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MOTTO 

 

ٰلوةََۗ  ٰلوةَ تَْنٰهى َعِن اْلفَْحَشۤاِء َواْلُمْنَكِر ََۗولَِذْكُر اللِّٰه اُتُْل َمآ اُْوِحَي اِلَْيَك ِمَن اْلِكٰتِب َواَقِِم الصَّ اِنَّ الصَّ

 اَْكبَُر ََۗواللّٰهُ يَْعلَُم َما تَْصنَعُْونَ 
 

Artinya: “Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu 

(Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu 

mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) 

mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang 

lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ankabut : 

45)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Karim dan Terjemahnya ( Bandung: Al- Haramain) 45 
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ABSTRAK 

 

Mohamad Abdul Rozak, 2022: Implementasi Pembelajaran  Al-Qur’an di Taman 

Pendidikan Al-Qur’an Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah 

Jember Tahun Pelajaran 2021/2022 

 

Kata kunci : pembelajaran al-Qur’an, Taman Pendidikan al-Qur’an, Sekolah 

Menengah Pertama  Plus Darus Sholah Jember  

 

Kemampuan membaca al-Qur’an merupakan kemampuan yang harus 

dipelajari oleh semua orang Islam. Realitas yang ada masih banyak peserta didik 

yang kurang lancar dalam hal membacaal-Qur’an. Salah satu program dalam 

pengembangan dalam baca tulis ini adalah Taman Pendidikan al-Qur’an  yang 

berfungsi sebagai wadah dalam mengajarkan aspek yang berkaitan dengannya. 

Sehingga bisa memantau dan mengajarkan secara langsung kepada peserta 

didiknya. Kajian ini mengulas tentang implementasi pembelajaran al-Qur’an  di 

Taman Pendidikan al-Qur’an SMP Plus Darus Sholah serta faktor penghambat 

dan pendukungnya sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana 

implementasi pembelajaran al-Qur’an di Sekolah Menengah Pertama  Plus Darus 

Sholah Jember. 

 Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif hal ini bermaksud untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran al-

Qur’an di program Taman Pendidikan Al-Qur’an Sekolah Menengah Pertama Plus 

Darus Sholah Jember melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan 

analisis datanya model Miles, Huberman serta Saldana. Langkahnya meliputi: 

kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan datanya 

menggunakan uji kredibilitas data yaitu: triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an melalui 

program TPQ dimulai dari proses  perencanaan yang diawali dengan menentukan 

tujuan membaca al-Qur’an dengan metode. Pada tahap kedua yaitu pelaksanaan 

yang meliputi tahap pendahuluan, dilanjutkan dengan kegiatan inti kemudian 

diakhiri dengan penutup. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi, pada tahap ini guru 

menilai hasil pembelajaran al-Qur’an siswa dengan memberikan tes bacaan al-

Qur’an kemudian memberikan raport hasil pembelajaran program TPQ. Faktor 

yang menjadi pendukung kegiatan ini adalah kompetensi guru dan faktor 

penghambatnya adalah kurangnya minat belajar siswa.  
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Pembelajaran al Quran merupakan salah satu Pendidikan agama sangat 

penting, sehingga belajar al-Qur’an menjadi suatu kewajiban dan harus ada 

dalam setiap dunia pendidikan umat Islam. Pendidikan ini juga merupakan hak 

dasar umat Islam belajar  sebagaimana dalam Peraturan menteri agama 

republik indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan agama islam 2. 

Undang-undang tersebut memberikan jaminan dalam memperoleh pendidikan 

kegamaan bagi warga negara yang beragama Islam termasuk pembelajaran al-

Qur’an.  

Dasar pelaksanaan pendidikan agama sendiri termaktub juga dalam 

aturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 

Tentang Pendidikan Agama Islam3 yang secara langsung menjadi landasan 

dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Peraturan  

diatas memberikan legalitas formal bagi lembaga pendidikan sesuai agama 

masing-masing orang.  

Taman Pendidikan al-Quran merupakan salah satu lembaga non formal 

yang berupaya mendidik siswa menjadi intelektual sekaligus menjadikan siswa 

yang berakhlak mulia. Dasar operasional, yaitu terdapat dalam dapat di 

selenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dan 

                                                           
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 
3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan 

Agama Islam 
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terdapat pada pasal 12 No. 1/a setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya.4 Landasan hukum dalam pelaksanaan atau penerapan pendidikan 

karakter antara lain Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan 

Kesiswaan bab 1 pasal 1. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Darus Sholah Jember memiliki 

prgram pendidikan agama dalam bentuk kegiatan pendidikan Taman 

Pendidikan al-Qur’an. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan non 

formal yang menjadi alternatif dalam pembelajaran al-Qur’an. Kegiatan ini 

berperan penting pada mendidik siswa untuk menguasai tata baca al-Qur’an 

dengan baik dan benar  

Ida Rohmatunisa dalam penelitiannya Taman Pendidikan al-Qur’an 

memberikan peranan penting dalam pembinaan baca tulis al-Qur’an peserta 

didik dapat dilakukan melalui pengajaran bacaan dengan baik sesuai tajwidnya 

dengan pembinaan akhlak diajarkan melalui materi akhlak didukung dengan 

mengguanakan kitab akhlakul banin yang dalil-dalinya diambil dari al-Qur’an.  

Proses pengajarannya di TPQ guru menggunakan metode Yanbu’a 

dengan mengkolaborasikan sistem pengajaran klasikal.5 Sebagaimana 

dikatakan oleh bapak Muslimin dalam observasi : 

Menurut  Bapak Muslimin dalam pembelajaran mata pelajaran al-Quran 

dan Hadist terdapat beberapa siswa di SMP Plus Darus Sholah belum bisa 

                                                           
4 Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2004), 132. 
5 Ida Rohmatunisa, ”Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an (Tpa) Tarbiyatus Sirojul Athfal 

Dalam  Pembinaan Akhlak Anak Di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara”(Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro 2016) 
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membaca Al-Qur’an dengan lancar,sehingga perlu adanya program khusus 

yang berfungsi untuk meminimalisir ketidakmampuan siswa dalam membaca 

al-Qur’an tersebut,salah satunya sekolah mencanangkan program yang 

menanganinya adalah program TPQ.6 

Berdasarkan wawancara di atas SMP Plus Darus Sholah  Menjadi salah 

satu sekolah yang melaksanakan pembinaan melalui pendidikan al-Qur’an. 

