santri mengenal dan memahami dasar-dasar berfikir kreatif dan teknik 

ketrampilan kepemimpinan sesuai dangan tingkatnya. 

5.   Peranan TPA 

Program pengelolaan TPA di Indonesia saat ini berdasarkan kebiasaan dalam 

masyarakat dan berdasarkan LPTQ Tingkat Nasional No 1 tahun 1991 tertanggal 7 

pebruari 1991 yang diresmikan oleh Menteri Agama pada waktu itu Bapak Munawir 

Syadzali pada tanggal 10 pebruari 1991. 

TPA sebagai lembaga pendidikan nonformal yang mempunyai peran utama 

mengajarkan kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an juga sangat berperan bagi 

perkembangan jiwa anak seperti pengetahuan tentang ibadah, akidah, dan 

akhlak/akhlak. Mengingat  bahwa materi yang diajarkan tidak hanya terpaku pada 

materi baca tulis Al-Qur’an melainkan juga memberikan materi tentang ibadah, 

aqidah, akhlak atau akhlak yang bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi 

pribadi yang Qur’ani dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam hidupnya.  
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Terkait dengan hal ini, Muzayyin Arifin (2003:38) berpendapat bahwa dalam 

proses pemberdayaan umat manusia, adanya lembaga pendidikan dalam masyarakat 

merupakan syarat mutlak yang mempunyai tanggung jawab kultural-edukatif. 

Selanjutnya Muzayyin Arifin, menyebutkan bahwa tanggung jawab lembaga-

lembaga pendidikan dalam segala jenisnya, menurut pandangan Islam adalah 

berkaitan dengan usaha menyukseskan misi dalam tiga macam tuntutan hidup seorang 

muslim, yaitu sebagai berikut: 

a. Pembebasan manusia dari ancaman api neraka. 
b. Pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki 

keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat 
sebagai realisasi cita-cita seseorang yang beriman dan bertakwa yang 
senantiasa memanjatkan doa sehari-hari. 

c. Membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar    keimanan 
yang kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling 
mengembangkan hidupnya untuk menghambakan dirinya kepada 
khaliknya. Keyakinan dan keimanannya berfungsi sebagai penyuluh 
terhadap akal budi yang sekaligus mendasari ilmu pengetahuannya.  

 
Di atas dasar pandangan inilah lembaga-lembaga pendidikan Islam berpijak 

untuk mencapai cita yang ideal, yaitu bahwa idealitas Islam dijadikan elan vitale-nya 

(daya pokok) tanggung jawab kultural-edukatifnya. Dengan demikian, maka jelaslah 

bahwa lembaga-lembaga pendidikan berkembang dalam masyarakat merupakan 

cermin dari idealitas umat (Islam). 

 

B.   Pendidikan Islam 

1.   Pengertian Pendidikan Islam 

Menurut Tim Pengembangan IKIP dalam Kunaryo (1989: 5), Pendidikan 

adalah aktifitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan 
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membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rokhani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi 

nurani) dan jasmani (panca indera serta ketrampilan-ketrampilan). 

Ngalim Purwanto (2003: 10) mengatakan bahwa: 

“Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan 
anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rokhaninya ke arah 
kedewasaan. Dalam pergaulannya dengan anak-anak orang dewasa menyadari 
bahwa tindakannya yang dilakukan terhadap anak itu mengandung maksud, 
ada tujuan untuk menolong anak yang masih perlu ditolong untuk membentuk 
dirinya sendiri”. 
 

Mortimer J. Adler dalam Arifin (2003: 13) mengartikan: 
 

“Pendidikan adalah Proses dengan mana semua kemampuan manusia (bakat 
dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, 
disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana yang 
secara artistik dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain 
atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu kebiasaan yang 
baik”. 

 
Sedangkan Herman H. Horne berpendapat, Pendidikan harus dipandang 

sebagai suatu proses penyesuaian diri manusia secara timbal balik dengan alam 

sekitar, dengan sesama manusia, dengan tabiat tertinggi dari kosmos. (Arifin 2003: 

13). 

Dari beberapa pendapat tentang pendidikan, dapat dipastikan bahwa 

pendidikan itu tidak hanya menumbuhkan, melainkan mengembangkan ke arah tujuan 

akhir. Juga tidak hanya suatu proses yang sedang berlangsung, melainkan suatu 

proses yang berlangsung ke arah sasarannya. Dalam pengertian analisis, pendidikan 

pada hakikatnya adalah “membentuk” kemanusiaan dalam citra Tuhan. 

Jika definisi-definisi yang telah disebutkan di atas dikaitkan dengan 

pengertian pendidikan Islam, akan diketahui bahwa, pendidikan Islam lebih 

menekankan  pada keseimbangan dan keserasian perkembangan hidup manusia. 
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Menurut Prof. Dr. Omar Muhammad Al-Thouny Al-Syaebani dalam Arifin 

(2003:15) mengartikan bahwa: “Pendidikan Islam sebagai usaha mengubah tingkah 

laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan 

kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses kependidikan “. 

Pendapat lain mengenai pendidikan Islam, diungkapkan oleh Dr. Muhammad 

Fadil Al-Djamaly, dalam Arifin (2003:17) yaitu bahwa pendidikan Islam merupakan 

proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan yang 

mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan 

kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar). 

Sementara hasil rumusan Seminar Pendidikan Islam se- Indonesia tahun 1960, 

memberikan pengertian Pendidikan Islam: “Sebagai bimbingan terhadap 

pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam”. 

Dari uraian dan beberapa pendapat mengenai pengertian pendidikan dan 

pendidikan Islam di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang benar adalah yang 

memberikan kesempatan kepada keterbukaan terhadap pengaruh dari dunia luar dan 

perkembangan dari dalam diri anak didik. Oleh karena itu, pendidikan secara 

operasional mengandung dua aspek, yaitu menjaga atau memperbaiki dan aspek 

menumbuhkan atau membina.     

2.  Tujuan Pokok Pendidikan Islam 

 Ulama besar Umar Bin Khattab kepada para wali mengemukakan, “ Amma 

Ba’du ajarlah anak-anakmu berenang, mengendarai kuda, dan riwayatkan kepada 

mereka ibarat-ibarat yang baik, syair-syair yang indah.” Pernyataan tersebut 
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mangandung pesan bahwa orang tua hendaknya memberikan pendidikan bagi anak-

anaknya tidak hanya pendidikan jasmani tetapi juga pendidikan bagi perkembangan 

jiwa dan akhlak. Hal ini sesuai dengan tujuan pokok Pendidikan Islam yaitu mendidik 

akhlak dan pendidikan jiwa. 

Setiap muslim yang mukmin berkewajiban mendidik anak-anaknya dengan 

pendidikan yang baik dan benar, sehingga mereka tumbuh dewasa menjadi anak-anak 

yang saleh. Sementara saleh atau tidaknya anak-anak banyak tergantung pada 

bagaimana orang tua mendidik mereka. 

Sabda Rasul SAW “Tiada seorang anakpun yang lahir kecuali dilahirkan 

dalam keadaan fitrah (berakidah yang benar). Maka kedua orangtuanyalah yang 

menjadikan anak itu beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi” (HR. Al Bukhari dan 

Muslim). Selanjutnya Hadist yang diriwayatkan oleh Imam At.Thirmidzi berbunyi 

:“Tidak ada hadiah yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya, kecuali 

(pendidikan) moral yang baik” (HR. Imam At Tirmidzi). 

Menurut John Loke dalam Ngalim Purwanto (2003:7) dengan teori 

tabularasanya mengemukakan bahwa, jiwa seorang anak yang baru dilahirkan seperti 

kertas putih, yang dapat ditulis menurut kehendak orang yang menulis. 

Dari hal-hal tersebut di atas, terlihat bahwa pengalaman yang bersumber dari 

orang tua atau orang lain yang ditemui anak dalam pergaulan sehari-hari dapat 

menanamkan sikap dan nilai-nilai yang kemudian oleh anak dijadikan pedoman 

dalam hidup. Orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dan utama dalam hidup 

anak. Kepribadian orang tua serta cara hidupnya merupakan unsur-unsur pendidikan 
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yang tak langsung. Dengan sendirinya masuk ke dalam pribadi anak yang sedang 

tumbuh. 

Perkembangan agama anak ditentukan pendidikan dan pengalamannya 

terutama pada masa pertumbuhan dari usia 0 sampai 12 tahun. Latihan-latihan 

keagamaan yang menyangkut ibadah seperti sembahyang, membaca Al-Qur’an, 

menghafal ayat-ayat pendek, harus dibiasakan sejak dini. 

Dalam Islam di dalam mendidik anak yang dimulai sejak lahir, orang tua 

harus memperhatikan pokok-pokok dasar ajaran sunah Rasul. Yang perlu sekali 

ditanamkan dalam mendidik anak adalah empat hal, yakni :  

a. Akidah dan Agama 

Cara yang ditempuh guna menumbuhsuburkan akidah yang ada dalam diri 

seorang anak adalah melalui tiga tahapan. Pertama melalui pemahaman; kedua 

melalui anjuran dan himbauan; ketiga melalui latihan membiasakan diri serta 

mengulang-ulang. 

b. Ketaatan  

Sikap ini merupakan bibit pertama yang harus dipupuk dalam jiwa anak didik 

dengan cara lembut dan perlahan-lahan. Untuk itu pendidik jangan sekali-kali 

memakai cara paksaan. Dalam hal ini pendidik harus bersikap sabar dan memahami 

sepenuhnya dunia psikologis anak didiknya. 

c. Kejujuran 

Sifat jujur merupakan tonggak akhlak yang mendasari bangunan pribadi yang 

benar bagi anak-anak. 
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d. Amanah 

Yang dimaksud di sini, sifat amanah mencakup segi pendengaran, 

pemindahan berita dan penggunaan mata (dari hal-hal yang dilarang). Termasuk 

dalam kategori amanat adalah amanat kekuasaan, hukum, dan tanggung jawab. 

Pengertian inilah yang lebih dekat kepada pemahaman dan jalan pikiran anak, yang 

karenanya perhatian kita terpusatkan untuk melatih, membiasakan serta memperluas 

wawasan anak. 

e. Sifat Qanaah dan Ridha 

Alangkah baiknya apabila dalam usia dini, seorang anak diperkuat perasaan 

keagamaannya, dan dipusatkan perhatiannya kepada akidah serta akhlak. Hal mana 

dimaksudkan agar dapat dilenyapkan pada diri anak hal-hal yang menyebabkan 

tumbuhnya rasa dengki, iri hati dan tamak. Diharapkan sifat tercela itu tidak akan 

tumbuh dalam kehidupan mereka di masa mendatang. Sifat qanaah dan ridha 

merupakan kunci kebahagiaan serta memberi ketenangan dalam berpikir. 

3.   Metode-Metode Pendidikan Anak 

Agar pendidikan terhadap perkembangan anak dapat berjalan dengan baik, 

maka orang tua atau pendidik harus mempunyai metode/pedoman pendidikan yang 

berpengaruh dalam upaya mempersiapkan anak secara mental, moral, saintikal, 

spiritual dan sosial, sehingga anak tersebut mampu meraih puncak kesempurnaan, 

kedewasaan dan kematangan berpikir dan bertingkah laku. 

Menurut M.D. Dahlan (1992: 1) paling tidak ada lima buah metode dalam 

mendidik anak, yaitu : a) pendidikan dengan keteladanan, b) pendidikan dengan adat 
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kebiasaan, c) pendidikan dengan nasihat, d) pendidikan dengan pengawasan, e) 

pendidikan dengan hukuman. 

Adapun secara rinci, penjelasan metode pendidikan terhadap anak tersebut di 

atas adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan dengan Keteladanan 

Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumlah metode 

paling ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan membentuk anak secar moral, 

spiritual, dan sosial. Sebab, seorangn pendidik merupakan contoh ideal dalam 

pandangan anak, yang tingkah laku dan sopan santunnya akan ditiru. 

Keteladanan merupakan faktor penentu baik buruknya anak didik. Semua 

keteladanan akan melekat pada diri dan perasaan anak, baik dalam bentuk ucapan, 

perbuatan, hal yang bersifat material, inderawi maupun spiritual. 

b. Pendidikan dengan adat kebiasaan 

  Adat kebiasaan/pembiasaan adalah salah satu metode pendidikan yang 

penting sekali, terutama bagi anak-anak. Anak-anak dapat menurut dan taat kepada 

peraturan-peraturan dengan jalan membiasakannya dengan perbuatan-perbuatan yang 

baik, di dalam keluarga, di sekolah dan juga masyarakat. 

Pembiasaan yang baik penting artinya bagi pembentukan watak anak, dan 

juga akan terus berpengaruh kepada anak itu sampai hari tuanya.  

c. Pendidikan dengan nasihat 

Nasihat sangat berperan dalam menjelaskan kepada anak tentang segala 

hakikat, menghiasinya dengan moral mulia, dan mengajarinya tentang prinsip-prinsip 

Islam. 
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d. Pendidikan dengan pengawasan 

Maksud pendidikan yang disertai pengawasan yaitu mendampingi anak dalam 

upaya membentuk aqidah dan moral, dan mengawasinya dalam mempersiapkannya 

secara psikis dan sosial, dan menanyakan secara terus menerus tentang keadaannya, 

baik dalm hal pendidikan jasmani maupun rohaninya 

e. Pendidikan dengan hukuman 

Hukuman dalam proses pendidikan dapat dikatakan sebagai penderitaan yang 

diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh orang tua, guru dan sebagainya 

sesudah terjadi pelanggaran, kejahatan atau kesalahan. Sebagai alat pendidikan 

hukuman hendaklah senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran, selalu 

bertujuan ke arah perbaikan, hukuman hendaklah diberikan untuk kepentingan anak 

itu sendiri. 

 

C.  Budi Pekerti, Pengertian Nilai dan Moral  

1.  Budi Pekerti 

a. Pengertian Budi Pekerti 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Budi berarti akal (sebagai alat batin 

untuk menimbang baik buruk,  benar tidak benar), tabiat, watak, akhlak, perangai, 

kebaikan, perbuatan baik, daya upaya, ikhtiar (Poerwadarminta, 1976 : 158). 

Sedangkan Pekerti dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tabiat, 

watak, akhlak, perbuatan (Poerwadarminta, 1976 : 724) 

Dalam Buku Pedoman Penanaman Budi pekerti Luhur dikemukakan bahwa 

pengertian budi pekerti yang paling hakiki adalah perilaku. Sebagai perilaku, budi 
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pekerti meliputi  pula sikap yang dicerminkan oleh perilaku. Sikap dan perilaku budi 

pekerti mengandung lima jangkauan sebagai berikut : 

1) Sikap dan perilaku hubungannya dengan Tuhan. 
Setiap manusia Indonesia harus kenal, ingat, berdoa dan bertawakal kepada 
Tuhannya. Dalam konteks ini pedoman akhlak tidak mungkin menyimpang 
dari agama karena proses akhlak yang terjadi berdasarkan keyakinan. 

2) Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan diri sendiri. 
Setiap manusia Indonesia mempunyai jati diri. Dengan jati diri seseorang 
mampu menghargai dirinya sendiri karena ia mempunyai konsep diri yang 
positif. 

3) Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan keluarga. 
Seseorang tidak mungkin hidup tanpa lingkungan sosial yang terdekat dan 
yang mendukung perkembangannya yaitu keluarga. Untuk itu, diperlukan 
suatu penyesuaian diri yang baik dengan keluarga supaya dapat bertahan. 

4) Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat dan  bangsa. 
Sikap dan perilaku ini sikap penyesuaian diri yang diperlukan terhadap 
lingkungan yang lebih luas daripada sekedar keluarga. Lingkungan 
merupakan tempat dimana ia dapat lebih mengekspresikan dirinya secara 
lebih luas setelah ia dewasa. 

5) Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar. 
Seseorang tidak mungkin bertahan hidup (survive) tanpa adanya dukungan 
kuat( sesuai, serasi, dan tepat) seperti yang dibutuhkannya. Untuk itulah 
terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang harus dipatuhi demi menjaga 
kelestarian dan keserasian antara hubungan manusia dan alam sekitarnya 
(Edi Sedyawati, 1995 : 5). 

 
Sikap dan perilaku itu jelas, sikap dan perilaku yang membantu orang untuk 

dapat hidup baik bersama Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan alam 

sekitarnya. 

b. Sifat-sifat Yang Terkandung dalam Budi Pekerti 

Budi Pekerti merupakan masalah yang pelik, bahkan dianggap sebagai sesuatu 

yang abstrak. Dikatakan abstrak karena konsep akhlak belum terungkap secara 

operasional. Maka Edi Sedyawati   mengkonkritkan sifat-sifat akhlak menjadi 56 

yaitu : 

 “Bekerja keras, berani memikul resiko, berdisiplin, beriman, berhati lembut, 
berinisiatif, berkemauan keras, berpikir matang, berpikiran jauh ke depan, bersahaja, 
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bersemangat, bersikap konstruktif, bersyukur, bertanggung jawab, bertenggang rasa, 
bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, hemat, jujur, kreatif, kukuh hati, 
lugas, mandiri, mawas diri, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, 
menghargai waktu, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, produktif, rajin, 
ramah tamah, rasa kasih sayang, rasa percaya diri, rela berkorban, rendah hati, sabar, 
setia, sikap adil, sikap hormat, sikap tertib, sopan santun, sportif, susila, tangguh, 
tegas, tekun, tepat janji, terbuka, ulet”. (Edi Sedyawati, 1995 : 10-29). 

 
2.   Pengertian Nilai 

Istilah nilai dalam Kamus Purwadarminta yang dikemukakan kembali oleh 

Bambang Daroeso (1986:19) nilai (valere artinya: kuat, baik, berharga) dikatakan 

sebagai: 

a. Harga dalam taksiran, misalnya nilai intan 
b. Harga sesuatu, misalnya uang 
c. Angka Kepandaian 
d. Kadar, mutu 
e. Sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, 

misalnya: nilai-nilai agama. 
 

Encyclopedi Britania dalam Bambang Daroeso (1986: 20) mengartikan “ nilai 

itu adalah suatu penetapan atau suatu kualitas sesuatu obyek yang menyangkut suatu 

jenis atau minat”. 

Disebutkan pula dalam Bambang Daroeso (1986: 20) bahwa yang dimaksud 

dengan nilai adalah suatu penghargaan atau kualitas terhadap sesuatu hal, yang dapat 

dasar penentu tingkah laku seseorang, karena sesuatu atau hal itu menyenangkan 

(pleasant), memuaskan (satifying), menarik (interest), berguna (usefull), 

menguntungkan (profitable) atau merupakan suatu sistem keyakinan (belief). 

Terkait dengan masalah nilai, Drs. Suyahmo dalam filsafat moral menyatakan 

bahwa nilai adanya ditentukan oleh subyek yang menilai dan obyek yang dinilai. 

Sebelum ada subyek yang menilai maka benda atau barang itu tidak bernilai. Jadi 



24 

nilai ditentukan adanya interaksi antara subyek yang menilai, inilah yang 

menggabungkan subyektifisme dan obyektifisme (Suyahmo 2000: 105) 

Walaupun dikatakan bahwa nilai diciptakan oleh subyek, namun nilai 

mempunyai kepribadian sendiri (Gazalba 1973:459) Artinya, nilai tidak dapat 

diperlakukan sewenang-wenang atau sekehendak hati karena di dalam moral 

tersembunyi garis persamaan nilai pada individu dan kesatuan sosial, sehingga sering 

orang dapat berkata tentang segi obyektivitas nilai. 

Menurut Sidi Gazalba (1973: 461), penilaian subyektif dan obyektif itu 

terletak dari segi mana orang menilai. Bila kita memandang sesuatu itu dari segi 

obyektifitas nilai, maka terbentuklah nilai obyektif, begitu pula sebaliknya, bila kita 

lihat nilai dari segi diri sendiri, maka terbentuklah nilai subyektif. 

Bagi manusia, nilai dijadikan alasan atau motivasi dalam segala perbuatannya 

dan dalam pelaksanaannya, nilai-nilai ini dijabarkan dalam bentuk kaidah atau norma, 

sehingga merupakan suatu perintah atau keharusan, anjuran atau larangan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan pedoman yang bersifat abstrak 

tentang baik buruknya, pantas atau tidaknya sikap perilaku seseorang dalam satu 

komunitas masyarakat atau bangsa tertentu. Nilai menjadi pendorong, penggerak dan 

sekaligus pembatas tindakan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai berperan 

sebagai dasar pedoman yang menentukan kehidupan manusia yang kemudian 

diwujudkan secara konkrit menjadi norma moral.  

3.   Pengertian Moral 

Istilah “moral” sering disamakan dengan “etika”, yang  dari kata Yunani, 

“ethos” dan dalam bahasa latin disebut “mos” atau “moralitas”. Bambang Daroeso 
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(1986: 22-24) dalam bukunya yang berjudul Dasar dan Konsep Pendidikan Moral 

Pancasila, menuliskan beberapa pendapat para ahli tentang moral. Diantaranya adalah 

J. Verkuyl yang mengatakan: 

“Dalam pemakaian dikalangan ilmu pengetahuan kata etika yaitu telah 
mendapat arti yang lebih dalam daripada kata moral. Kata moral telah 
mendangkal artinya. Kadang-kadang “moral” dan “mos” atau “mores” hanya 
kelakuan lahir saja tetapi senantiasa menyinggung juga kaidah dan motif-
motif perbuatan seseorang yang lebih dalam”. 

 
Kemudian N. Driyarkara S.J. mengatakan bahwa: moral atau kesusilaan 

adalah nilai-nilai yang sebenarnya bagi manusia. Dengan kata lain moral atau 

kesusilaan adalah tuntutan kodrat manusia. Dan pendapat yang berbeda diungkapkan 

D.A. Wila Huky: 

“Kita dapat memahami moral dengan tiga cara, yaitu moral sebagai 
tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan diri pada kesadaran, bahwa ia 
terikat oleh keharusan untuk mencapai yang lebih baik sesuai dengan nilai dan 
moral yang berlaku dalam lingkungannya. Moral sebagai seperangkat idee-
idee tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang 
oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu. moral adalah ajaran 
tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau 
agama tertentu”.  

 
Oleh Bambang Daroeso (1986: 45) sendiri berpendapat bahwa: 

“Moral mengungkapkan dapat atau tidaknya suatu perbuatan tindakan 
oleh sesamanya diterima oleh sesamanya dalam hidup kemasyarakat. Dapat 
diterima atau ditolaknya suatu perbuatan itu, mensiratkan adanya nilai-nilai 
tertentu yang dipakai sebagai pengukur. Nilai-nilai yang dapat diterima dan 
diakui bersama mengatur tata cara saling berhubungan menjadi suatu 
kebiasaan yang bersangkutan. Mores mengandung prinsip dan nilai/norma 
immanen”. 

 
Sedangkan menurut P.J. Bouman yang ditulis oleh Bambang Daroeso 

(1986:22), moral adalah suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang timbul 

adanya interaksi antara individu-individu di dalam pergaulan.  
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 Bambang Daroeso (1986: 27) dalam bukunya Dasar dan Konsep Pendidikan 

Moral Pancasila mengungkapkan: 

“Perbuatan manusia dinilai secara moral bilamana perbuatan itu 
didasarkan kepada kesadaran moral. Dalam kesadaran moral tingkah laku atau 
perbuatan itu dilaksanakan secara sukarela tanpa paksaan dan keluar dari diri 
pribadinya. Pada dirinya ada perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan 
perbuatan bermoral itu. Kesadaran akan kewajibannya itu disebut suara 
bathin. Suara bathin sesungguhnya merupakan suara yang mengajak manusia 
agar sadar melakukan perbuatan yang susila”.  

 
Diungkapkan oleh F. Von Magnis dalam Bambang Daroeso (1986: 27) 

bahwa: berkesadaran moral tidak lain adalah merasa wajib untuk melakukan tindakan 

yang bermoral. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang 

bermoral ada dan terjadi di dalam hati sanubari manusia, siapapun, di manapun dan 

kapanpun juga. 

Menurut kenyataan, manusia hidup memang mempunyai otonomi, tetapi 

manusia tidak bebas sepenuhnya. Dalam kehidupan manusia terikat oleh ketentuan-

ketentuan yang ada dalam masyarakat. 

Ketentuan-ketentuan ini menurut Bambang Daroeso (1986: 23) sebagai 

berikut: 

a. Ketentuan agama yang berdasarkan wahyu. 
b. Ketentuan kodrat yang terutama dalam diri manusia, termasuk di 

dalamnya      ketentuan moral universal yaitu moral yang seharusnya. 
c. Ketentuan adat -istiadat buatan manusia, termasuk di dalamnya ketentuan 

moral yang berlaku pada suatu waktu. 
d. Ketentuan hukum buatan manusia, baik berbentuk adat kebiasaan atau 

hukum negara. 
 

Sedangkan syarat untuk menjadi manusia yang bermoral adalah memenuhi 

salah satu ketentun kodrat yaitu adanya ketentuan yang baik. 

Lebih tegas disampaikan oleh  Ngalim Purwanto (2003:31): 
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“Moral atau kesusilaan bukan hanya berarti bertingkah laku sopan-santun, 
bertindak dengan lemah lembut, taat dan berbakti kepada orang tua saja, 
seperti umumnya diartikan orang konsekuen, bertanggungjawab, cinta bangsa 
dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan negara, berkemauan keras, 
berperasaan halus, dan sebagainya termasuk norma-norma kesusilaan yang 
harus kita kembangkan dan kita tanamkan dalam hati sanubari anak-anak dan 
bangsa”. 

 
Dari beberapa pengertian moral yang diungkapkan para pakar di atas, dapat 

dikatakan bahwa moral adalah ukuran baik buruknya perbuatan manusia. Moral 

berkaitan erat dengan tingkah laku atau perilaku manusia sehari-hari, seperti sopan 

santun, bakti anak terhadap orang tua atau guru, cara berbicara dan cara-cara 

bertindak dalam hidupnya di masyarakat. 

Moral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Moral akan 

membawa manusia pada tingkah laku yang seharusnya dilakukan dan yang 

seharusnya tidak dilakukan. Dengan demikian moral atau kesusilaan adalah perilaku 

manusia yang didasarkan pada kesadaran untuk berbuat dan bertingkah laku yang 

baik, yamg selaras dengan kehendak masyarakat.  

 

D.   Pembinaan Ahklak 

1. Pengertian Akhlak 

Menurut Hasan (2002 :1) akhlak berasal dari bahasa Arab “khuluqun” yang 

berarti perangai, tabiat, adat atau “khalqun” yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. 

Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat atau sistem perilaku 

yang dibuat. Secara sosiologis di Indonesia kata akhlak sudah mengandung konotasi 

baik, jadi orang yang berakhlak berarti orang yang berbudi baik.  
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Akhlak menurut Imam Gozali (Oemar Bakry : 10) Akhlak adalah sifat yang 

melekat dalam jiwa seseorang yang menjadikan ia dengan mudah bertindak tanpa 

banyak pertimbangan lagi. 

Pendapat lain mengenai akhlak menurut sebagian ulama yang disampaikan 

oleh Oemar Bakry menyatakan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang terpendam 

dalam jiwa seseorang dan sifat itu akan timbul waktu ia betindak tanpa ia merasa sulit 

(timbul dengan mudah). Akhlak seseorang merupakan sikap seseorang yang 

dimanifestasikan kedalam perbuatan. Suatu sikap yang dimiliki seseorang dapat 

dikatakan sebagai akhlak seseorang, apabila hal itu sudah menjadi kebiasaannya dan 

mudah dilakukannya. Misalnya seseorang yang pemurah maka baginya memberikan 

sesuatu pada orang lain itu sudah hal yang biasa, dalam memberi dia tidak akan 

banyak pertimbangan lagi. 

2. Akhlak Yang Baik Dan Akhlak Yang Buruk 

a. Akhlak Yang Baik 

Akhlak yang baik dan buruk dapat dilihat atau dapat tercermin dari perbuatan 

seseorang. Orang yang  akhlaknya baik adalah orang yang besifat lapang dada, 

peramah dan pandai bergaul, tidak menyakiti hati orang lain, benar, tidak berdusta, 

sabar (tabah), dapat dipercaya, baik dengan tetangga, kata-kata dan perbuatannya 

disenangi orang lain dan lain-lain sifat utama (Oemar Bakry, 1986 : 21). 

Dalam Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Akhlak yang baik 

(Akhlakul Karimah) ialah pola perilaku yang dilandaskan dan dimanifestasikan nilai-

nilai Iman, Islam dan Ikhsan. Adapun contoh-contoh Akhlakul Karimah sebagai 

berikut: 
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1) Akhlak yang berhubungan dengan Allah, meliputi: Mentauhidkan Allah, 
taqwa, berdoa, Dzikrulloh dan tawakal 

2) Akhlak diri sendiri, meliputi : sabar, syukur ,tawadhu (rendah hati, tidak 
sombong), benar, iffah (menahan diri dari melakukan yang terlarang), 
hilmun (menahan diri dari marah), amanah/jujur dan merasa cukup dengan 
apa yang ada 

3) Akhlak terhadap keluarga, meliputi : Birrul walidain (berbuat baik kepada 
orang tua), adil terhadap saudara, membina dan mendidik keluarga, dan 
memelihara keturunan 

4) Akhlak terhadap masyarakat, meliputi: Ukhuwah/persaudaraan, ta’awun 
(tolong menolong), adil, pemurah, penyantun, pemaaf, menepati janji, 
musyawarah dan wasiat dalam kebenaran. 