Pendidikan ini  dilakukan dengan cara menciptakan kultur sekolah yang 

berliterasikan al-Qur’an melalui program Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) 

yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan siswa dalam membaca al-

Qur’an dan mengurangi segala bentuk kebodohan kecenderungan terhadap 

kemalasan,bahkan program ini memberikan motivasi belajar siswa juga dengan 

melalui al-Qur’an akan meningkatkan keimanan, hikmah, kebaikan dan 

cenderung kepada kebaikan.7 

Sedangkan menurut Nur Laila Rahanyaan pembelajaran al-Qur’an  

melalui program Taman Pendidikan Qur’an juga mampu meningkatkan 

kualitas baca Qur’an dan pembentukan akhlak santri dengan memberikan 

materi pokok yakni kemampuan membaca al-Qur’an dengan baik dan benar 

dengan materi penunjang di antaranya hafalan bacaan sholat ,praktik ceramah 

dan pemberian materi kisah-kisah nabi .8 

                                                           
6 Observasi di SMP Plus Darus Sholah Jember,10 november 2021 
7 Sedek arifin,khadher Ahmad, & Slamet Amir, Tadabbur Al-Qur’an:Isu dan cabaran semasa 

(Malaysia:jabatan Al-quran dan Al-hadist 2016), 9 
8 Nur Laila Rahanyaan,” Peran Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Muhaimin Dalam Meningkatkan 

Kualitas Baca Al-Qur’an Dan Pembentukkan Akhlak Santri Di Rt. 003. Rw. 17 Desa Batu Merah 

Ambon”(Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon  2020) 



4 

 

 
 

Misdayanti menambahkan peranan Taman Pendidikan al-Qur’an dalam 

pembinaan akhlak santri dilakukan dengan cara peserta didik sebagai subjek 

pembelajaran di mana menjadikan santri aktif,bersungguh-sungguh dalam 

proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator serta sebagai pendamping siswa 

saat belajar. Sehingga santri di gembleng supaya menjadi santri yang dapat 

belajar secara mandiri.9 

Berdasarkan data di atas pembinaan membaca al-Qur’an melalui Taman 

Pendidikan al-Qur’an (TPQ) di SMP Plus Darus Sholah memberikan ciri 

tersendiri yaitu memberikan pengajaran al-Qur’an sesuai porsi kebutuhan siswa 

dengan menggunakan metode yang telah resmi dimiliki dan dikuasai para guru 

yang telah berkompeten dalam metode pembacaan al-Qur’an tertentu. 

Perkembangan Program TPQ di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Plus Darus Sholah berjalan dengan  baik hal ini dibuktikan dengan adanya 

jadwal program tambahan TPQ tersebut sebelum KBM berlangsung.  

 

Gambar 1.1 jadwal program TPQ 

                                                           
9 Misdiyanti, “Peranan  Tpa Dalam  Pembinaan  Akhlak Santri Di Masjid Mardiyyah Kecamatan 

Rappocini Kota Makassar” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar:2019) 
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Jadwal tersebut menjadi pedoman pelaksanaan TPQ di SMP Plus Darus 

Sholah Jember. 10 Dengan adanya jadwal tersebut program TPQ khususnya 

pembelajaran al-Qur’an telah terbukti berjalan secara efektif dan kontinue 

dengan proses pengolahan bacaan secara aktif dan kreatif, hal tersebut 

dilakukan agar siswa memperoleh porsi jam belajar yang lebih serta 

pemahaman yang menyeluruh tentang cara membaca al-Qur’an dengan baik 

dan benar. Sehingga ada proses penilaian yang diikuti oleh penilaian terhadap 

keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan dari pesertanya.  

Kegiatan membaca al Qur’an menjadi salah satu solusi bagi siswa yang 

lemah dalam hal ilmu al Qur’an khususnya makhorijul huruf, ilmu tajwid 

dengan menjadikan program TPQ sebagai program unggulan di SMP Plus 

Darus Sholah. Fungsi lain dengan dilaksanakannya program tersebut yaitu 

sebagai wadah untuk membimbing moral siswa  dengan melalui hal-hal yang 

terkait dalam nilai-nilai al-Qur’an itu sendiri, sebagaimana fungsi dari 

diturunkaknya  al-Quran adalah sebagai petunjuk manusia kejalan yang benar, 

hal ini berdasarkan pada ayat al-Qur’an surat Al isra’ ayat 9 

ِلٰحِت اَنَّ  ُر اْلُمْؤِمنِْيَن الَِّذْيَن يَْعَملُْوَن الصّٰ ْْ اِنَّ ٰهذَا اْلقُْرٰاَن يَْهِدْي ِللَّتِْي ِهَي اَْقَوُم َويُبَش ِ اَْجًرا   لَُه

 َكبِْيًرا  
Artinya, “ Sungguh, al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling 

lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang 

mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang 

besar,.” (Surat Al Isra’ ayat 9).11 

 

Ayat di atas memberikan informasi kepada umat manusia perihal 

pentingnya mempelajari al-Qur’an dan membimbing manusia supaya 

                                                           
10 Observasi di SMP Plus Darus Sholah Jember,10 November 2021 
11 Departemen Agama RI, Al-Karim dan Terjemahnya ( Bandung: Al- Haramain) 9 



6 

 

 
 

melakukan kebajikan kepada siapapun. Maka dari itu jelas kita sebagai orang 

islam memiliki kewajiban untuk membiasakan membaca al-Qur’an sekaligus 

mengamalkan isinya karena al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia. 

Realitas di lapangan masih banyak siswa yang kurang lancar dalam segi 

bacaan al-Qur’an ,salah satu faktor penyebab utamanya adalah penggunaan 

media sosial yang berlebihan serta sangat minimnya waktu dalam membaca . 

Sehingga siswa lebih cenderung menganggurkan waktu yang semestinya dibuat 

belajar. Menyikapi demikian SMP Plus Darus Sholah memberikan 

pembelajaran yang didalamnya  menfokuskan  pengajaran al-Qur’an yang 

diterapkan pada TPQ sebagai bentuk menanggulangi ketidak lancaran siswa 

dalam hal membaca al-Qur’an . Perkembangan program Taman Pendidikan 

Qur’an di Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah telah berjalan dengan  

efektif dan berlangsung secara kontinue.12  

Hal diatas berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru PAI 

sekaligus Pembina program TPQ disana. Pelaksanaan kegiatan Taman 

Pendidikan Qur’an di Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah 

merupakan program khusus yang didalamnya memuat kegiatan 

pembelajaran al-Qur’an. Program tersebut dilakukan setiap pagi hari 

sebelum KBM berlangsung dan  didampingi oleh guru pembimbing al-

Qur’an. Sebelum program ini dilaksanakan,guru memberikan motivasi 

serta bimbingan agar siswa selalu membaca al-Quran dimanapun 

berada.13 

 

Program TPQ di Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah 

merupakan program yang bersifat wajib yang harus diikuti oleh semua siswa 

siswi mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Kegiatan tersebut mempuyai 

keistimewaan sendiri yaitu muhafadzah dan muroja’ah.  Demikian guru juga 

                                                           
12 Observasi di SMP Plus Darus Sholah Jember,10 November 2021 
13 Observasi di SMP Plus Darus Sholah Jember,15  november 2021 
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melatih siswa untuk menghafal juz 30 atau surat pendek serta mentashih hasil 

bacaan siswa.  

Oleh sebab itu,hal tersebut menjadi sesuatu yang unik dan menarik 

untuk diteliti berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan diatas,maka 

penulis mengangkat judul “Implementasi Pembelajaran al-Qur’an Melalui 

Progam di Taman Pendidikan al-Qur’an Sekolah Menengah Pertama Plus 

Darus Sholah Jember Tahun Pelajaran 2021/2022”. 

B. Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah 

fokus penelitian. pada bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan 

yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus 

disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan 

dalam bentuk kalimat tanya14. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian dari penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran al-Qur’an di Taman Pendidikan al-

Qur’an Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah jember tahun 

pelajaran 2021/2022? 

2. Apa saja penghambat dan pendukung penerapan pembelajaran al-Qur’an di 

Taman Pendidikan al-Qur’an Sekolah Menengah Pertama Plus Darus 

Sholah Jember tahun pelajaran 2021/2022? 

 

                                                           
14 Tim Penyusunan, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember Press,2021), 

44 



8 

 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini merupakan gambaran implementasi pembelajaran 

al-Qur’an melalui program TPQ di SMP Plus Darus Sholah Jember. Tujuan 

penelitian mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan 

sebelumnya.15  

1. Mendeskripsikan  implementasi pembelajaran al-Qur’an di Taman 

Pendidikan al-Qur’an Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah 

Jember tahun pelajaran 2021/2022. 

2. Mendeskrpsikan faktor penghambat dan pendukung penerapan 

pembelajaran al-Qur’an di Taman Pendidikan Al-Qur’an Sekolah Menengah 

Pertama Plus Darus Sholah Jember tahun pelajaran 2021/2022. 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunanaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi 

dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.16 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan tentang implementasi pembiasaan program Taman Pendidikan 

al-Qur’an yang berguna untuk meningkatkan mutu Pendidikan 

 

                                                           
15 Tim Penyusunan, 45 
16 Tim Penyusunan, 45 
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2. Manfaat Praktis 

Setiap penelitian memiliki karakter masalah yang berbeda-beda,yang 

mana masalah itu akan dipecahkan dan diselesaikan. Manfaat praktis adalah 

manfaat yang nantinya dapat digunakan untuk memecahkan masalah bagi 

seorang pengguna dan juga oleh pembaca yang ketika memiliki kesamaan 

karakter secara kelembagaan. 

a. Guru program TPQ SMP Plus Darus Sholah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

informasi bagi guru tentang implementasi  program Taman Pendidikan 

al-Qur’an. 

b. Peneliti 

Hasil kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan pada diri peneliti sebagai calon  pendidik 

tentang kegiatan implementasi program Taman Pendidikan al-Qur’an. 

c. Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian atau referensi 

penelitian di dunia pendidikan khususnya dalam kegiatan implementasi 

pembelajaran al-Qur’an melalui program Taman Pendidikan al-Qur’an. 

 

E. Definisi istilah 

Definisi istilah di sini menjelaskan secara singkat mengenai judul dari 

peneliti juga sebagai pijakan dalam menentukan serta membatasi objek yang 

akan di teliti.  
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1. Pembelajaran al-Qur’an  

Pembelajaran adalah bantuan oleh tenaga pendidik kepada peserta 

didik untuk memberikan ilmu dan pengetahuan dalam membina peserta 

didik mencapai kemahiran. Sedangkan al-Qur’an adalah wahyu Allah 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat 

Jibril agar supaya disampaikan kepada umatnya.  

Pembelajaran al-Qur’an pada penelitian ini merupakan kegiatan 

pembelajaran aspek-aspek yang berkaitan dengan membaca al-Qur’an 

dengan menggunakan metode Yanbu’a. 

2. Taman Pendidikan al-Qur’an  

Taman Pendidikan al-Qur’an adalah aktivitas yang dilakukan 

diruang kelas untuk proses pendidikan Qur’an dalam menumbuhkan rasa 

kecintaan anak terhadap al-Qur’an. Dalam konteks penelitian ini Taman 

Pendidikan al-Qur’an di SMP Plus Darus Sholah Jember merupakan 

program khusus dalam membina siswa belajar al-Qur’an dan hal-hal yang 

terkait dengannya. 

3. Siswa SMP Plus Darus Sholah  

Siswa SMP Plus Darus Sholah Jember merupakan seluruh peserta 

didik yang mengikuti proses pembelajaran di sana. Sehingga meliputi 

siswa kelas 7 sampai kelas 9. Sedangkan peneliti memilih kelas 7 sebagai 

objek yang akan diteliti dengan alasan kelas 7 yang pada dasarnya kelas 

paling bawah, namun pada kegiatan program Taman Pendidikan al-
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Qur’an ini justru banyak siswa yang memiliki potensi dalam hal keilmuan 

al-Qur’an. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi 

skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh 

pembahasan yang sudah ada. Untuk lebih mudahnya dibawah ini akan 

dikemukakan gambaran umum secara singkat dari pembahasan skripsi ini. 

Bab satu  adalah pendahuluan, pada bab ini dibahas mengenai latar 

belakang masalah dan fokus penelitian, diuraikan pula tentang tujuan 

penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab dua adalah kajian kepustakaan yang menguraikan penelitian 

terdahulu, ada 5 penelitian terdahulu yang memilki relevansi dengan 

penelitian ini dan kajian teori implementasi pembelajaran al-Qur’an yang 

berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan. Juga 

menyebutkan faktor-faktor dalam pelaksanaanya  

Bab tiga berisi metode penelitian menguraikan tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penlitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab empat dijelaskan penyajian data dan analisis, meliputi gambaran 

obyek penelitian, penyajian data dan analisis data implementasi pembelajaran 

al-Qur’an di Taman Pendidikan al-Qur’an SMP Plus Darus Sholah, serta 

pembahasan temuan. 
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Bab lima penutup, Bab ini menjelaskan kesimpulan dari beberapa 

pembahasan tentang hasil analisa data penelitian yang diteliti, serta saran-

saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari objek penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian kepustakaan adalah aspek penting yang harus diselesaikan 

oleh calon peneliti. Dalam penelitian, tinjauan literatur terdahulu untuk 

memperoleh informasi tentang penelitian sebelumnya. Selain itu, agar dapat 

ditempatkan dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan serta 

mencegah pengulangan yang tidak diinginkan dan dugaan plagiarisme, bahkan 

jika hal itu terjadi secara tidak sengaja. Dengan langkah ini akan 

memungkinkan untuk menentukan tingkat orisinalitas dan perbedaan yang 

harus diciptakan. 

Beberapa kajian studi yang memiliki relevansi dengan kajian yang 

dikembangkan antara lain: 

1. Penelitian oleh Mohammad Nadhiful Alim jurusan pendidikan Agama 

Islam tahun 2020 dengan judul Implementasi Program TPQ dan Pasca TPQ 

dalam pembentukan karakter siswa MTs Plus Burhanul Hidayah Jenggot, 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah:1) bagaimana Implementasi Program TPQ dan 

Pasca TPQ dalam pembentukan karakter siswa MTs Plus Burhanul 

Hidayah Jenggot dalam menanamkan karakter siswa .2) apa saja nilai 

karakter yang ditanamkan melalui Program TPQ dan Pasca TPQ dalam 

pembentukan karakter siswa MTs Plus Burhanul Hidayah Jenggot. 3)apa 

saja kendala dalam proses Implementasi Program TPQ dan Pasca TPQ 
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dalam pembentukan karakter siswa MTs Plus Burhanul Hidayah Jenggot. 

Hasil dari penelitian ini adalah pembentukan siswa melalui kegiatan TPQ 

dan pasca TPQ di MTS Plus Burhanul Hidayah adalah sebagai berikut : a) 

Program TPQ dan Paska TPQ sebagai program sekolah yang mengajar 

bukan hanya al-Qur’an ,akan tetapi juga membentuk nilai karakter siswa ,b) 

Program TPQ dan Pasca TPQ sebagai tempat untuk membina karakter 

siswa, c)program TPQ dan Pasca TPQ membentuk kepribadian siswa 

melalui pembiasaan.17 Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh 

Mohammad Nadhiful Alim adalah bahwa program TPQ nya menfokuskan 

terhadap pembentukan karakter siswa, sedangkan penelitian yang penliti 

lakukan menjelaskan bahwasanya Taman Pendidikan al-Qur’an di SMP 

Plus Darus Sholah memberikan pembelajaran al-Qur’an secara utuh. 