5) Akhlak terhadap alam, meliputi: memperhatikan dan merenungkan 
penciptaan alam dan memanfaatkan alam (Maimunah Hasan, 2002: 6-7). 

 
Kehidupan orang yang baik adalah yang dapat menyempurnakan akhlaknya 

sesuai dengan akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.  

b. Akhlak Yang Buruk. 

Akhlak yang buruk adalah akhlak yang tercermin dalam diri seseorang  yang 

selalu bermuka masam, kasar tabiatnya, tidak sopan, sombong, pendusta, penakut, 

dan berbagai sifat yang tidak baik (Oemar Bakry, 1986 : 24).  

Orang yang buruk akhlaknya menjadikan orang lain benci kepadanya, menjadi 

celaan dan tersisih dari pergaulan dan menyusahkan orang lain. Dalam bermasyarakat 

ia selalu resah, tidak mempunyai teman, dan tidak disukai masyarakatnya. 

3. Cara Atau Teknik Pembinaan Akhlak. 

Untuk mendidik seseorang supaya berakhlak yang baik banyak caranya. 

Menurut Oemar Bakry ( 1986, 11-19) cara-cara  tersebut sebagai berikut : 

a. Mengisi akal dan fikiran dengan ilmu pengetahuan. 

Terkait dengan akal fikiran dan ilmu pengetahuan Oemar Bakry berpendapat 

bahwa: 
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 “Akal fikiran seseorang besar sekali pengaruhnya dalam 
kehidupannya. Akal fikiran yang sempit dan buntu akan menjadikannya 
menempuh jalan yang sesat. Sebaliknya, akal fikiran yang sehat berisi ilmu 
pengetahuan menjadi obor yang menerangi jalan hidupnya. Akal fikiran yang 
sehat berisi ilmu pengetahuan, itu akan tetap selalu menuntunnya ke jalan 
yang baik “ (1986 : 11). 

 
Jadi orang yang akal fikirannya berisi ilmu pengetahuan maka ia selalu 

berusaha untuk selalu berbuat sesuatu yang berguna bagi dirinya, keluarga dan 

bangsanya. 

b. Bergaul dengan orang-orang yang baik. 

Manusia suka meniru orang lain, ia mencontoh pakaian, perhiasan dan gaya 

hidup masyarakat sekitarnya, ia juga meniru dan mengikuti tingkah laku teman 

sejawatnya. Begitu yang biasanya terjadi dalam masyarakat. Bergaul dengan orang 

yang berani menjadikan seseorang berani pula, bergaul dengan orang baik membawa 

ia ikut baik. Di dalam Lembaga Pendidikan kebanyakan ahli-ahli pendidikan juga 

berpendapat bahwa anak-anak didik dalam suatu ruangan kelas hendaklah sebaya 

umur dan tingkatan kecerdasannya. Hal itu untuk menjaga agar akhlak mereka tidak 

ketularan oleh anak-anak didik yang berumur  yang sudah mengetahui bermacam-

macam perbuatan yang tidak baik diluar sekolah. 

c. Meninggalkan sifat pemalas. 

Pemalas dan terbiasa duduk-duduk berpangku tangan tanpa amal, merusak 

kesehatan. Semua organ tubuh menjadi lesu ia menjadi dungu dan bodoh. Sering 

melamun pada perbuatan yang tidak baik akhirnya jatuh kelembah kehinaan. 

Sebaliknya orang bekerja giat agar tercapai cita-citanya. Jadi dengan bekerja dan 

belajar giat orang akan terhindar dari segala perbuatan jahat. Kita akan menjadi orang 

yang baik berguna pada agama, bangsa dan negara. 
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d. Merubah kebiasaan buruk 

Suatu perbuatan yang sudah dilakukan seringkali ia akan menjadi tabiat, jadi 

susah merubahnya. Tabiat atau kebiasaan jahat bisa mendarah daging sehingga  sulit 

merubahnya.  

Untuk meninggalkan sifat jahat dan sifat-sifat yang buruk, memerlukan 

kemauan keras, tekad yang membaja serta kesadaran yang mendalam. Karena ada 

kemauan pasti ada jalan. Oemar Bakry mengungkapkan ada beberapa cara untuk 

merubah tabiat buruk yaitu : 

1) Kemauan yang keras membaja untuk merubah. 

Berani memaksakan diri berbuat dan melakukan segala sesuatu yang 

bertentangan dengan kebiasan jahat yang telah pernah dilakukan. Jika perlu 

mengatakan dan berjanji di depan orang lain untuk bertekad tidak akan berbuat jahat 

lagi, sehingga akan menambah kuat tekad dan semangatnya. 

2) Jangan sekali-kali meninggalkan perbuatan baik yang baru dicoba sebagai ganti 

dari tingkah laku jahat yang baru ditinggalkan. 

Walaupun meninggalkan kebiasaan lama begitu berat dan sulit tetapi kita 

harus tetap berjuang dengan segala daya upaya. Dengan demikian kemungkinan besar 

akan berhasil memperbaiki akhlak. Dan untuk meninggalkan kebiasaan buruk, harus 

dilakukan dengan sekaligus. Walaupun itu sulit tetapi hasilnya akan lebih baik 

daripada melakukannya secara bertahap. 

3) Hendaklah bertindak merubah dan meninggalkan kebiasaan jahat yang sudah 

pernah dilakukan secepat mungkin sebagai realisasi dari tekadnya 
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Setelah tekad ada, langsung dikerjakan tekad itu. Jangan menunda waktu. 

“Don’t wait till tomorrow what you can do today”. Sesuatu yang sudah dicita-citakan 

harus direalisasikan agar tidak menjadi impian semata. 

4) Membiasakan membaca sejarah (otobiografi) orang-orang ternama. 

Dengan membaca sejarah orang-orang besar memberi suatu inspirasi dalam 

jiwa. Akhirnya akan timbul cita-cita dan keinginan untuk meniru dan meneladani. 

Dari dalam diri akan muncul keinginan untuk meninggalkan perbuatan jahat dan 

mencontoh perjuangan orang-orang besar itu. 

Sejarah orang-orang besar pemimpin dunia seperti Gandhi, Muhammad Hatta, 

Mustofa Kamal, Crurchil dan lain-lain dapat menjadi teladan bagi kita. Selain itu 

sejarah Rasul-Rasul yang banyak dikisahkan dalam Al-Qur’an Karim, seperti Nabi 

Musa, Nabi Ibrahim Dan Nabi Muhammad SAW akan memberikan kesan dan 

pelajaran yang dapat merubah tingkah laku seseorang.  

 

E.  Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pembinaan Akhlak Anak  

1.  Faktor Pendorong 

 Pembinaan akhlak merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh 

orang tua terhadap anak-anak agar anak-ank nantinya menjadi generasi yang saleh 

dan salekhah. Dalam usaha pembinaan akhlak diketahui bahwa obyek pembinaan 

akhlak adalah anak-anak yaitu seorang yang sedang tumbuh ke arah kedewasaan. 

 Dalam usaha pembinaan akhlak anak, banyak dipengaruhi oleh beberapa 

faktor pendorong baik yang berasal dari diri anak tersebut maupun faktor dari luar 

dirinya. Faktor-faktor  tersebut antara lain: 
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a. Orang tua 

Orang tua adalah pembina pribadi yang utama dalam hidup anak, kepribadian 

orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang 

tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang 

sedang tumbuh (Daradjat 1978:71). Terkait dengan hal ini, maka orang tua yang baik 

kemungkinan besar akan menghasilkan anak yang baik pula. 

Supaya tetap aktif dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam 

rangka pembinaan akhlak maka orang tua sangat diperlukan memberikan dorongan 

dalam mengikuti kegiatan pembinaan tersebut. 

b. Motivasi Anak 

Motivasi berasal dari kata motivation yang berarti alasan daya batin dan 

dorongan. Adapula yang mengartikan bahwa motivasi berasal dari latar belakang atau 

sebab-sebab yang mendorong individu melakukan aktivitas guna mencapi tujuan. 

Terkait dengan hal ini Darsono (2001:63) mengemukakan bahwa berdasarkan 

sifatnya motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

1). Motivasi instrinsik 

Motivasi instrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri, tidak 

dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya. Jadi tingkah laku yang dilakukan seseorang 

disebabkan oleh kemauan sendiri, bukan dorongan dari luar. 

 

2).  Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbulnya dalam diri seseorng 

karena pengaruh dari rangsangan luar. 
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c. Lingkungan Masyarakat 

 Masyarakat adalah pelaku atau faktor penting dalam pendidikan dan 

merupakan lingkungan luas yang mempresentasika akidah, akhlak, serta nilai-nilai 

dalam prinsip yang telah ditentukan karena manusia adalah makhluk sosial, 

terpengaruh kepada orang lain dan mendapat pengaruh dari orang lain (Zuhaili 

2002:89). 

 Tugas masyarakat dalam hal pendidikan meliputi bidang yang cukup luas dan 

bermacam-macam, yaitu memuat hal-hal terkecil dalam hidup sampai Departemen-

departeman dan sebagainya. Tugas masyarakat juga terlihat dalam kebiasaan dan 

tradisi serta dalam pemikiran berbagai peristiwa juga dalam kebudayaan secara umum 

serta dalam pengarahan spiritual dan sebagainya. Lingkungan masyarakat yang baik 

kemungkinan besar akan menghasilkan anak yang baik pula. Pada dasarnya 

masyarakat harus mendidik anak dengan cara yang baik dan benar.  

2.  Faktor Penghambat 

 Tidak selamanya apa yang dilaksanakan dapat meraih apa yang diharapkan. 

Karena bagaimanapun usaha pembinaan akhlak tidak akan lepas dari hal-hal yang 

dapat menghambat jalannya pelaksanaan pembinaan tersebut. Faktor-faktor yang 

dapat menghambat pembinaan akhlak antara lain:  

 

a. Tingkat Sosial Ekonomi 
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Keberhasilan suatu pendidikan tidak terlepas dari pendanaan yang ada. 

Pepatah Jawa mengatakan Jerbasuki Mawa Beya, kalau ingin berhasil harus diikuti 

dengan pembiayaan.  

Tingkat sosial ekonomi orang tua yang masih rendah dapat menjadi 

penghambat bagi pendidikan karena orang tua lebih memikirkan biaya bagi 

kebutuhan sehari-hari dibandingkan bagi pendidikan anak dikarenakan keterbatasan 

penghasilan. 

b. Tingkat Pendidikan 

 Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan selalu memperhatikan pendidikan 

anaknya. Pendidikan bukan lagi kebutuhan sekunder tetapi sudah menjadi kebutuhan 

yang harus dipenuhi dalam keluarga. 

 Tingkat pendidikan yang rendah yang dimiliki orang tua dapat berakibat pada 

rendahnya keinginan orang tua untuk memikirkan pendidikan anaknya, mereka  

menganggap bahwa pendidikan sebagai hal yang biasa. 

c. Tenaga Pengajar 

Tenaga pengajar bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar adalah salah 

satu faktor yang penting. Begitu juga keberhasilan kegiatan belajar mengajar TPA 

banyak ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Ustadz dan Ustadzahnya. Maka bila 

TPA ingin sukses dan berhasil mencapai tujuannya, maka pengurus/pengelola harus 

senantiasa mengusahakan agar jumlah Ustdz memadai dengan jumlah santri yaitu 1 

Ustadz mengajar 5 santri (As’ad dan Budiyanto 1995:19). 

 Selain jumlah yang cukup, kualitas Ustadz juga perlu mendapat perhatian, 

untuk itu sangat diperlukan adanya persyaratan sebagai calon Ustadz. 
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 Menurut Team Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Mushola Kota Gede 

Yogyakarta dalam As’ad dan Budiyanto (1995:22) untuk menyeleksi calon Ustadz 

ada beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan yaitu: 

1).  Kefasihan membaca Al-Qur’an. 
2).  Penguasaan ilmu tajwid dan adab-adab membaca Al-Qur’an. 
3).  Kepribadian dan kemampuan mengajar 
4).  Sifat kebapakan/keibuan. 
5). Usia, tempat tinggal, dan sebagainya. 

 
Setelah calon Ustadz ada, selanjutnya diadakan pembinaan yang berupa: 

1).  Penataran mengenai metodologi Iqra’. 

2).  Penataran dan sistem pengelolaan TPA. 

3).  Studi banding TPA yang sudah maju. 

Dengan langkah-langkah tersebut di atas, InsyaAllah TPA yang dikelola akan 

lebih baik dan tercapai targetnya.  

 

F.   Kerangka Berpikir 

Tujuan pokok pendidikan Islam adalah mendidik akhlak dan Pendidikan jiwa. 

Islam telah menyimpulkan bahwa pendidikan  akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. 

Islam sangat memperhatikan secara khusus terhadap anak-anak dan pemuda, karena 

mereka adalah subjek pendidikan serta anggota keluarga yang berhak mendapatkan 

lebih banyak pendidikan dan pengajaran. 

Tanggung jawab Islami, sesuai dengan dasar-dasar pendidikan modern, 

terletak pada tiga pihak utama, yaitu keluarga (lembaga informal), sekolah (formal), 

dan masyarakat (non formal). Lembaga non formal contohnya Taman Pendidikan Al-

Qur’an (TPA) yang merupakan lembaga pendidikan non formal yang mengajarkan 
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pendidikan baca tulis Al-Qur’an untuk anak usia SD. Lembaga ini, 

penyelenggaraannya ditangani oleh masyarakat Islam setempat. Seiring dengan 

perkembangan jaman, selain berperan sebagai lembaga yang mengajarkan 

kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an sebagai materi pokoknya, TPA juga 

berperan dalam pembinaan ibadah,aqidah dan akhlak anak. Ini terlihat dari pemberian 

materi tambahan seperti ibadah, aqidah, akhlak. Yang tujuannya mempersiapkan atau 

mewujudkan santri agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang Qur’ani dan 

mencintai al-Qur’an sebagai pedoman dan pandangan hidup. Untuk membina akhlak 

ini dilakukan dengan cara pemberian bimbingan sikap dan perilaku anak sehari-hari. 

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai 

berikut. 

Gambar 1 Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Tylor dalam bukunya Moleong (2002: 3) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan 

kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan 

menggunakan data yang dikumpulkan. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama penetapan 

fokus dapat membatasi study, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang 

inquiri. Kedua penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi- 

eksklusi atau memasukan–mengeluarkan informasi yang baru diperoleh dilapangan 

(Moleong, 2002: 62) 

Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang dijadikan fokus 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Peranan TPA dalam melaksanakan pembinaan akhlak anak pada TPA At-

Thohiriyah desa Klampok, yang meliputi aspek pembinaan yang dilakukan di 

TPA dan akhlak anak. Aspek pembinaan mencakup:  
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a. Materi pelajaran 

b. Metode pendidikan 

c. Kegiatan di TPA 

Sedangkan aspek akhlak anak meliputi: 

a. Sikap 

b. Perilaku 

2. Faktor pendorong dan penghambat pembinaan yang dilaksanakan di TPA, dengan 

indikator : 

a. Faktor pendorong 

1).  Orang tua 

2).  Motivasi anak 

3).  Lingkungan masyarakat 

b. Faktor penghambat 

1).  Faktor sosial ekonomi 

2).  Tingkat pendidikan 

3).  Tenaga pengajar 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan 

dikumpulkan. Adapun yang menjadi data penelitian ini adalah : 

1. Sumber data primer 

Sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dalam 

penelitian. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan 



40 

sumber data utama (Moleong, 2002: 112). Dalam penelitian ini yang merupakan 

sumber data primer adalah semua fakta dan keterangan yang diperoleh dari Ustadz, 

Orangtua anak, Tokoh Masyarakat dan anak yang mengikuti pendidikan di TPA di 

tempat penelitian.  

2. Sumber data sekunder 

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan menggunakan data 

sekunder dari dokumen. Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film. Sumber 

tertutis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2002: 160). Dalam penelitian ini dokumen 

yang digunakan adalah dokumen resmi yaitu dokumen di TPA At-Thohiriyah Desa 

Klampok, kecamatan Purworejo-Klampok, Kabupaten Banjarnegara. 

 

D. Teknik  Cuplikan (Sampling) 

Cuplikan berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis dari sumber data 

yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik Cuplikan merupakan suatu bentuk 

khusus atau proses bagi pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah 

pada seleksi (Sutopo, 2002 :55). Menurut Bogdan dan Biklen dalm Sutopo (2002: 55) 

Cuplikan dalam penelitian kualitatif sering juga dinyatakan sebagai internal sampling 

yang berlawanan dengan sifat cuplikan dalam penelitian kuantitatif, yang dinyatakan 

sebagai external sampling. Dalam cuplikan yang bersifat internal, cuplikan diambil 

untuk mewakili informasinya, dengan kelengkapan dan kedalamannya yang tidak 

sangat perlu ditentukan oleh jumlah sumber datanya, karena jumlah informan yang 

kecil bisa saja menjelaskan informasi tertentu secara lebih lengkap dan benar 
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daripada informasi yang diperoleh dari jumlah narasumber yang lebih banyak, yang 

mungkin mengetahui dan memahami informasi yang sebenarnya. Teknik cuplikan 

(sampling) yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling atau 

sampel bertujuan. 

Penentuan subyek penelitian secara purposive sampling diguakan untuk 

memilih subyek penelitian yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya 

secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. 

Dalam penelitin ini adalah Ustadz, orang tua santri, tokoh masyarakat, dan anak-anak 

yang mengikuti TPA. Yang nantinya akan memberi keterangan untuk mengungkap 

peranan TPA dalam pembinaan akhlak anak dan faktor yang mempengaruhi 

pembinaannya. (Subyek penelitian dapat dilihat pada lampiran II). 

 

E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka 

penelitian. Pada penelitian ini dalam proses pengumpulan data akan digunakan 

metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian (Rachman 1999:72). 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung. 

Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap 

obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada 

bersama obyek yang diselidiki (Rachman 1999: 77). 
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Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap dan 

memberikan gambaran tentang pembinaan yang dilakukan oleh TPA At-Thohiriyah 

terhadap akhlak anak yang ada di TPA, yaitu dengan mengamati secara langsung 

sikap dan perilaku anak serta pelaksanaan kegiatan pembinaaan yang dilakukan oleh 

pengasuh (Ustadz) TPA At-Thohiriyah.  

2. Wawancara 

Menurut Lexy .J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviuer) 

yang mengajukan sejumlah pertanyaan, dan yang diwawancarai (Interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (2002: 135) 

Wawancara dipergunakan untuk memperoleh informasi atau data berupa 

ucapan, pikiran, gagasan, perasaan, dan kesadaran sosial. Dengan wawancara 

diharapkan informasi tentang peranan TPA dalam pembinaan akhlak anak dapat 

terungkap dan terekam oleh peneliti secara cermat.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang 

berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan yang 

diajukan secara langsung kepada informan dan responden di tempat penelitian. 

3. Studi Dokumentasi 

 Dokumentasi diartikan sebagai teknik mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian 

(Rachman 1999 : 96). 
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Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mencari 

data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan gambaran umum TPA At-

Thohiriyah desa Klampok. 

 

F. Objektifitas dan Keabsahan Data. 

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu 

penelitian oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Untuk 

memperoleh validitas tetap, peneliti menggunakan teknik triangulasi  yaitu teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.  

Metode pengukuran data yang dipergunakan dalam penelitin ini adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong 2002: 178) Hal ini dapat 

dicapai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang dapat rakyat biasa, orang yang 
berkependidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan.  

 
Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan kelima-limanya 

untuk membandingkan. Peneliti hanya menggunakan : 

1. Membandingkan data hasil  pengamatan dengan data hasil wawancara 
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2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, maka model triangulasi 

yang dilaksanakan adalah dengan cara membandingkan data atau masalah yang sama 

dengan berbagai sumber/informan, teknik/metode dan waktu yang berbeda. Untuk 

lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2 Model Triangulasi 

 

 

 

 

 

 

G. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh di lapangan berupa data kualitatif, dan metode yang 

digunakan adalah metode analisa data dengan model interaktif (Miles dan Huberman, 

1992 : 20). 

Dalam model analisis interaktif tersebut tiga komponen yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Ketiga komponen dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga 

Data/masalah sama 

Waktu berbeda 

Teknik/metode berbeda 

Sumber/informan berbeda 
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komponen tersebut berinteraksi. Jadi tiga jenis kegiatan analisis dan pengumpulan 

data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif.  

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Pengumpulan  data. 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan 

hasil observasi dan interview di lapangan. 

2. Reduksi data (pemilihan data) 

a. Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data 

b. Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai bahan 

penyajian data 

3. Penyajian data 

Selanjutnya data disajikan dalam uraian-uraian naratif yang disertai dengan 

bagan atau tabel yang memperjelas penyajian data.  

4. Penarikan kesimpulan / verifikasi           

Setelah melalui dua tahap tersebut di atas, maka dilakukan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah disajikan tadi disimpulkan dan juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Siklus daripada analisa data interaktif 

dapat di gambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3. Model Analisis Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 
 
H. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam empat tahap, yaitu tahap 

sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada 

tahap pertama pra lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang dibutuhkan 

atau diperlukan peneliti sebelum terjun dalam kegiatan penelitian yaitu :  

1. Menyusun rancangan penelitian 

2. Mempertimbangkan secara konseptual-teknis serta logistik terhadap tempat yang 

akan digunakan dalam penelitian 

3. Membuat surat izin penelitian 

4. Latar penelitian dan dinilai guna serta melihat dan sekaligus mengenal unsur-

unsur sosial dan keadaan alam pada latar penelitian 

5. Menentukan informan yang akan membantu peneliti dengan syarat-syarat tertentu 

6. Mempersiapkan perlengkapan penelitian  

Kesimpulan-kesimpulan 
: Penarikan/Verifikasi 

Pengumpulan 
data 

Reduksi 
d

Penyajian data 

Miles dan Huberman, 1992:20 
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7. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika terutama berkaitan 

dengan tata cara peneliti berhubungan dengan masyarakat dan harus menghormati 

seluruh nilai yang ada di dalam masyarakat 

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan peneliti dengan bersungguh-

sungguh dengan kemampuan yang dimiliki berusaha untuk memahami latar 

penelitian. Dengan segala daya, usaha serta tenaga yang dimiliki oleh peneliti 

dipersiapkan benar-benar dalam menghadapi lapangan penelitian.  

Tahap ketiga yaitu analisis data. Setelah semua data yang diperoleh di 

lapangan terkumpul maka peneliti akan mereduksi serta menyajikan data tersebut 

setelah ini dilakukan verifikasi data. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan 

serta hal-hal yang sering timbul. Setelah tahap analisis data selesai dan telah 

diperoleh kesimpulan, penulis masuk tahap keempat yaitu penulisan laporan. Dalam 

penulisan laporan peneliti sesuai dengan hasil yang diperoleh di lapangan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

PERANAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN (TPA) AT-THOHIRIYAH 

DESA KLAMPOK KECAMATAN PURWOREJO-KLAMPOK  

KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

A. PERTANYAAN KEPADA USTAD TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN 

AT-THOHIRIYAH 

1. Kapan berdirinya TPA At-Thohiriyah ? 

2. Motivasi apakah yang mendorong berdirinya TPA At-Thohiriyah ?  

3. Berapa jumlah seluruh santri ? 

4. Terbagi dalam berapa kelas santri itu ? 

5. Materi apa saja yang diberikan, khususnya mengenai pembinaan akhlak anak  

6. Bagaimana methode yang diterapkan TPA, khususnya mengenai pembinaan 

budi  pekerti anak ? 

7. Kegiatan apa saja yang dilakukan di TPA ? 

8. Apakah santri selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di TPA ? 

9. Faktor apa saja yang menjadi kendala di TPA ? 

10. Apakah semua wali santri mendukung kegiatan di TPA ? 

11. Apa bentuk partisipasi orang tua / wali santri terhadap TPA ? 

12. Adakah rencana pembangunan gedung TPA ? 

13. Bagaimana cara merealisasikan rencana tersebut ? 

 

B. PERTANYAAN KEPADA ORANG TUA / WALI SANTRI 

1. Apakah anak saudara mengikuti pendidikan di TPA ? 

2. Kalau ya, apakah saudara mendukung  kegiatan-kegiatan yang dilakukan TPA 

? 

3. Bagaimana sikap anak saudara setelah mengikuti pendidkan di TPA ? 

4. Apakah di rumah anak saudara juga membaca Al-Qur’an / iqro’ ? 

5. Apakah anak saudara rutin melaksanakan ibadah sholat ? 

6. Apakah ada manfaatnya setelah anak saudara mengikuti pendidikan TPA ? 
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7. Bagaimana sikap anak saudara bila diperintah orang tua ? 

8. Apakah anak saudara selalu minta ijin jika akan bepergian ? 

9. Bagaimana tindakan anak saudara bila pulang terlambat ? 

10. Apakah anak saudara selalu berdo’a sebelum dan sesudah makan ? 

11. Bagaimana sikap anak saudara jika ada pengemis datang ? 

12. Bagaimana sikap anak saudara jika di rumah kedatangan tamu ? 

13. Apakah anak saudara mau membantu adik dan kakaknya ? 

 

C. PERTANYAAN KEPADA ANAK YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN     

DI TPA 

1. Sejak kapan saudara mengikuti pendidikan di TPA At-Thohiriyah ? 

2. Faktor apa yang mendorong saudara mengikuti pendidikan di TPA ? 

3. Apakah saudara selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh TPA ? 

4. Setiap kali berangkat ke TPA, apakah disuruh orang tua atau kehendak sendiri 

? 

5. Jika saudara mau bepergian apakah selalu minta ijin kepada dan mengucapkan 

salam pada orang tua ? 

6. Apakah saudara langsung berangkat jika disuruh oleh ustad dan orang tuamu ? 

7. Apakah saudara merasa senang mengikuti pendidikan di TPA ? 

8. Bagaimana perasaan saudara jika tidak mengerjakan PR dari Ustad ? 

9. Saudara merasa malu atau tidak jika suatu ketika saudara diberi sanksi karena 

tidak mengerjakan PR ? 

10. Apakah saudara memiliki rasa benci / dendam pada Ustad yang memberi 

sanksi kepada saudara ? 

 

D. PERTANYAAN KEPADA TOKOH MASYARAKAT 

1. Bagaimana pendapat saudara dengan berdirinya TPA di tempat saudara ? 

2. Bila saudara salah seorang yang ikut memasukkan anak untuk mengikuti 

pendidikan di TPA, apakah motivasi saudara ? 

3. Harapan apa yang bisa saudara kemukakan terhadap keberadaan TPA, 

berkaitan dengan pembinaan akhlak anak ? 
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4. Apakah saudara mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan TPA ? 

5. Bila saudara seorang donatur TPA, dorongan apa yang membuat saudara 

membantu TPA ? 

6. Bila keberadaan TPA terpaksa berakhir atau berhenti karena suatu sebab 

kesulitan, bagaimana menurut saudara ? 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

1. Keadaan Umum Taman Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah 

a. Sejarah Berdirinya Taman Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah. 

 Berdirinya TPA At-Thohiriyah dilatarbelakangi adanya keinginan dan 

kesadaran dari beberapa tokoh dan pemuka agama di desa Klampok yaitu, Bapak 

Kyai Maksudi, Bapak Amin Fadillah dan Anwar Mustofa (tokoh pemuda) untuk turut 

serta dalam memajukan pendidikan agama bagi anak-anak yaitu, yang dimulai dari 

pengajaran membaca Al-Qur’an. Mereka mengemukakan bahwa pengajaran 

membaca Al-Qur’an haruslah mendapat prioritas yang pertama diajarkan kepada 

anak. Lisan yang sudah mampu membaca Al-Qur’an dan menjadikan Al-Qur’an 

sebagai bacaan sehari-hari, secara otomatis Aqidah mengalir dan tertanam kokoh 

dalam kalbunya. Maka timbulah gagasan dari beberapa tokoh dan pemuka agama 

tersebut  untuk mendirikan lembaga pendidikan baca tulis Al-Qur’an. 

Pada kesempatan pengajian rutin setiap malam jumat pada tahun 1999 

gagasan itu disampaikan kepada warga masyarakat Klampok khususnya Dusun Satu 

dan langsung mendapat tanggapan positif. Akhirnya mulailah dirintis Taman 

Pendidikan Al-Qur’an yang mengambil tempat di rumahnya Bapak Kyai Maksudi. 