2. Penelitian oleh Suhud Makmuri18 jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 

2019 dengan judul peran TPA dalam mengembangkan akhlak anak di TPA 

Futuhiyyah Juragan Bangunkerto Turi Sleman Yogyakarta. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus dari 

penelitian ini pertama, bagaimana peranan TPA Futuhiyah Juragan 

Bangunkerto dalam mengembangkan perkataan anak. Kedua, bagaimana 

peranan TPA Futuhiyah Juragan Bangunkerto dalam mengembangkan 

perbuatan anak. Dengan hasil penelitiannya yaitu peranan TPA Futuhiyah 

                                                           
17Mohamad Nadhiful Alim, “Implementasi Program TPQ dan Pasca TPQ dalam pemebentukan 

karakter siswa MTs Plus Burhanul Hidayah Jenggot”( skripsi Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang tahun 2020) 
18  Suhud Makmuri,”  Peran TPA Dalam Mengembangkan Akhlak Anak Di TPA Futuhiyyah 

Juragan Bangunkerto Turi Sleman Yogyakarta”( Skripsi Universitas Islam Indonesia Tahun 

2019)  
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Juragan Bangunkerto dalam pembinaan perkembangan perkataan dan 

perbuatan anak dilakukan dengan cara membiasakan pada anak untuk 

selalu berbuat baik kepada sesama, dengan cara hormat kepada yang tua, 

selalu disiplin, membiasakan adil serta menjunjung nilai-nilai kejujuran. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Suhud Makmuri dalam kelas TPA nya 

pada saat pembelajaran al-Qur’an tidak menggunakan metode khusus. 

Sedangkan TPQ yang diprogramkan SMP Plus Darus Sholah menggunakan 

metode Yanbu’a. 

3. Penelitian oleh Ida Romatunnisa19 yang berjudul peranan Taman 

Pendidikan al-Qur’an (TPA) Tarbiyatus Sirojul Athfal dalam pembinaan 

akhlak anak di desa Kalibalangan, kecamatan Abung selatan, kabupaten 

Lampung utara, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan fokus 

penelitiannya yaitu pertama bagaimana peranan Taman Pendidikan al-

Qur’an (TPA) Tarbiyatus Sirojul Athfal dalam pembinaan akhlak anak dan 

yang kedua apa saja metode yang digunakan dalam pembinaan akhlak 

Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA) Tarbiyatus Sirojul Athfal. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Dengan hasil penelitiannya yaitu di (TPA) Tarbiyatus Sirojul Athfal dalam 

membina akhlak siswa dimulai dengan membaca al-Qur’an dengan baik 

dan benar sesuai tajwidnya dan pedoman dalam membina akhlak siswa 

dengan menggunakan kitab akhlakul lil banin.  

                                                           
19 Ida Romatunnisa “Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Tarbiyatus Sirojul Athfal 

Dalam Pembinaan Akhlak Anak Di Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten 

Lampung Utara”(Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro Tahun 

2016) 
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4. Penelitian oleh Misdianti dengan judul peranan TPA dalam pembinaan 

akhlak santri di masjid mardiyyah kecamatan Rappocini kota Makasar. 

Jurusan Pendidikan Islam  dengan fokus penelitian  Bagaimana Peranan 

TPA dalam Pembinaan Akhlak Santri di Masjid Mardiyyah Kec. Rappocini 

Kota Makassar? 2. Bagaimana pembinaan akhlak santri di Masjid 

Mardiyyah Kec. Rappocini Kota Makassar? 3. Faktor yang menjadi 

Pendukung dan Penghambat Pembinaan Akhlak Santri di Masjid 

Mardiyyah Kec. Rappocini Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan 

yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya pembinaan akhlak pada 

santri melalui nasihat, pembiasaan beradab serta kisah-kisah teladan. 20 

5. Penelitian oleh Abdul Gahoni, dengan judul peranan TPA AR-Ridho 

terhadap pembentukan akhlak anak usia 7-12 tahun di desa Bendansari 

Pekalongan dengan. Fokus penelitiannya adalah bagaimana pelaksanaan 

pembentukan akhlak di TPQ ar-Ridho? Bagaimana peran TPQ terhadap 

pembentukan akhlak di desa Bendansari Pekalongan? Apa saja faktor 

pendukung dan penghambatnya? Bagaimana kondisi akhlak setelah belajar 

di TPQ Ar-Ridho. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan 

(Field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah 

menunjukkan adanya peran TPQ yang cukup signifikan dalam 

                                                           
20 Misdiyanti, “Peranan TPA dalam Pembinaan Akhlak Santri di Masjid MArdiyyah  Kecamatan 

Rappocini Kota Makasar”,(Skripsi Universita Muhammayadiyah Makasar Tahun 2019) 
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pembentukan akhlak anak dengan pembiasaan yang dilakukan setiap hari 

secara kontinyu. 21 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Kajian Terdahulu 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

 Mohammad 

Nadhiful 

Alim 

Implementasi 

Program TPQ 

dan Pasca 

TPQ dalam 

pembentukan 

karakter 

siswa MTs 

Plus 

Burhanul 

Hidayah 

Jenggot 

Persamaan pertama 

pada metode penelitian 

yaitu sama-sama 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif 

deskriptif.  

Perbedaan antara 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Mohammad Nadiful 

Alim dengan hasil 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

peneliti adalah pada 

metode pengajaran 

al-Qur’an. Pada 

penelitian 

Mohammad Nadhiful 

Alim menerapkan 

metode Qira’ati, 

sedangkan pada 

program yang 

dilakukan peneliti  

menggunakan metode 

Yan’bua  

2.  Suhud 

Makmuri 

peran TPA 

dalam 

mengembang

kan akhlak 

anak di TPA 

Futuhiyyah 

Juragan 

Bangunkerto 

Turi Sleman 

Yogyakarta 

Persamaan hasil 

pembahan peneliti 

dengan penelitian 

Suhud Makmuri adalah 

sama dalam 

penggunaan meetode 

penelitian yaitu 

kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif.  

Perbedaannya yaitu 

penelitian Suhud 

Makmuri melakukan 

penelitian pada 

Taman Pendidikan 

Qur’an yang dalam 

lingkup lembaga 

nonformal sedangkan 

Taman Pendidikan 

Qur’an yang peneliti 

lakukan berada 

lembaga formal. 

3 Ida 

Romatunnisa 

peranan 

Taman 

Persamaan antara 

penelitian yang 

Perbedaannya terletak 

pada metode 

                                                           
21 Abdul Ghoni, “ Peranan Taman Pendidikan al-Qur’an Ar-Ridho terhadap Pembentukan Akhlak 

Anak Usia 7-12 Tahun di Desa Bendansari Pekalongan” ( Skripsi IAIN Pekalongan Tahun 

2017) 
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No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

Pendidikan 

al-Qur’an 

(TPA) 

Tarbiyatus 

Sirojul Athfal 

dalam 

pembinaan 

akhlak anak 

di desa 

Kalibalangan, 

kecamatan 

Abung 

selatan, 

kabupaten 

Lampung 

utara 

dilakukan oleh Ida 

Romatunnisa dengan 

peneliti adalah dalam 

segi metode penelitian 

dengan metode 

kualitatif. 

pembelajaran al-

Qur’an. Pada 

penelitian Ida 

Romatunnisa 

menggunakan metode 

Iqra’ sedangkan 

peneliti menggunakan 

metode Yanbu’a  

4 Misdianti peranan TPA 

dalam 

pembinaan 

akhlak santri 

di masjid 

mardiyyah 

kecamatan 

Rappocini 

kota Makasar 

Persamaannya pada 

pendekatan yang 

digunakan 

dalampenelitian yaitu 

dengan pendekatan 

kualitatif.  

Perbedaannya pada 

objek penelitiannya, 

penelitian Misdiati 

dilakukan di lembaga 

non formal sedangkan 

peneliti objeknya di 

lembaga formal 

5 Abdul 

Gahoni 

peranan TPA 

AR-Ridho 

terhadap 

pembentukan 

akhlak anak 

usia 7-12 

tahun di desa 

Bendansari 

Pekalongan 

dengan 

Persamaannya terletak 

pada objek yan diteliti 

yaitu pembelajaran 

yang melalui program 

Taman Pendidikan al-

Qur’an 

Perbedaannya pada 

penelitian Abdul 

Ghoni menggunakan 

penelitian lapangan ( 

field research)  

 

 

Berdasarkan uraian pada tabel, terdapat perbedaan pada penelitian ini 

dengan sebelumnya. Karena penelitian ini mengembangkan penelitian-

penelitian sebelumnya dan memiliki landasan tentang implementasi 
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pembelajaran al-Qur’an di Taman Pendidikan al-Qur’an. Sehingga tidak 

terjadi pengulangan dalam penelitian. 

B. Kajian Teori 

Pada bagian kajian teori ini membahas tentang teori yang dijadikan 

sebagai landasan serta sudut pandang dalam melaksanakan. Lebih luas lagi 

bagian ini membahas tentang tujuan dari kajian teori yaitu memperdalam 

wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan 

sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian.22 

1. Implementasi  

a. Definisi Implementasi  

Menurut kamus besar bahasa indonesia implementasi bermakna 

pelaksanaan, penerapan. Sedangkan implementasi menurut Usman 

(2002), mengemukakan bahwa “implementasi adalah bermuara pada 

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Pengertian 

implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa 

implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan dilakukan secara sungguh–sungguh berdasarkan acuan 

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, 

implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek 

berikutnya. Setiawan menambahkan arti implementasi adalah perluasan 

                                                           
22 Tim Penyusunan, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ,(Jember: UIN KHAS Jember), 52 
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aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, 

birokrasi yang efektif. 23  

Proses implementasi meliputi tahapan-tahapan, pada tahap awal 

yaitu perencanaan, tahap kedua adalah pelaksanaan, dan yang terakhir 

tahap evaluasi. implementasi diperlukan untuk melihat kesesuaian dan 

relevansi model deskriptif yang dibuat dengan rencana yang disusun 

diawal. Hal ini sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang 

merekomendasikan perlunya “kerangka kerja analisis implementasi”. 

Menurut perspektif ini implementasi kebijakan diperlukan untuk 

mengetahui keefektifan dan relevansi kerangka kerja yang ada sebagai 

pedoman dan landasan dalam pelaksanaanya. 24  

Dari defini diatas disimpulkan bahwa tujuan dari implementasi 

adalah untuk mewujudkan rencana yang telah disusun secara 

sedemikian rupa agar menjadi nyata dan menguji proses 

pelaksanaannya dengan tahap evaluasi yang dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan agar lebih baik.  

Adapun pada implementasi pembelajaran memiliki beberapa 

tahapan, yang dengan tahapan-tahapan itu menjadika penerapan 

pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Berikut tahapan-tahapan 

pada implementasi pembelajaran:  

                                                           
23 Ali Miftakhu Rosyad, Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di 

Lingkungan Sekolah, Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan. Vol. 5 No. 02, 2019, 176 
24 Haedar Akib , Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana ,Jurnal Administrasi 

Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, 7 
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1) Konsep perencanaan pembelajaran  

a) Definisi perencanaan 

Menurut Terry yang dikutip oleh Setiadi Cahyono Putro 

mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan 

yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan 

yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengamblan 

keputusan. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk 

mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna 

merumuskan suati pola tindakan untuk masa mendatang. 25 

Sedangkan cuningham  mengemukakan bahwa perencanaan 

adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, 

imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan 

tujuan menvisualisasi dan menformulasi hasil yang diinginkan, 

urutan kegiatan yang diperlukan, dan prilaku dalam batas-batas 

yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. 

Sedangkan perencanaan menurut steller adalah hubungan 

antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya 

yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan 

tujuan,prioritas,program, dan alokasi sumber. Perencanaan 

adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan 

daoat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah 

                                                           
25 Setidai Cahyono Putro, Ahmad Mursyidun Nidhom,Perencanaan Pembelajaran, (Malang: 

Ahlimedia Press,2021) 23 
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antisipasi guna memperkecil kesenjangan yang terjadi,sehingga 

tujuan tersebut mencaoai tujuan yang telah ditetapkan.26 

Jadi, dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat 

diartikan sebagai persiapan menyusun materi belajar, 

penggunaan media, pendekatan dan metode pembelajaran, dan 

penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan 

pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.  

b) Fungsi dan manfaat perencanaan 

Perencanaan pembelajaran memiliki beberapa fungsi 

diantaranya sebagaimana dijelaskan Sanjaya (2013:35) sebagai 

berikut: 27 

(1) Fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan 

perencanaan yang matang, akan dapat memberikan umpan 

balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang 

terjadi. Melalui umpan balik itulah guru dapat 

meningkatkan dan memperbaiki program. Secara kreatif, 

guru akan selalu memperbaiki berbagai kelemahan dan 

menemukan hal-hal baru. 

(2) Fungsi inovatif. Mungkinkah suatu inovasi pembelajaran 

akan muncul tanpa direncanakan, atau tanpa diketahui 

                                                           
26 Setidai Cahyono Putro, Ahmad Mursyidun Nidhom, ,Perencanaan Pembelajaran, (Malang: 

Ahlimedia Press,2021)24 
27 Rusydi Ananda, Perencanaan Pembelajaran, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan 

Pendidikan Indonesi,2019) 19 
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terlebih dahulu berbagai kelemahan? Tidak, bukan? Suatu 

inovasi hanya akan mungkin muncul seandainya guru 

memahami adanya kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan. Kesenjangan itu hanya mungkin dapat 

ditangkap, manakala guru memahami proses yang 

dilaksanakan secara sistematis. Proses pembelajaran yang 

sistematis itulah yang direncanakan dan terprogram secara 

utuh. Dalam kaitan inilah perencanaan memiliki fungsi 

inovasi.  

(3) Fungsi selektif. Adakalanya untuk mencapai suatu tujuan 

atau sasaran pembelajaran guru dihadapkan berbagai pilihan 

strategi. Melalui proses perencanaan maka guru dapat 

menyeleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan 

efisien untuk dikembangkan. Tanpa suatu perencanaan tidak 

mungkin dapat menentukan pilihan yang tepat. Fungsi 

selektif ini juga berkaitan dengan pemilihan materi 

pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Melalui proses perencanaan maka guru dapat 

menentukan materi mana yang sesuai dan materi mana yang 

tidak sesuai.  