Untuk memberi identitas terhadap Taman Pendidikan Al-Qur’an yang baru 

dibentuk maka diberi nama Taman Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah. Menurut 

keterangan pengasuh (ustadz) Bapak Amin fadillah arti dari At-Thohiriyah adalah 
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kesucian. Pada awalnya hanya anak-anak yang terbiasa mengaji di mushola itu saja 

yang mengikuti pendidikan secara rutin, namun lambat laun berkembang ke mushola-

mushola lain dan akhirnya hampir seluruh anak di wilayah desa Klampok khususnya 

Dusun I mengikuti pendidikan di TPA At-Thohiriyah. 

b. Tujuan dan Target Taman Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah. 

Tujuan didirikannya TPA At-Thohiriyah adalah: 

1) Menjadikan anak (santri) agar tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang 

Qur’ani dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam hidupnya. 

2) Menjadikan anak sebagai generasi yang berakhlak / berakhlak baik. 

Untuk mencapai tujuan di atas ditentukan target operasional yaitu: 

1) Anak (santri) mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan 

kaidah-kaidah ilmu tajwid. 

2) Santri mampu terbiasa melaksanakan shalat 5 waktu serta terbiasa hidup 

berdasarkan adab-adab Islam sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. 

3) Santri hafal doa sehari-hari, mengerti cara menulis huruf-huruf Al-Qur’an. 

c. Keadaan santri 

Sejak berdirinya hingga sekarang (1999-2004) jumlah santri yang tercatat 

dalam Buku Daftar Induk di Taman Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah di desa 

Klampok sejumlah 198 santri, dari jumlah itu hanya 125 anak yang pernah diwisuda 

sedang lainnya tidak tamat dan keluar. Sedang data tahun 2003-2004 Taman 

Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah desa Klampok mempunyai santri sejumlah 109 

orang yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1. Keadaan Santri Taman Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah Desa Klampok 
Tahun 2003/2004. 

No Kelas L P Jumlah 
1 Kelas A 16 13 29 
2 Kelas B 17 14 31 
3 Kelas C 15 16 31 
4 Kelas D 8 10 18 
 Jumlah 54 53 109 

(Sumber : TPA At-Thohiriyah) 

d. Kepengurusan 

Sejak berdirinya, kepengurusan Taman Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah 

sudah mengalami beberapa pergantian pengurus. Sampai sekarang secara 

organisatoris TPA At-Thohiriyah dikelola oleh: 

Pelindung : Bapak  Rohmat (Kadus I) 

Ketua Umum : Bapak Kasidi 

Ketua  : Bapak Slamet fauzi 

Bendahara : Ibu Suyati 

Sekretaris :  Sugeng Riyadi 

Staf Pengasuh/ Ustadz:  1. Bapak Amin Fadillah 

2. Anwar Mustofa 

3. Mutingah   

4. Fifi Nuraini 

2. Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah Dalam Pembinaan 

Akhlak Anak. 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di TPA At-Thohiriyah, 

menjadikan anak memiliki akhlak / akhlak yang baik adalah merupakan salah satu 

tujuan dari didirikannya TPA At-Thohiriyah. Maka dari itu pembinaan akhlak anak 
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sangat diutamakan. Pembinaan akhlak anak dilakukan dengan memberikan 

bimbingan keagamaan secara intensif terhadap anak (santri). 

Anwar Mustofa selaku pengasuh TPA mengatakan bahwa pembinaan akhlak / 

akhlak dilakukan sekaligus dalam pembinaan agama. Hal ini karena pembinaan 

keagamaan bertujuan mengarahkan anak, sehingga anak diharapkan mempunyai 

pandangan hidup, sikap dan dapat bertingkah laku secara Islami, sehingga 

perbuatannya berasaskan amal saleh. 

Dalam rangka pembinaan yang dilakukan di TPA terdapat hal-hal sebagai 

berikut : 

a.  Materi pelajaran 

Dalam Taman Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah materi pembinaan yang 

diberikan meliputi: 

1) Materi pokok 

Materi pokok yang diajarkan adalah kemampuan membaca Al-Qur’an yang 

dimulai dengan Iqro’ jilid 1 sampai 6, juz ama dan Al-Qur’an (di sini berkaitan sekali 

dengan materi ilmu tajwid). Selain itu ada materi yang juga sebagai materi pokok 

yaitu materi tentang kitab Durokhul bahiyah.  

Sekalipun setiap muslim wajib iman kepada semua kitabullah, tetapi seorang 

muslim hendaknya hati-hati karena hanya kitabullah Al-Qur’an yang dijamin 

kemurniannya (Al-Hijr (15) : 9). Artinya “Sesungguhya kamilah yang menurunkan 

Al-Qur’an, dan kami benar-benar memeliharanya”. 

Dengan keyakinan tersebut betapa penting peranan orang tua dalam 

menjembatani anaknya untuk dapat membaca, memahami, dan menghayati 

kandungan Al-Qur’an yang terdiri dari: 
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a.   Prinsip-prinsip keimanan kepada Allah SWT, Malaikat, Kitab, rosul, hari akhir,     

Qodho dan Qodhar. 

b.   Prinsip-prinsip syari’ah yaitu tentang ibadah (shalat, zakat, puasa, haji). 

c. Janji dan ancaman, seperti janji orang yang baik, dan ancaman bagi orang-orang 

yang berbuat dosa. 

d. Sejarah, seperti sejarah nabi, bangsa-bangsa terdahulu, masyarakat terdahulu. 

e. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2) Materi tambahan 

Selain dituntut berkemampuan membaca Al-Qur’an, anak (santri) dibimbing 

pula dengan materi tambahan yang berfungsi sebagai bekal amalan dan ibadah. 

Materi-materi tersebut adalah: ilmu tauhid, fiqih, akhlak, sejarah, hafalan bacaan  

shalat dan hafalan bacaan doa sehari-hari. 

Meskipun sebagai materi tambahan, namun dalam penyampaiannya termasuk 

diprioritaskan khususnya dalam rangka pembinaan akhlak anak. Materi-materi yang 

sangat menunjang pembinaannya yaitu mengenai ilmu tauhid, fiqih dan akhlak. 

Menurut pangasuh TPA, Anwar Mustofa (wawancara tanggal 2 Januari 2005) 

mengemukakan bahwa ilmu tauhid berkaitan dengan pendidikan akidah anak, fiqih 

berkaitan dengan pendidikan ibadah dan akhlak berkaitan dengan pendidikan akhlak. 

Beliau juga menjelaskan bahwa berbicara masalah akidah tak ubahnya dengan 

berbicara masalah hati yang tidak nampak dari luar. Namun cerminannya dapat 

terlihat dari luar berupa aktivitas ibadah dan kehalusan akhlak. Semakin tinggi atau 

semakin tebal akidah seseorang, niscaya akan terlihat semakin tinggi semangatnya 
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dalam beribadah dan semakin halus akhlaknya. Untuk itu jelaslah bahwa materi ilmu 

tauhid erat kaitannya dengan fiqih dan akhlak. 

Materi tambahan lain yang cukup diprioritaskan dalam pembinaan akhlak 

adalah hafalan bacaan shalat dan hafalan doa sehari-hari. 

a)  Hafalan Bacaan Shalat 

Hafalan bacaan shalat ini dalam penyampaiannya diprioritaskan karena shalat 

dalam ajaran Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini terlihat dari 

pernyataan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunah Rosul, yaitu: 

(1).  Shalat merupakan ciri penting dari orang yang taqwa sebagaimana firman Alloh 

(Q.S. Al-baqarah (2) :3). 

(2). Shalat merupakan ciri dari orang yang berbahagia (Q.S. Al-Mu’minuun (23): 1-2) 

(3). Shalat mempunyai peranan untuk menjauhkan diri dari pekerjaan jahat dan 

munkar (Q.S. Al-Ankabut (29) :45). 

(4).  Shalat dinilai sebagai tiang agama (sunnah nabi). 

(5). Shalat merupakan kewajiban yang paling pertama diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW (Peristiwa Isra’ Miraj). 

Setelah hafal bacaan shalat diharapkan santri bisa melaksanakannya walaupun 

belum memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. 

b) Hafalan doa sehari-hari 

Diharapkan dengan hafalan doa harian, santri akan terdorong untuk bisa hidup 

dalam suasana Islami. Untuk itu doa-doa ini tidak hanya dihafalkan tetapi langsung 

dipraktekkan dalam kehidupan nyata dibawah bimbingan ustadz dan orang tuanya. 

Doa-doa yang dimaksud antara lain: Doa kebaikan dunia akhirat, doa untuk ibu 
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bapak, doa akan tidur dan sehabis tidur, doa makan dan sehabis makan, doa masuk 

dan keluar kamar kecil, doa usai adzan dan doa selesai wudlu. Dengan menghafal 

doa-doa  tersebut anak akan terbiasa hidup disiplin, setia, hormat, cinta damai, peka, 

baik hati dan tidak egois. 

Menurut salah seorang pengasuh TPA yang berhasil diwawancarai pada 

tanggal 3 Januari 2005, yaitu Bapak Amin fadillah menyatakan bahwa, “pembinaan 

ini tidak akan berhasil jika orang tua tidak ikut membimbing dan membantunya”. 

Untuk itu kepada orang tua agar selalu membimbing dan mengawasi perilaku 

anak-anaknya dengan cara melatih serta membiasakan anak-anak untuk selalu 

mempraktekkan doa-doa tersebut di atas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang 

diceritakan oleh Bapak Sapir selaku wali santri mengatakan, “anak saya sudah saya 

latih atau saya biasakan dengan pola kehidupan yang berpedoman pada ajaran agama, 

salah satunya selalu memerintahkan kepada anak saya untuk selalu berdoa dalam 

setiap melakukan sesuatu”.(wawancara tanggal 6 Januari 2005). 

b.  Metode pendidikan 

Dalam mendidik / membina anak (santri) metode pembinaan yang digunakan 

adalah secara klasikal dan juga secara perorangan (privat). Metode klasikal yaitu 

membimbing anak (santri) secara kelompok berdasarkan pembagian kelas. Metode ini 

dilakukan pada waktu kegiatan belajar mengajar khususnya dalam penyampaian 

materi-materi tambahan. Dengan cara Ustadz memimpin satu kelas untuk 

menyampaikan materi pelajaran kepada para santri. Metode ini dilakukan misalnya 

pada saat Ustadz menyampaikan materi hafalan doa sehari-hari dan hafalan bacaan 

sholat. Pada awal penyampaiannya, Ustadz menunjuk seorang santri untuk tampil 
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kedepan kelas untuk memimpin membacakan materi hafalan dan ditirukan oleh 

teman-temannya, kemudian Ustadz mengajak para santri menghafal materi-materi 

tersebut, diulang-ulang sampai santri benar-benar hafal dan fasikh. Penguasaan santri 

terhadap materi yang diklasikalkan tersebut dicek (dievaluasi) oleh Ustadz secara 

individual (satu persatu). Selain itu metode bimbingan kelompok juga dilakukan 

misalnya ada sekelompok / beberapa anak yang telah melakukan kesalahan. 

Bimbingan ini dapat berupa nasihat tentang bagaimana bersikap dan bertingkah laku 

yang baik atau juga dapat berupa hukuman (sanksi). Hukuman atau sanksi yang 

berlaku di TPA At-Thohiriyah yaitu dalam bentuk menghafal doa-doa atau disuruh 

menyapu. 

Sedangkan metode bimbingan perorangan (privat) yaitu membimbing anak 

secara perseorangan. Metode ini dilakukan dalam penyampaian materi pokok, yang 

merupakan waktu untuk belajar membaca Al-Qur’an dan kitab. Dalam tahap privat 

ini, masing-masing Ustadz megajar para santri secara bergantian satu persatu denga 

prinsip CBSA. Dalam hal ini santrilah yang aktif membaca lembaran-lembaran Iqro’, 

Juz Amma, Al-Qur’an dan kitab Durokhul Bahiyah, sedang Ustadz hanya 

menerangkan pokok pelajaran dan menyimak bacaan santri satu persatu, serta 

menegurnya sewaktu ada kesalahan. Selain itu metode bimbingan perseorangan 

(privat) dilakukan bila ada permasalahan yang bersifat pribadi. Seperti diungkapkan 

Ustadz Anwar Mustofa, “metode perseorangan dilakukan ketika ada anak yang 

mengalami permasalahan kesulitan menguasai materi pelajaran sedangkan anak lain 

sudah bisa”. Hal ini dilakukan agar anak tersebut tidak malu kepada teman-temannya. 

Metode perseorangan juga dilakukan ketika ada anak yang melakukan kesalahan 
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misalnya tidak mengerjakan PR, setelah kegiatan belajar mengajar selesai biasanya 

anak tersebut dipanggil secara pribadi. Dengan metode perseorangan, maka jarak 

antara pengasuh (ustadz) dan anak (santri) makin dekat. Metode ini diberikan dalam 

bentuk nasihat-nasihat terhadap anak. (wawancara tanggal 2 Januari 2005). 

c. Kegiatan di TPA 

Menurut keterangan pengasuh TPA At-Thohiriyah, Amin Fadillah karena 

keterbatasan tenaga maka dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar setiap santri 

mendapat kesempatan belajar selama satu jam setiap harinya kecuali hari jumat libur. 

Sedangkan jadwal kegiatan belajar mengajar berdasarkan alokasi waktu adalah 

sebagai berikut : 

kelas A  : mulai pukul 15.00-16.00. 

kelas B  : mulai pukul 15.30-16.30. 

kelas C  : mulai pukul 16.00-17.00. 

kelas D  : mulai pukul 17.00-17.30. 

Sebelum dimulai pendidikan, santri terlebih dahulu diadakan penjajagan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan penguasaan terhadap materi pendidikan. Dari 

pengamatan dijumpai dalam satu kelas tingkat belajarnya tidak sama, misalnya pada 

kelas A ada yang mempelajari Iqra’ jilid 4 dan ada pula yang mempelajari Iqra’ jilid 2 

maupun 3,dalam waktu yang sama. Pada kelas D ada yang mempelajari Al-Qur’an 

ada yang sudah belajar maupun kitab Durokhul bahiyah. 

Demikian pula para Ustadz dan Ustadznya mereka menghadapi santri antara 2 

atau 3 secara bergantian. Namun untuk materi-materi tambahan seperti sejarah, ilmu 
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tauhid, fiqih, akhlak, hafalan bacaan shalat dan hafalan do’a sehari-hari dilakukan 

secara bersama-sama untuk satu tingkat kelas yang sama sesuai jadwal. 