(4) Fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadi harus 

dapat menjelaskan kepada setiap yang terlibat, baik kepada 

guru, siswa, kepala sekolah bahkan kepada pihak eksternal 
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seperti kepada orang tua dan masyarakat. Dokumen 

perencanaan harus dapat mengkomunikasikan kepada setiap 

orang baik tentang tujuan dan hasil yang ingin dicapai, 

strategi atau rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan. Oleh 

sebab itu perencanaan memiliki fungsi komunikasi.  

(5) Fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar 

dan akurat, dapat menggambarkan apa yang akan terjadi 

setelah dilakukan suatu treatment sesuai dengan program 

yang disusun. Melalui fungsi prediktifnya, perencanaan 

dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi. 

Di samping itu, fungsi prediktif dapat menggambarkan hasil 

yang akan diperoleh.  

(6) Fungsi akurasi. Sering terjadi, guru merasa kelebihan bahan 

pelajaran sehingga merasa waktu yang tersedia tidak sesuai 

dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari siswa. 

Akibatnya proses pembelajaran tidak normal lagi, sebab 

kriteria keberhasilan diukur dari sejumlah materi pelajaran 

yang telah disampaikan kepada siswa tidak perduli apakah 

materi itu dipahami atau tidak. Perencanaan yang matang 

dapat menghindari hal seperti itu, sebab melalui proses 

perencanaan guru dapat menakar setiap waktu yang 

diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu. 
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Guru dapat menghitung jam pelajaran efektif, melalui 

program perencanaan.  

(7) Fungsi pencapaian tujuan. Mengajar bukanlah sekedar 

menyampaikan materi, akan tetapi membentuk manusia 

secara utuh. Manusia utuh bukan hanya berkembang dalam 

aspek intelektual saja, akan tetapi juga dalam sikap dan 

keterampilan. Dengan demikian pembelajaran memiliki dua 

sisi yang sama pentingnya yaitu sisi hasil belajar dan sisi 

proses belajar. Melalui perencanaan kedua sisi 

pembelajaran dapat dilakukan secara berimbang. 

(8) Fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan siswa dalam 

mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Melalui 

perencanaan dapat ditentukan sejauhmana materi pelajaran 

telah dapat diserapkan oleh siswa, materi mana yang sudah 

dan belum dipahami oleh siswa. Dalam hal inilah 

perencanaan berfungsi sebagai kontrol yang selanjutnya 

dapat memberikan balikan kepada guru dalam 

mengembangkan program pembelajaran selanjutnya 

(Sanjaya, 2013:35).  

2) Konsep pelaksanaan pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran merupakan rancangan proyeksi 

atau perkiraan guru mengenai seluruh kegiatan yang akan 
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dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik 

sehingga tercapai kompetensi dasar yang harus dikuasai.28 

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam yakni 

menanamkan nilai-nilai yang Islami ke dalam hati sanubari umat 

muslim dalam proses pembelajaran.29 Dari pengertian tersebut 

pelaksanaan dalam implementasi pembelajaran adalah suatu bentuk 

penerapan dari seluruh tujuan yang dikonsepkan dalam 

perencanaan pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup yang dijelaskan 

sebagai berikut:30 

a) Kegiatan pendahuluan  

Pada kegiatan pendahuluan, guru harus memperhatikan 

halhal yang berkaitan pada diri siswa yang meliputi kesiapan 

siswa ketika akan memulai proses pembelajaran, memberikan 

pertanyaan yang mengaitkan dengan materi sebelumnya, dan 

menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai.  

b) Kegiatan inti  

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara 

                                                           
28 Halid Hanafi, La adu dan Muzakkir, Profesionalisme Guru Dalam Pengelolaan kegiatan 

pembelajaran di Sekolah,(Yogyakarta: Deepublish Publisher), 22 
29 Suyadi, “Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMKN 1 Lais”, Conciencia,       

Vol. 14, No. 1, 2014, hal 37 
30 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2010), 10 
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interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan ini menggunakan metode yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran, yang dapat meliputi dari proses eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi.  

c) Kegiatan penutup  

Pada kegiatan penutup, guru harus memperhatikan hal-hal 

pada siswa yaitu dengan membuat rangkuman di akhir 

pembelajaran, memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan maupun 

tugas individu sesuai dengan hasil belajar peserta didik dan 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

3) Evaluasi pembelajaran 

Menurut guba dan Lincoln mendefinisikan evaluasi sebagai 

suatu proses untuk menggambarkan evaluan (orang yang di 

evaluasi) dan menimbang makna dan nilainya. Sedangkan menurut 

sax evaluasi merupakan suatu proses dimana pertimbangan atau 

keputusan suatu nilai dibuat dsri berbagai pengamatan, latar 

belakang serta pelatihan dari evaluator.31 Dari kedua pendapat dari 

                                                           
31 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Jakarta : 2012) 5 
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dua ahli tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah 

suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai dari sebuah 

proses denganbrdasakan pertimbangan-pertimbangan tertentu.  

Ada dua cara dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran: 

a) Evaluasi Formatif  

Kata formatif berasal dari bahasa Inggris to form yang 

artinya ‘membentuk’ (Purwanto, 2009: 67). Evaluasi formatif 

adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

peserta didik telah terbentuk setelah mengikuti suatu program 

tertentu (Suharsimi Arikunto: 36). Evaluasi formatif dapat juga 

diartikan sebagai penilaian yang bertujuan untuk mencari 

umpan balik (feedback), selanjutnya hasil penilaian tersebut 

dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar 

yang sedang atau sudah dilaksanakan. Jadi, sebenarnya evaluasi 

formatif tidak hanya dilakukan pada tiap akhir pelajaran, tetapi 

bisa juga dilakukan ketika pelajaran sedang berlansung. 

Misalnya, ketika guru atau dosen sedang mengajar mengajukan 

pertanyaanpertanyaan kepada siswa atau mahasiswa untuk 

mengecek atau untuk mendapatkan informasi mengenai 

pemahaman siswa atau mahasiswa tentang hal yang 

diterangkan guru atau dosen. Jika ternyata masih banyak yang 

belum mengerti, tindakan selanjutnya adalah mengubah atau 
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memperbaiki cara mengajar sehingga benar-benar dapat 

dipahami dan diserap32 

b) Evaluasi Sumatif  

Kata sumatif berasal dari kata bahasa inggris yaitu sum 

yang artinya ‘jumlah’ atau ‘total’.Evaluasi sumatif adalah 

evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik 

setelah mengikuti pelajaran dalam catur wulan, satu semeter, 

atau akhir tahun untuk menentukan jenjang pendidikan 

berikutnya (Ramayulis dan Samsul Nizar: 242). Adapun 

manfaat tes sumatif di antaranya adalah sebagai berikut.33 

(1) Untuk menentukan nilai. Berbeda dengan evaluasi formatif 

yang fungsinya untuk memberikan informasi demi 

perbaikan penyampaian dan tidak digunakan untuk 

memberikan nilai atau tidak digunakan untuk penentuan 

kedudukan seorang peserta didik di antara temantemannya 

(grading). 

(2) Untuk menentukan seorang peserta didik dapat atau 

tidaknya mengikuti kelompok dalam menerima program 

berikutnya. Dalam kepentingan seperti ini, evaluasi sumatif 

berfungsi sebagai evaluasi prediksi.  

(3) Untuk mengisi catatan kemajuan belajar peserta didik yang 

akan berguna bagi orang tua, pihak bimbingan, dan 

                                                           
32 Leni Fitrianti, Prinsip Kontinuitas Dalam Evaluasi Proses Pembelajaran, Al-Ishlah: Jurnal 

Pendidikan, Vol. 10, No. 1 (2018) 94 
33 Leni Fitrianti,96 



30 

 

 
 

penyuluhan di sekolah atau perguruan tinggi, ataupun bagi 

pihak-pihak lain apabila siswa atau mahasiswa tersebut 

akan pindah ke sekolah atau perguruan tinggi lain, akan 

melanjutkan belajar atau memasuki lapangan kerja. 

b. Faktor yang mempengaruhi terjadinya implementasi 

Menurut Edwards ,studi implementasi adalah kusial bagi public 

administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah 

satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan 

konsekuensikonsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang 

dipengaruhinya.34 Menurut Edwards ada beberapa faktor penting yang 

mempengaruhi implementasi suatu kegiatan: 

1) Komunikasi 

Rogers & Kincaid mengemukakan bahwa Komunikasi 

adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau 

melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang 

pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang saling 

mendalam.35 Pada proses komunikasi komunikator berinterkasi 

dengan saling bertukar pesan dengan komunikan dengan tujuan 

kedua saling menerima informasi baru.  

 

 

                                                           
34 Serli Ani & Eko Budi Sulistio, Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, Dan Guideline) 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Provinsi Lampung Tahun 2016, 

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, Vol. 8 No. 1, 2017, 102 
35 Nabilla Kusuma Vardhani & Agnes Siwi Purwaning Tyas, Strategi Komunikasi Dalam Interaksi 

Dengan Mahasiswa Pertukaran Asing ,Jurnal Gama Societa, Vol. 2 No. 1, Mei 2018, 9 
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2) Sumber daya manusia  

Sedangkan Sumber daya manusia (SDM) adalah individu 

produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu 

di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai 

aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.36 

Dalam hal ini sumber daya manusia merupakan faktor penting 

terlaksananya proses pembelajaran. Manusia menjadi subjek pada 

saat belajar dan mengajar. 

2. Pembelajaran Al-Quran 

a. Definisi Pembelajaran al-Qur’an  

Pembelajaran sering diartikan dengan kata “mengajar” berasal 

dari kata “ajar” yang bermakna petunjuk untuk diberikan kepada 

seseorang.  Kemudian, diberi imbuhan “pe” dan diakhiri “an sehingga 

menjadi “pembelajaran” memiliki arti proses, aktifitas, atau metode 

belajar yang bertujuan untuk menumbuhkan minat belajar peserta 

didik.37 Pembelajaran merupakan dorongan dan motivasi yang 

diberikan pendidik kepada peserta didik untuk menjadikan anak 

semangat dalam belajar dan membentuk karakter peserta didik. Dengan 

kata lain, pembelajaran adalah bantuan pendidik yang dicurahkan 

kepada peserta didik agar bisa belajar dengan baik.  

                                                           
36 Eri Susan ,Manajemen Sumber Daya Manusia ,Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume. 9, No. 

2 Agustus 2019, 4 
37 Dr. Ahdar Djamaluddin, S.Ag., S.Sos., M.Pd.i dan Dr. Wardana, M.Pd.I,,Belajar Dan 

Pembelajaran,(Parepare:Cv. Kaaffah Learning Center,2021) Hal-13 
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Pembelajaran bisa dikatakan sebuah sistem karena pembelajaran 

sendiri memiliki tujuan untuk mengajarkan peserta didik. Proses 

pembelajaran merupakan sebuah rangkaian yang melibatkan seluruh 

komponen. Dari situlah pentingnya seorang guru memahami sistem 

pembelajaran. Dengan memahami sistem,minimal guru memahami 

urgensi dari tujuan pembelajaran atau hasil yang diharapkan. 38 

Pembelajaran al-Quran sejatinya adalah proses guru memberikan 

pengenalan dan bimbingan kepada peserta didik sejak dini agar anak 

bisa membaca al-Qur’an dengan baik dan benar dengan standar kaidah 

tajwid yang sudah ada. 

Proses pembelajaran al-Qur’an dapat berjalan dengan mudah 

jika guru mampu menguasai tata cara mengajar dengan baik. Di 

Indonesia ada beberapa metode pembelajaran al-Qur’an yang tidak 

familiar lagi bagi masyarakat, diantaranya sebagai berikut: 

1) Metode Jibril 

Definisi metode Jibril adalah pembelajaran Qur’an diajarkan 

Nabi Muhammad kepada para sahabatnya dengan metode dekte, hal 

ini sama halnya beliau ketika mendapat pengajaran dari malaikat 

Jibril. Prosesnya yakni beliau mengajarkan dengan mentalqin 

bacaan al-Qur’an kepada para sahabatnya supaya para sahabat 

mengikuti dengan bacaan yang sama persis apa yang telah 

                                                           
38 Drs. Ahmad suriansyah,M.Pd,Ph.D ,Strategi Pembelajaran,(Jakarta:PT Rajagrafindo 

Persada,2014)Cetakan Ke-1,Hal 3 
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dibacakan oleh Rasulullah SAW.39 Oleh karenanya, metode 

pengajaran ini disebut dengan metode Jibril karena malaikat Jibril 

telah mengajarkan secara langsung kepada Nabi Muhammad.  

Dengan demikian, telah terjadi proses tashih (membenarkan bacaan 

yang salah) dan waktu pembelajaran berlangsung efisien 

2) Metode Iqro'  

Metode Iqro’ merupakan salah satu metode pengajaran al-

Qur’an yang menitik beratkan pada latihan membaca. H. As’ad 

Humam dari Yogyakarta merupakan tokoh penggagas dari metode 

ini . Metode Iqro’ ini dirangkai secara sistematis kedalam enam jilid 

dan dari setiap jilidnya dilengkapi dengan petunjuk cara belajarnya 

sehingga dapat mempermudah kedua belah pihak baik pengajar 

maupun peserta didik (Srijatun, 2017).40 Metode Iqra’  ini sudah 

familiar bagi kalangan masyarakat muslim Indonesia, bahkan 

sampai negara-negara ASEAN telah menerapkan metode ini 

(Tsaqifa Taqiyya Ulfah, 2019). Dengan fenomena ini telah 

membuktikan bahwa metode Iqra’ telah dipercaya oleh banyak 

pihak dan digunakan untuk pembelajaran Qur’an 

3) Metode Qira'aty 

Pengertian metode Qiroati adalah metode membaca al-

Qur’an yang dalam segi membacanya langsung menerapkan bacaan 

                                                           
39 Yassir Arafat, Implementasi Metode Jibril Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al 

Qur’an Kelas C2 Tahsin Tilawah Lembaga Takhassusul Qur’an Darul Hikmah,Jurnal  Al-

Thiqah Vol. 3, No. 1 April 2020 
40  Anggun Nirmala Sari,Dkk, Implementasi Metode Iqro’ Dalam Pengenalan Huruf Hijaiyah 

Pada Siswa Ra Perwanida Ii Mataram ,Vol. 02 No. 02, Desember 2020 
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tartis sesuai dengan kaidah tajwid. K.H. Dachlan Salim Zarkasyi 

dari semarang adalah penemu dari metode Qira’aty ini. Metode 

yang disebarkan sejak awal 1970-an ini dapat mempermudah anak-

anak dalam segi mempelajari al-Qur’an.41 Tujuan dari metode 

Qira’aty ini menciptakan proses pembelajaran yang mampu berjalan 

dengan baik sesuai tuntunan ibadah sebagaimana yang telah 

dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya.  