Bila ada santri yang dipandang telah menguasai materi dengan benar, mereka 

diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya dengan terlebih dahulu 

menyodorkan kartu prestasi untuk ditandatangani oleh Ustadz maupun ustadzahnya. 

Bagi anak yang belum menguasai benar, masih tetap belajar pada tingkatnya sampai 

anak (santri) tersebut bisa dengan benar. 

Pada akhir tahun ajaran dimana santri telah selesai dan dapat mendapat 

membaca Al-Qur’an, juz ama maupun Iqra’ dengan benar maka diadakan khataman 

atau wisuda santri. Namun karena keterbatasan dana maka khataman atau wisuda 

santri dilakukan setiap tiga tahun sekali, seperti yang diungkapkan pengasuh (ustadz) 

Amin Fadillah. Selain kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap harinya di TPA 

juga selalu mengadakan pengajian akbar (ceramah keagamaan) yang sifatnya umum 

dalam rangka memperingati maulud nabi besar Muhammad SAW ataupun peringatan 

Isra’ Mi’raj. 

Berkaitan dengan akhlak, maka dari hasil pengamatan dan wawancara dengan 

para informan bahwa ada peranan TPA yang sangat menonjol dalam pembinaannya 

terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat yang terkandung dalam akhlak yaitu : sifat 

hormat, kedisiplinan, kejujuran, adil, murah hati dan keberanian. 

Sifat-sifat itu terpancar dalam bentuk sikap dan perilaku yang dilakukan oleh 

anak (santri) dalam kehidupan sehari-harinya. 

Penanaman sifat hormat terasa sekali pada waktu anak bergaul dengan orang 

lain baik yang sebaya usianya maupun dengan yang lebih tua. Bila anak berbicara 
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dengan orang lain yang lebih tua sikapnya lebih sopan dan tutur bahasanya lebih baik 

bila dibandingkan pada waktu berbicara dengan teman sebayanya. Demikian pula 

perilakunya bila ia berjalan di kerumunan orang banyak, ia akan menundukkan kepala 

sambil memberi salam. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Suniah salah 

seorang wali santri : “sikap hormat anak betul-betul saya rasakan terutama setelah  

anak saya mengikuti pendidikan di TPA, ia selalu mengucapkan salam dan mencium 

tangan saya jika mau berangkat maupun setelah bepergian baik ke sekolah, mengikuti 

TPA ataupun bermain”. (wawancara tanggal 7 Januari 2005). 

Lain halnya dengan  apa yang dikemukakan oleh Ibu Masriah salah seorang 

wali santri, ia mengemukakan bahwa: 

”Sebagai orang tua saya selalu mengajarkan anak saya supaya bertutur 
kata lembut kepada siapa saja tapi kadang-kadang anak saya tidak 
mengindahkan perintah saya, namun setelah anak saya mengikuti pendidikan 
di TPA sikap dan perilakunya berubah, sekarang kepada siapapun dia bertutur 
kata lembut terutama kepada orang  yang lebih tua”.(wawancara  tanggal 7 
Januari 2005). 
  
Rasa hormat yang ditunjukan anak semata-mata merupakan hasil didikan 

orang tua dan lembaga-lembaga lain yang terkait dalam hal ini adalah Taman 

Pendidikan Al-Qur’an. 

Semua umat Islam telah meyakini bahwa shalat adalah kewajiban yang harus 

dijalankan dalam rangka mendekatkan diri dengan Allah. Dari shalat dapat kita ambil 

hikmahnya agar kita berbuat disiplin baik waktu maupun tata caranya. Kedisiplinan 

ini harus diajarkan pada anak-anak kita dengan memberinya pembiasaan-pembiasaan 

yang sesuai norma dan kaidah agama. Pada TPA anak dididik dan dilatih untuk 

melakukan shalat dan membaca Al-Qur’an agar pada diri anak tertanam rasa disiplin 

yang bertanggung jawab. Untuk menanamkan kedisiplinan setiap waktu shalat Ashar 
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tiba, anak-anak diwajibkan melaksanakan jamaah shalat Ashar dengan diperhatikan 

tata cara dan sebelumnya diperhatikan urutan berwudlunya.  

Berkaitan dengan sifat kejujuran, anak (santri) di TPA diwajibkan 

menyerahkan kartu prestasi bila telah menguasai atau menghafal salah satu doa 

bacaan shalat atau doa sehari-hari untuk ditandatangani oleh Ustadz. Anak yang jujur 

tidak akan minta tanda tangan Ustadz sebelum ia menguasai benar materi yang 

diterimanya, sebab ia menyadari kalau sudah bisa ia harus bersedia amembantu 

mengajari teman lain yang belum bisa. 

Bagi anak yang sudah mampu ia akan bangga bila kartunya telah 

ditandatangani yang berarti ia lebih dahulu bisa dibanding dengan temannya. Selain 

itu sifat kejujuran akan terpancar dalam perilaku anak seperti yang dikemukakan oleh 

Ibu Mutingah seorang Ustadzah di TPA tersebut, beliau mengatakan bahwa: 

’’Kami menanamkan kejujuran dengan berbagai cara misalnya, setiap 
hari kamis anak (santri) saya suruh mengumpulkan infak tetapi pada suatu 
ketika infak tidak saya tarik, dan saya memonitor kepada wali santri hari 
berikutnya apakah anak bapak / ibu menyampaikan bahwa hari kemarin tidak 
dipungut infak? Ternyata banyak wali santri yang menjawab bahwa uang yang 
untuk infak masih utuh dan dikembalikan kepada kedua orang 
tuanya”.(wawancara tanggal 3 Januari 2005).  
 
Dengan begitu anak sudah berlaku jujur dan berbuat disiplin sesuai dengan 

jadwal waktu dan tanggung jawabnya.  

 
Mengenai penanaman sifat adil pada anak (santri) dilakukan dengan 

pembiasaan perilaku sehari-hari yang dikaitkan dengan materi pokok maupun materi 

tambahan. Contoh, setiap santri mendapat tugas dan perlakuan yang sama serta 

kewajiban dan hak yang sama pula. Hal ini dibenarkan oleh Inung seorang santri TPA 

yang menyatakan: 
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 “Suatu ketika saya dan teman saya tidak mengerjakan PR dan 
akhirnya kamipun menerima sanksi, dan sanksi yang diberikan kepada 
kamipun sama yaitu kami disuruh menghafal bacaan shalat atau doa sehari-
hari. Kami melaksanakan sanksi tersebut dengan penuh tanggungjawab karena 
sudah menjadi kewajiban kami. Walaupun ada rasa malu pada teman-teman”. 
(wawancara tanggal 4 Januari 2005). 
 
Bentuk penumbuhan sifat murah hati di TPA dilakukan dengan mengadakan 

acara-acara khusus misalnya mengunjungi teman yang sakit, membantu teman yang 

mengalami musibah dan memberikan infak / sodakoh. Pada kenyataannya hal 

tersebut memang benar, berdasarkan hasil pengamatan para santri di TPA selalu 

memberikan infak setiap hari kamis dan mereka terlihat ikhlas memberikannya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Havez seorang santri TPA,” saya selalu minta uang 

kepada orang tua untuk infak setiap hari kamis, walaupun infak ini tidak wajib tapi 

saya selalu melakukannya sebagai amal jariyah”. (wawancara tanggal 5 Januari 

2005). 

Lain lagi yang diceritakan oleh Lufi,“Saat ada teman yang sakit, kami dan 

para Ustadz selalu menjenguk teman tersebut dengan memberi bantuan sekedarnya, 

selain itu kami juga diajak oleh Ustadz untuk mendoakan teman kami yang sedang 

sakit tersebut”. (wawancara tanggal 5 Januari 2005). Selain itu sifat murah hati 

terpancar dalam tingkah laku anak seperti yang dikemukakan oleh ibu Sarmini salah 

seorang wali santri, ”Sifat murah hati anak, saya rasakan setelah anak saya mengikuti 

TPA, dulu sebelum mengikuti TPA jika di rumah kedatangan pengemis / orang 

minta-minta anak saya cuek-cuek saja tetapi sekarang jika ada pengemis / orang 

minta-minta dia langsung mencari saya dan meminta uang untuk diberikan kepada 

orang tersebut”. (wawancara tanggal 6 Januari 2005). 
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Dengan memberikan pembiasaan anak bergaul dengan orang lain dan 

mengenal lingkungan akan timbul keberanian pada diri anak untuk meniru, 

melakukan dan memutuskan sesuatu. Menurut keterangan Ustadz Anwar Mustofa 

bahwa santri TPA akan lebih banyak bergaul dengan orang lain, karena di dalam 

program TPA ada kegiatan pengajian yang bersifat umum dan melibatkan santri 

untuk mengenal lingkungan masyarakat yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk 

melatih keberanian pada diri para santri. Selain itu santri juga diikutkan lomba-lomba  

seperti lomba tartil  Al-Qur’an tingkat Kabupaten ataupun menugaskan santri untuk 

adzan, Qiro’ah dan menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat Al-Qur’an di depan 

teman-temanya, tak jarang pula santri dilatih khitabah (belajar berpidato) yang juga 

akan menumbuhkan keberanian diri berbicara di muka umum. 

3. Faktor Pendorong dan faktor penghambat Pembinaan di TPA At-

Thohiriyah. 

a.   Faktor Pendorong 

Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan pengamatan dan wawancara 

dengan para informan berkaitan dengan peran TPA dalam pembinaan akhlak anak 

adalah seperti diungkapkan oleh Anwar Mustofa bahwa faktor pendorong pembinaan 

akhlak anak adalah berlatar belakang pada ajaran agama Islam. Dengan tujuan agar 

anak mendapatkan pendidikan agama yang cukup untuk membekali diri sebagai umat 

Islam dan menjadi generasi yang berakhlak baik. Bukti lain yang menunjukkan 

adanya dorongan terhadap pembinaan akhlak di TPA At-Thohiriyah adalah ketika ada 

gagasan untuk menyelenggarakan TPA di desa Klampok, tanggapan dan dukungan 

positif langsung dilontarkan seketika itu pula oleh warga masyarakat / para orang tua.  
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Selain itu bukti yang menunjukan adanya dorongan orang tua terhadap 

pembinaan di TPA adalah masih banyaknya orang tua yang bersedia mengantarkan 

anaknya ke TPA. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan, dalam sehari orang tua 

yang mengantar anaknya ke TPA jumlahnya tidak kurang dari 30 orang khususnya 

orang tua dari santri yang masih kecil (golongan kelas A dan kelas B). jumlah orang 

tua yang mengantar akan bertambah jika hari itu hujan. Dari hasil wawancara dengan 

wali santri, mereka mengemukakan alasan kesediaannya mengantar anak ke TPA. 

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Suniah bahwa,”Saya mengantar anak ke TPA 

kadang-kadang atas kemauan saya sendiri karena saya merasa kasihan kepada anak, 

apalagi jika hujan turun. Lagi pula jarak rumah saya dari TPA lumayan jauh, namun 

saya tidak memaksa jika anak saya tidak mau diantar”. (wawancara tanggal 7 Januari 

2005). Bahkan menurut ibu Wiwit salah seorang wali santri mengatakan, “Untuk 

melatih dan menciptakan kemandirian anak dibutuhkan pengorbanan orang tua yang 

tidak sedikit, contohnya memperingatkan dan mengantar bila ia berangkat, 

menanyakan dan menyuruh menghafal atau mengulang materi yang telah diajarkan”. 

(wawancara tanggal 6 Januari 2005). 

Lain lagi dengan Ibu Rodiyah yang mengatakan bahwa,“Saya mengantar anak 

ke TPA agar anak saya semangat untuk mengikutinya, karena semenjak anak saya 

mengikuti pendidikan di TPA anak saya jadi lancar membaca Al-Qur’an dan lebih 

menurut jika diperintah, selain itu juga saya selalu memerintahkan anak saya untuk 

shalat berjamaah”. (wawancara tanggal 7  Januari 2005). 

Mengingat banyaknya liku-liku kehidupan yang akan dijalani kehidupan anak 

ketika menginjak usia dewasa, maka orang tua jauh sebelum itu harus memberikan 
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pondasi agama yang kuat terhadap anak, agar tidak roboh dan terombang-ambing. 

Jika anak-anak sejak dini ditanamkan dan dibiasakan dengan kehidupan yang agamis 

niscaya setelah dewasa dapat membedakan mana hal-hal dan perbuatan yang harus 

dijalankan dan mana yang harus ditinggalkan.  

Jelaslah bahwa kehidupan sehari-hari seorang anak yang terbiasa dengan hal-

hal yang diajarkan oleh agama maka dari itu di dalam pergaulan sesama anak akan 

tampak perbedaan sikap dan perilakunya. Anak yang mengikuti pendidikan di TPA 

akan lebih matang dan setidaknya sudah bisa meninggalkan perbuatan nakal, brutal 

dan dosa. 

Pendidikan Islam intinya adalah untuk kepentingan manusia, dengan 

pendidikan diharapkan manusia memiliki pengertian tentang Islam sekaligus 

mengenal tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. 

Semakin baik pelaksanaan pendidikan semakin besar manfaatnya bagi 

kehidupan. Tetapi untuk sampai ke sana banyak hal yang perlu diupayakan 

diantaranya adalah motivasi anak. Motivasai anak dalam pendidikan Islam sangatlah 

penting, karena berkaitan erat dengan semangat serta kegairahan seseorang untuk 

melakukan sesuatu. 

Begitu juga motivasi anak adalah salah satu faktor pendorong pembinaan 

akhlak yang dilakukan di TPA At-Thohiriyah. Motivasi anak yang mengikuti TPA 

berbeda-beda. Seperti yang di ungkapkan Anwar Mustofa motivasi anak ada yang 

sama ada yang beda, antara anak yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terlihat dari 

hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 6 anak (santri) di TPA. Seperti yang 

dikemukakan oleh Haves, Lufi, dan Afit bahwa yang mendorong mereka mengikuti 
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TPA pada awalnya adalah dorongan orang tua tapi setelah beberapa bulan mengikuti 

TPA mereka merasakan banyak manfaat yang diperoleh. Sehingga tanpa dorongan 

orang tua lagi akhirnya mereka semangat dalam mengikuti pendidikan di TPA.    

Lain lagi yang dikemukakan oleh Eful, Inung dan Puji bahwa yang 

mendorong mereka mengikuti TPA adalah karena keinginan sendiri. Selain agar 

paham dan lancar membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar mereka juga ingin 

menambah pengetahuan tentang ajaran agama Islam sehingga mereka mengetahui 

perintah dan larangan dalam ajaran Islam. 

Motivasi anak untuk mengikuti pendidikan di TPA terlihat dari kedisiplinan 

mereka mematuhi jadwal yang berlaku. Contoh, banyaknya santri yang datang ke 

TPA lebih awal dari jam masuk atau mereka selalu mematuhi peraturan yang berlaku 

di TPA. Contoh ketika ada seorang santri yang tidak mengerjakan PR dengan alasan 

lupa atau alasan lainnya maka ia dengan suka rela melaksanakan sanksi yang berlaku 

dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu motivasi anak (santri) juga bisa 

dilihat dari semangat mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mereka 

mengikutinya dengan seksama dan sangat memperhatikan materi yang disampaikan 

Ustadz, bahkan tak jarang dari mereka yang berani menanyakan materi yang dirasa 

kurang jelas. Seperti yang dilakukan oleh Eful dan beberapa santri lainnya. 

Mereka menyadari sepenuhnya bahwa tujuan TPA memberikan pembinaan 

adalah demi kebaikan mereka sendiri. Sehingga dalam melakukan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh TPA, mereka melakukannya dengan senang hati. 
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Faktor lain yang membuktikan adanya dorongan terhadap pembinaan yang 

dilakukan TPA yaitu adanya kesadaran masyarakat / orang tua akan tanggung 

jawabnya terhadap anak. 

Anak adalah amanat Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara, seperti 

termaktub dalam firman Allah Q.S. Al-Anfal : 28 yang artinya : “Dan ketahuilah, 

bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di 

sisi Allah-lah pahala yang besar”. Maka orang tua harus mendidik anaknya dengan 

baik. 

Peran orang tua di dalam membina akhlak keluarga sangat menentukan bagi 

pembentukkan sikap dan perilaku anak. Oleh karena itu perlu menanamkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Contoh, ketika anak berjalan di muka kerumunan orang banyak, mereka 

menundukkan kepala dan memberi salam, maka anak tersebut diterima di masyarakat 

sebagai anak baik. Keberadaan TPA At-Thohiriyah di desa Klampok disambut 

dengan gembira oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan dukungan masyarakat 

terhadap kegiatan-kagiatan yang dilakukan TPA. Seperti dikemukakan oleh pemuka 

masyarakat setempat yaitu Bapak Sahidin: 

”Walaupun saya tidak punya anak yang mengikuti pendidikan di TPA 
karena anak sudah besar-besar tapi saya tetap mendukung semua kegiatan 
yang dilakukan TPA, misalnya jika TPA mengadakan pengajian akbar, saya 
membantu mempersiapkan kegiatan tersebut atau membantu dengan infak. 
Masyarakat di sinipun banyak yang membantu, biasanya mereka 
menyumbang infak seikhlasnya ataupun berupa makanan kecil (snack)”. 
(wawancara tanggal 8 Januari 2005). 
 
Dari pendapat tersebut pada kenyataannya memang benar bahwa masyarakat 

juga mendukung kegiatan TPA. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sapir salah 
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seorang wali santri,” Saya selalu mendukung kegiatan di TPA dengan memberi infak 

semampu saya, hal ini saya lakukan juga untuk memberi contoh kepada anak saya”. 

(wawancara tanggal 6 Januari 2005). 

b.  Faktor Penghambat  

Selain adanya beberapa faktor pendorong kelangsungan TPA ditemui pula 

adanya beberapa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan akhlak anak di TPA. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan 

para informan terdapat hal-hal berikut. 

Keberhasilan suatu pendidikan tidak terlepas dari pendanaan yang ada. 

Pepatah Jawa mengatakan, “jerbasuki mawa beya”, kalau ingin berhasil harus diikuti 

dengan pembiayaan. 

Sedang masyarakat desa Klampok khususnya Dusun I adalah masyarakat 

ekonomi menengah kebawah, ini dapat dilihat dari pekerjaan yang mereka miliki 

yang rata-rata mempunyai pekerjaan di sektor swasta. Seperti diungkapkan oleh 

Bapak Rohmat selaku Kadus I yang menyatakan: 

” Masyarakat desa Klampok dusun I adalah masyarakat ekonomi 
menengah kebawah karena masyarakat di sini kebanyakan berprofesi di sektor 
swasta seperti petani, buruh, pedagang, tukang becak dan pekerjaan swasta 
lain. Sedangkan yang berprofesi di Instansi Pemerintah seperti Pegawai negeri 
Sipil, TNI/POLRI dan lain-lain masih jarang”. (wawancara tanggal 8 Januari 
2005). 
 
Dari pernyataan tersebut pada kenyataannya memang benar. Banyaknya wali 

santri TPA yang mempunyai pekerjaan di sektor swasta menandakan bahwa 

masyarakat Klampok dusun I sebagai masyarakat ekonomi menengah kebawah. Hal 

ini terbukti dari hasil wawancara dengan beberapa wali santri, seperti Bapak Sapir (29 

tahun) yang bekerja sebagai tukang becak, Ibu Wiwit (27 tahun) seorang ibu rumah 
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tangga yang mempunyai suami sebagai buruh, Ibu Sarmini (42 tahun) seorang ibu 

rumah tangga yang mempunyai suami sebagai sopir, Ibu Suniah (28 tahun) seorang 

ibu rumah tangga yang mempunyai suami sebagai karyawan serta ibu Rodiyah (39 

tahun) dan ibu Masriah (31 tahun) yang bekerja sabagai pedagang makanan kecil 

dimana suami kedua-duanya sudah meninggal dunia. 

Dari keadaan ekonomi inilah maka kontribusi/sumbangan para wali santri ke 

TPA hanya sebatas kemampuannya. Bahkan tak jarang mereka terlambat membayar 

uang shahriyah atau SPP sebagai iuran wajib bagi pendidikan anak-anaknya di TPA. 

Sehingga untuk mengembangkan lembaga pendidikan non formal ini diperlukan 

donatur dan perjuangan yang ikhlas dan rela demi kemajuan desanya. 

Seperti diungkapkan Anwar Mustofa salah seorang ustadz di TPA, karena 

faktor tingkat ekonomi inilah TPA sulit mengembangkan peranannya. Walaupun 

tidak dipungkiri bahwa dukungan masyarakat banyak yang mengalir namun kalau 

sudah berhubungan dengan masalah dana mereka terkesan keberatan. Beliau juga 

menambahkan karena keterbatasan dana inipun menyebabkan sarana dan prasarana di 

TPA belum bisa dikatakan lengkap. Meskipun demikian Anwar Mustofa optimis 

bahwa kegiatan pembinaan di TPA akan terus berjalan walaupun dengan keterbatasan 

yang ada, yang penting niat dan dukungan dari semua pihak. 

Selain itu, dilihat dari segi tingkat pendidikan orang tua ditemui hal-hal 

sebagai berikut. 

Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan selalu memperhatikan pendidikan 

anaknya. Pendidikan bukan lagi kebutuhan sekunder tetapi sudah menjadi kebutuhan 

yang harus dipenuhi dalam keluarga. Sedang masyarakat desa Klampok di sekitar 
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TPA rata-rata baru menamatkan pendidikan dasar, terbukti dari hasil wawancara 

dengan Bapak Rohmat selaku Kadus I yang menyatakan,”Masyarakat di sini 

khususnya dusun I rata-rata baru menamatkan pendidikan dasar bahkan banyak yang 

tidak tamat”. (wawancara tanggal 8 Januari 2005). Hal ini memang benar, 

berdasarkan keterangan dari Ustadz TPA Anwar Mustofa,”Masyarakat dusun I 

kebanyakan masih berpendidikan rendah, ini juga dapat terlihat dari masih banyaknya 

wali santri yang menamatkan pendidikan dasar”. (wawancara tanggal 2 Januari 2005). 

  Hal ini juga terbukti dari hasil wawancara dengan enam wali santri, sebagian 

besar dari mereka hanya tamat SD seperti bapak Sapir, Ibu Wiwit, Ibu Rodiyah, Ibu 

Sarmini dan Ibu Masriah, sedang yang tamat sekolah lanjutan hanya satu yaitu Ibu 

Suniah (tamat SMA). Oleh karena itu banyak usaha yang ditempuh oleh pengurus 

TPA maupun pemuka masyarakat agar keberadaan TPA ini dapat dipertahankan dan 

mengena pada sasarannya misalnya penyuluhan kepada orang tua mengenai betapa 

penting pendidikan TPA bagi perkembangan jiwa anak, yang dilakukan pada waktu 

TPA mengadakan kegiatan yang sifatnya umum seperti pengajian akbar, mengundang 

para wali santri setiap bulan sekali ke TPA untuk membicarakan megenai pendidikan 

anak-anak di TPA dan meminta kepada para wali santri untuk ikut membantu 

pembinaan yang dilakukan oleh TPA dengan cara membimbing dan mengawasi sikap 

dan perilaku anak sehari-hari agar pembinaan yang dilakukan TPA dapat berjalan 

lancar. Seperti diungkapkan oleh pemuka masyarakat setempat Bapak Rohmat,” 

Bagaimanapun juga keberadaan TPA harus dipertahankan jangan sampai berhenti 

karena pembinaan yang diselenggarakan TPA sangat membantu bagi perkembangan 

akhlak anak”.(wawancara tanggal 8 Januari 2005). 
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Keberhasilan Kegiatan Belajar Megajar Taman Pendidikan Al-Qur’an  banyak 

ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Ustadz dan Ustadzahnya. Maka bila TPA ingin 

sukses dan berhasil mencapai tujuannya, pengurus / pengelola harus senantiasa 

mengusahakan agar jumlah Ustadz memadai dengan jumlah santri yaitu 1 Ustadz 

mengajar 5 santri (As’ad dan Budiyanto 1995:19). Selain itu untuk menjadi Ustadz 

dibutuhkan keterampilan tertentu, maka tidak setiap orang dapat menjadi Ustadz. 

Sedang mereka yang mampu belum tentu mempunyai semangat perjuangan dan 

ikhlas beramal serta komitmen terhadap agamanya. 

Sedangkan selama ini Taman Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah desa 

Klampok hanya mempunyai Ustadz sebanyak 4 orang, sedang santrinya mencapai 

109 yang berarti kurang ideal untuk ukuran TPA. Dilihat dari kompetensi / 

kemampuan yang dimiliki Ustadz atau Ustadzahnya sebenarnya tidak menjadi 

hambatan bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, namun keterbatasan jumlah 

tenaga pengajar inilah yang kadang menjadi kendala yaitu ketika ada Ustadz ataupun 

Ustadzah yang berhalangan hadir, sehingga menyebabkan kurang efektifnya kegiatan 

belajar mengajar. 

 

B.  Pembahasan  

Berdasarkan pengamatan dan data hasil penelitian yang dilakukan di Taman 

Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah Desa Klampok Kecamatan Purworejo-Klampok 

Kabupaten Banjarnegara, dapat disampaikan pembahasan sebagai berikut : 
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1. Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah Dalam Pembinaan 

Akhlak Anak 

Keberadaan TPA merupakan penunjang pendidikan agama Islam pada 

lembaga formal yang bertujuan untuk menyiapkan anak didiknya agar menjadi 

generasi yang Qur’ani, komitmen dengan Al-Qur’an dan menjadikan Al-Qur’an 

sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-hari. 

Untuk merealisasikan target kurikulum di TPA At-Thohiriyah desa Klampok, 

penyelenggaraan proses belajar mengajar diatur dalam 4 kelas yaitu: 

Kelas A bagi santri pemula yang berusia di bawah kelas 3 SD dengan materi pokok 

Iqra’ dan tajwid. 

Kelas B bagi santri yang berusia kelas 3-4 SD dengan materi pokok Juz Amma bagi 

santri yang telah selesai belajar Iqra’. 

Kelas C bagi santri yang berusia kelas 5-6 SD dengan materi pokok Al-Qur’an bagi 

santri yang telah selesai belajar Juz Amma. 

Kelas D bagi santri yang berusia kelas SMP dengan materi pokok kitab Durokhul 

Bahiyah  bagi santri yang telah selesai belajar Al-Qur’an. 

Bagi masing-masing kelas dalam pertemuan berlangsung selama 1 jam. 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan sistem privat dan klasikal. Sistem 

privat yaitu Ustadz menghadapi 3 atau 4  santri secara bergilir sesuai dengan materi 

yang disampaikan dalam hal ini materi pokok. Sistem privat ini dilakukan dengan 

pertimbangan agar jarak antara anak/santri dan Ustadz makin dekat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hamalik yang menyebutkan bahwa salah satu keuntungan 

pengajaran individual adalah menumbuhkan hubungan pribadi yang menyenangkan 
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antara terdidik dan pendidik (Hamalik 2001: 187). Sistem klasikal yaitu Ustadz 

menghadapi kelompok dalam  satu kelas secara bersama-sama sesuai dengan materi 

yang disampaikan dalam hal ini materi tambahan. Sistem klasikal berdasar kesamaan 

tingkat kelas di sekolah masing-masing misalnya kelas A untuk santri yang duduk di 

bawah kelas 3 SD, kelas B untuk santri yang duduk di kelas 3-4 SD dan seterusnya. 

Hal ini sesuai dengan pedoman pengelolaan kelas dalam TPA yang menyebutkan 

bahwa pembagian kelas semaksimal mungkin berdasarkan kesamaan tingkat kelas di 

SD nya masing-masing (As’ad dan Budiyanto 1995: 31).  

Bahkan kadang-kadang santri dibawa ke alam terbuka untuk dapat 

menerapkan kebiasaan yang ditanamkan dan menikmati keagungan Tuhan. 

Berkaitan dengan akhlak anak, dari hasil pengamatan di TPA At-Thohiriyah 

desa Klampok dan wawancara dengan informan, maka terlihat bahwa sikap dan 

perilaku anak sudah dapat dikatakan baik dan mengarah ke hal-hal yang positif, 

karena sifat-sifat yang terkandung dalam akhlak yang diajarkan oleh TPA seperti 

hormat, kedisiplinan, kejujuran, adil, murah hati, dan keberanian sudah dilaksanakan 

oleh santri. Hal ini terlihat dari sikap dan perilakunya sehari-hari. Salah satunya 

terlihat ketika peneliti datang ke TPA anak-anak tersebut bersikap hormat, terlihat 

dari sikapnya yang sopan dan tutur bahasanya lebih baik ketika berbicara kepada 

orang yang lebih tua dibandingkan ketika berbicara kepada teman sebayanya. Dari 

hasil wawancara dengan orang tua, mereka menyebutkan bahwa anak mereka setelah 

mengikuti pendidikan di TPA sikapnya menjadi berubah dan mengarah ke perilaku 

yang lebih baik. 
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Begitu juga perilaku anak di TPA, mereka berperilaku baik, terlihat dari 

pengamatan peneliti ketika peneliti datang salah satunya yaitu sikap hormat anak 

tercermin dalam perilakunya yang langsung bersalaman dan ketika diwawancarai 

mereka menjawab dengan jujur dan berani. Selain itu perilaku baik anak-anak di TPA 

tercermin dari kedisiplinan mengikuti jadwal kegiatan secara tepat waktu dan selalu 

mematuhi peraturan yang berlaku di TPA. Di samping itu para Ustadznya sendiri 

dalam memberikan pembinaan juga melakukannya dengan penuh kedisiplinan dan 

dengan penuh rasa kekeluargaan sehingga anak/santri merasa senang, tidak merasa 

takut namun tetap menghormati para pengasuhnya (Ustadz). Dari pengamatan yang 

peneliti lakukan terlihat diantara santri dengan para Ustadznya sudah ada kerjasama 

yang baik untuk mencapai keberhasilan pembinaan, karena keberhasilan pembinaan 

tidak hanya tergantung dari para Ustadznya, tetapi anak/santri menentukan 

keberhasilan pembinaan. 

Dalam rangka pembinaan akhlak anak di TPA At-Thohiriyah, maka TPA 

mempunyai cara-cara khusus untuk menanamkan sifat-sifat yang terkandung dalam 

akhlak tersebut, yaitu: 

a.  Membekali akal pikiran anak dengan ilmu pengetahuan 

Salah satu pembinaan akhlak/akhlak yang dilakukan di TPA adalah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan untuk mengisi akal pikiran anak (santri). 

Dengan cara selain memberikan materi pokok juga memberikan materi tambahan 

seperti ilmu tauhid, fiqih, akhlak, dan sejarah Islam. Hal ini dilakukan agar santri 

mempunyai pengetahuan cukup tentang ajaran-ajaran agama Islam yang berfungsi 

sebagai bekal amalan sehari-hari. 
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b.  Mengupayakan anak (santri) bergaul dengan orang-orang baik 

 Dalam pembinaan akhlak anak, TPA mengupayakan agar sedapat mungkin 

santri dapat bergaul dengan orang-orang yang baik. Hal ini terkait dengan sifat anak 

yang senang mencontoh lingkungan dan mudah dipengaruhi. Dengan mengupayakan 

santri bergaul dengan orang-orang yang baik, diharapkan mereka mendapatkan 

pengaruh yang baik dari orang-orang yang baik itu. 

c.  Mendorong anak meninggalkan sifat pemalas 

 Terkait dengan sifat pemalas ini, beberapa santri mengiyakan bahwa mereka 

terkadang malas untuk mengikuti TPA. Rasa malas ini biasanya timbul karena anak 

merasa lelah setelah mereka beraktifitas seharian. Wujud kemalasan itu misalnya 

tidak mengerjakan PR. Untuk menghadapi sifat malas ini, TPA memberikan sanksi 

bagi siapa saja yang melanggar peraturan TPA. 

d.  Membimbing anak merubah kebiasaan buruk 

Dalam pembinaan akhlak, mengurangi dan menghilangkan kebiasaan buruk 

merupakan sasaran penting dalam pembinaan. Jika kebiasaan buruk anak tidak 

dicegah dan dihilangkan maka dapat mempengaruhi santri lainnya. 

Untuk merubah kebiasaan buruk dan sifat-sifat yang buruk itu diperlukan 

kemauan yang keras dari anak, tekad membaja dan kesadaran yang mendalam. Untuk 

itu semua, peran para Ustadz TPA sangatlah besar karena sulit bagi anak 

melakukannya sendiri tanpa bimbingan dari orang dewasa. 

Cara TPA dalam membimbing santri agar dapat merubah kebiasaan buruk 

dapat juga berupa nasihat perorangan dan nasihat secara kelompok melalui cerita 

keteladanan Nabi atau Rasul. Cara ini sesuai dengan metode pendidikan anak yang 
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dikemukakan oleh Dahlan (1992:65) bahwa diantara metode dan cara-cara mendidik 

yang efektif di dalam upaya membentuk keimanan anak, mempersiapkannya secara 

moral, psikis, dan sosial adalah mendidiknya dengan memberi nasihat. Sebab, nasihat 

sangat berperan dalam menjelaskan kepada anak tentang segala hakikat, 

menghiasinya dengan moral mulia, dan mengajarinya tentang prinsip-prinsip Islam. 

Agar santri tidak melakukan pelanggaran, Ustadz juga memperingatkan santri dan 

meminta untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya dan memberikan sanksi atas 

pelanggaran yang dilakukannya. 

Untuk menanamkan sifat-sifat yang terkandung dalam akhlak tersebut di atas 

sebaiknya antara orang tua dengan TPA dan masyarakat sekitar harus ada kerjasama 

yang berkesinambungan dan saling mendukung sehingga apa yang diprogramkan 

oleh TPA dapat terealisir dan apa yang diinginkan oleh orang tua juga dapat terwujud. 

Menurut Ngalim Purwanto (1993: 225), supaya pembinaan itu dapat cepat 

tercapai dan hasilnya baik maka harus memenuhi syarat-syarat sebagi berikut: 

1). Mulailah pembinaan itu sebelum terlambat, yaitu anak mempunyai 
kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. 

2). Pembiasaan itu hendaklah terus-menerus atau berulang-ulang, biasakan 
secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis, 
untuk itu dibutuhkan pengawasan. 

3). Pendidik hendaklah konsekwen, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap 
pendiriannya yang telah diambilnya. Jangan memberi kesempatan kepada 
anak melanggar pembiasaaan yang telah ditetapkan. 

4). Pembiasaan yang mula-mula mekanistis itu harus makin menjadi 
pembiasaan yang disertai kata hati. 
 

 
2.   Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat 
  
 Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan para informan 

didapatkan informasi tentang faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat 

pembinaan di TPA tersebut antara lain: 
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a.  Faktor Pendorong 

 faktor pendorong pembinaan akhlak di TPA At-Thohiriyah adalah sebagai 

berikut: 

1). Orang tua 

 Orang tua adalah pembina pribadi yang utama dalam hidup anak, kepribadian 

orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang 

tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang 

sedang tumbuh (Daradjat 1978:71). 

 Terkait dengan hal ini, maka orang tua yang baik kemungkinan besar akan 

menghasilkan anak yang baik pula. Dengan mendidik  dan membiasakan anak untuk 

hidup sesuai dengan ajaran agama, salah satunya dengan cara memasukan anak ke 

TPA diharapkan anak-anak akan menjadi generasi yang berakhlak baik, karena selain 

sebagai lembaga pendidikan baca tulis Al-Qur’an TPA juga mengajarkan tentang 

akhlak yang sangat penting bagi perkembangan jiwa anak. 

2). Motivasi anak 

 Motivasi anak dalam pendidikan Islam sangatlah penting karena berkaitan erat 

dengan semangat serta kegairahan seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi anak 

yang mengikuti TPA merupakan faktor pendorong bagi pembinaannya. Motivasi 

tersebut ada yang berasal dari diri santri sendiri maupun karena dorongan dari luar 

diri santri seperti dorongan dari orang tua.  

3). Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat adalah pelaku atau faktor penting dalam pendidikan dan 

merupakan lingkungan luas yang mempresentasikan akidah, akhlak, serta nilai-nilai 
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dalam prinsip yang telah ditentukan, karena manusia adalah makhluk sosial, 

berpengaruh kepada orang lain dan mendapat pengaruh dari orang lain (Zuhaili 

2002:89). 

Tugas masyarakat dalam hal pendidikan meliputi bidang yang cukup luas dan 

bermacam-macam, yaitu memuat hal-hal terkecil dalam hidup sampai Departemen-

departemen dan sebagainya. Tugas masyarakat juga terlihat dalam kebiasaan dan 

tradisi serta dalam pemikiran berbagai peristiwa juga dalam kebudayaan secara umum 

serta dalam pengarahan spiritual dan sebagainya. Oleh karena itu lingkungan 

masyarakat yang baik kemungkinan besar akan menghasilkan anak yang baik pula. 

Pada dasarnya masyarakat harus mendidik anak dengan cara yang baik dan benar. 

Orang tua berperan sebagai suritauladan bagi anaknya, seperti pendapat Mac Iver dan 

Page bahwa kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat 

(Soekanto 1990:221). 

b.  Faktor Penghambat 

 Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan para informan, dalam 

pembinaan akhlak anak ada beberapa hambatan yang ditemukan, namun hambatan itu 

tidak sampai berakibat serius bagi pelaksanaan pembinaan akhlak yang dilaksanakan 

di TPA At-Thohiriyah. 

 Hambatan yang muncul dalam pembinaan akhlak itu lebih dikarenakan 

adanya faktor dari luar diri pribadi anak (santri). Faktor penghambat itu antara lain: 

1) Tingkat Sosial Ekonomi 

Keberhasilan suatu pendidikan tidak terlepas dari pendanaan yang ada. 

Pepatah Jawa mengatakan Jerbasuki Mawa Beya, kalau ingin berhasil harus diikuti 
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dengan pembiayaan. Sedang masyarakat desa Klampok khususnya Dusun I adalah 

masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga untuk mengembangkan lembaga 

nonformal ini diperlukan donatur dan perjuangan warga yang ikhlas dan rela. 

2) Tingkat Pendidikan 

Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan selalu memperhatikan pendidikan 

anaknya. Pendidikan bukan lagi kebutuhan sekunder tetapi sudah menjadi kebutuhan 

yang harus dipenuhi dalam keluarga. 

Sedang masyarakat desa Klampok Dusun I rata-rata baru menamatkan 

pendidikan dasar, sehingga menganggap pendidikan merupakan kebutuhan skunder. 

Oleh karena itu, banyak usaha yang ditempuh oleh pengurus TPA maupun pemuka 

masyarakat agar keberadaan TPA ini dapat dipertahankan dan mengena pada 

sasarannya. 

3) Tenaga Pengajar 

Keberhasilan Kegiatan Belajar Mengajar TPA banyak ditentukan oleh 

kuantitas dan kualitas Ustadz dan Ustadzahnya. Maka bila TPA ingin sukses dan 

berhasil mencapai tujuannya, pengurus/pengelola harus senantiasa mengusahakan 

agar jumlah Ustadz memadai dengan jumlah santri yaitu 1 Ustadz mengajar 5 santri 

(As’ad dan Budiyanto 1995:19). 

Keterbatasan tenaga pengajar yang ada di TPA At-Thohiriyah kadang 

menyebabkan tidak efektifnya kegiatan belajar mengajarnya, apalagi ketika ada 

Ustadz yang tidak datang dalam kegiatan belajar mengajar di TPA. Hal ini dapat 

mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan dari pembinaan. Untuk itu 

seharusnya pengurus/pengelola mengusahakan jumlah Ustadz memadai dengan 

jumlah santri, agar pembinaan yang dilakukan dapat berhasil dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an 

(TPA) At-Thohiriyah desa Klampok kecamatan Purworejo-Klampok kabupaten 

Banjarnegara dalam Pembinaan akhlak Anak, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Peranan yang dilakukan Taman Pendidikan Al-Qur’an dalam pembinaan akhlak 

anak terkait dengan penyampaian materi pelajaran, penggunaan metode, dan 

pelaksanaan kegiatan. Materi pembinaan akhlak anak terdiri dari materi pokok 

(kemampuan membaca Al-Qur’an) dan materi tambahan (ilmu tauhid, fikih, 

akhlak, sejarah, hafalan bacaan shalat, dan hafalan doa sehari-hari). Metode 

pembinaan akhlak dilakukan secara privat (perorangan) dan klasikal (kelompok) 

baik dalam penyampaian materi pembinaan maupun ketika ada permasalahan 

yang dihadapi santri melalui nasihat dan sanksi. Kegiatan pembinaan akhlak pada 

dasarnya dilakukan rutin setiap hari melalui kegiatan belajar mengajar. Selain itu 

juga, TPA mengadakan kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar melalui 

pengajian akbar (ceramah keagamaan) yang sifatnya umum dan dilakukan pada 

waktu tertentu. Pembinaan akhlak anak dilakukan dengan melatih dan 

membiasakan anak/santri untuk bersikap dan berperilaku hormat, kedisiplinan, 

kejujuran, adil, murah hati dan keberanian.  
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2. Faktor pendorong dan faktor penghambat 

Faktor pendorong pelaksanaan pembinaan akhlak terdiri dari: Pertama, dukungan 

orang tua. Kedua, motivasi anak untuk mengikuti TPA dan ketiga, lingkungan 

masyarakat sekitar TPA yang menyambut gembira keberadaan TPA. 

Faktor penghambat pembinaan akhlak di TPA At-Thohiriyah pada dasarnya 

berasal dari luar diri santri dan hambatan ini tidak sampai berakibat serius bagi 

pelaksanaan pembinaannya. Faktor penghambat tersebut terdiri dari : Pertama, 

tingkat sosial ekonomi masyarakat dan orang tua santri yang dapat dikatakan 

sebagai golongan ekonomi menengah ke bawah. Kedua, tingkat pendidikan 

masyarakat yang relatif rendah sehingga menganggap pendidikan masih 

merupakan kebutuhan sekunder. Dan ketiga, keterbatasan jumlah tenaga pengajar 

(Ustadz) sehingga kadangkala menyebabkan kurang efektifnya kegiatan belajar 

mengajar di TPA. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat disampaikan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Taman Pendidikan Al-Qur’an At-Thohiriyah, pembinaan akhlak yang 

dilakukan sudah cukup baik, namun ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki 

seperti pengelola hendaknya menguasai manajemen penyelenggaraan TPA 

dengan baik, misalnya mengupayakan jumlah ustadz agar memadai dengan 

jumlah santri yaitu 1 ustadz mengajar 5 santri. Penyuluhan yang telah dilakukan 

oleh pengelola/pengurus TPA kepada warga masyarakat mengenai pentingnya 
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Taman Pendidikan Al-Qur’an bagi perkembangan jiwa anak hendaknya lebih 

ditingkatkan lagi. 

2. Bagi orang tua santri dan masyarakat, hendaknya terus meningkatkan dukungan 

terhadap keberadaan TPA baik dukungan material maupun spiritual, seperti selalu 

membantu TPA jika TPA mengadakan kegiatan. Baik bantuan tenaga maupun 

materi. Bagi orang tua santri diusahakan untuk selalu membayar uang shahriyah 

secara tepat waktu sebagai iuran wajib tiap bulan bagi pendidikan anaknya di 

TPA. 

3. Bagi anak/santri, hendaknya mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh dan 

rajin serta berusaha untuk membantu kelancaran pembinaan dengan cara 

menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku di TPA.  
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