4) Metode Tartil 

Metode Tarti disusun pada tahun 1993  oleh H. Gazali.  Latar 

belakang Gazali mengedukasi kan metode ini ketika beliau 

menjalankan kajian terhadap metode-metode sebelumnya seperti 

seperti metode Baghdadiah, Qiraati, Iqra’ Al-Barqy. 42 pembelajaran 

al-Qur’an dengan menggunakan metode Tartil dapat dilakukan 

dengan berbagi tahapan. Pertama, memberikan pengenalan kepada 

anak dengan mengajarkan membaca al-Qur’an yang belum terdapat 

baris kemudian dilanjutkan dengan memberikan pengajaran cara 

membaca huruf dan ayat al-Qur’an yang telah memiliki baris satu. 

5) Metode Yanbu'a 

Metode Yanbu’a adalah metode yang menawarkan buku 

panduan baca tulis Qur’an sampai dengan menghafalkannya yang 

disusun dalam bentuk jilid yang diawali dengan pengenalan huruf 

                                                           
41 Hetty Mulyani & Maryono, Implementasi Metode Qiroati Dalam Pembelajaran Al-Qur’an 

Jurnal Paramurobi, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019 
42 Khadijah, Penerapan Metode Tartil dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran di 

SMKN I Gunung Talang, Jurnal Pendidikan Islam – Murabby Volume 2 Nomor 1 April 2019 
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hijaiyah, lalu membaca dan menulis huruf sampai pengenalan pada 

kaidah tajwid sehingga anak mampu membaca al-Qur’an dengan 

baik sesuai kaidah atau hukum-hukum tajwid.  Penulisan metode 

Yanbu’a ditulis dengan Rasm Usmani dan ditandai dengan waqaf 

sebagai tanda bacanya. 43 jadi dapat disimpulkan bahwa metode 

Yanbu’a adalah cara membaca, menulis serta menghafal Al-Qur’an 

yang disusun secara sistematis dan rapi yang terdiri dari 7 jilid. 

Tujuan pembentukan metode ini adalah mencerdaskan anak bangsa 

dalam hal membaca al-Qur’an dan membudayakan masyarakat 

berjuwa al-Qur’an dengan menggunakan  Rasm Usmani. 

b. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran al-Quran 

Proses pembelajaran pasti tidak bisa dilepaskan dari faktor-

faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar tersebut. Adapun faktor 

yang dapat mempengaruhinya ada dua yaitu pendukung dan juga 

penghambat. Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran yaitu kompetensi guru yang dapat menentukan berhasil 

dan tidaknya proses belajar mengajar. Adapun minat belajar siswa 

juga ikut besar pengaruhnya dalam dunia pembelajaran. 

1) Kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan 

(memutuskan sesuatu). Kompetensi adalah seperangkat 

kemampuan  yang  harus  dimiliki  oleh  seseorang  agar  ia  dapat  

melaksanakan  tugasnya dengan  berhasil.  Jadi,  kompetensi  

                                                           
43 Ahmad Fatah Dan Muchammad Hidayatullah, Penerapan Metode Yanbu’a Dalam 

Meningkatkan Kefasihan Membaca Alquran Di Pondok Pesantren Darul Rachman Kudus, 

Jurnal Penelitian Volume 15, Nomor 1, Februari 2021 
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merupakan  seperangkat  kewenangan,kemampuan,  dan 

kekuasaan  atas  apa  yang  dimiliki  oleh  seseorang  sehingga  ia  

cakap  dan  mengetahui  apa yang    semestinya    ia    lakukan    

dan   perbuat.   Kompetensi   guru   meliputi   kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan  

profesi. Sedangkan Guru adalah orang yang  pekerjaannya (mata    

pencahariannya,    profesinya) mengajar.  Guru adalah  pendidik,  

yang  menjadi  tokoh,  panutan,  dan identifikasi  bagi  para  

peserta  didik,  dan  lingkungannya.  selain  dari  defenisi  

sebelumnya, guru  juga  adalah  orang  dewasa  yang  secara  sadar  

bertanggungjawab  dalam  mendidik, mengajar,  dan membimbing  

peserta didik. 44 Jadi kompetensi guru adalah kemampuan seorang 

pendidik melaksanakan pembelajaran dalam hal menentukan 

strategi pembelajaran yang tepat supaya hasil belajar bisa 

maksimal.  

2) Minat belajar siswa 

Minat adalah kecendrungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan   mengenang  beberapa  kegiatan.  Kegiatan 

yang diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai 

dengan rasa senang. Jadi, beberapa dengan perhatian, karena 

perhatian sifatnya sementara  (tidak  dalam  waktu  yang  lama)  

                                                           
44 Ismail, Kompetensi Guru Mata Pelajaran PAI ,Jurnal  Kajian  Islam  & Pendidikan, Volume 1, 

No. 1, 2019 
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dan  belum  tentu diikuti  dengan  perasaan  senang, sedangkan 

minat selalu diikuti dengan perasaan senang, dan dari situ 

diperoleh suatu keputusan. Minat besar pengaruhnya terhadap 

belajar, karena bila bahan pelajaran yang di pelajari tidak sesuai 

dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-

baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Ia segan-segan untuk 

belajar, ia tidak memperoleh keputusan dari pelajaran itu. Bahan 

pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih muda dipelajari 

dan dikuasi, karena minat dapat menambah kegiatan belajar. Jika 

terdapat siswa yang kurang berminat terhadap belajar,dapat 

diusahakan agar ia mempunyai minat yang lebih besar dengan cara 

menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan 

serta hal-hal yang berhubungan dengan cita-citanya serta  

kaitannya dengan  bahan  pelajaran  yang  sedang  dipelajarinya 

itu.45 

3. Kajian Teori Program Taman Pendidikan al-Qur’an 

a. Pengertian Program Taman Pendidikan al-Qur’an 

Arikunto dan Jabar mengungkapkan ada dua istilah untuk 

mendefinisikan “program”.  Mendefinisikan istilah program dapat dapat 

diartikan pada arti program secara khusus dan umum. Program secara 

umum adalah bentuk rencana yang akan dilaksanakan. ”Program” 

apabila dihubungkan dengan evaluasi program maka program 

                                                           
45 Nursyaidah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar Peserta Didik, Forum Paedagogik 
Edisi Khusus , 2014,74 
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merupakan sebuah unit yang melaksanakan sebuah kebijakan dan untuk 

meralisasikannya, dan berjalan melalui proses yang berkesinambungan 

dan dilaksanakan dalam sebuah organisasi yang melibatkan masyarakat 

luas. Ada tiga arti penting yang diutarakan oleh Arikunto untuk 

mendefinisikan arti dari program itu sendiri. Pertama, merealisasikan 

suatu kebijakan. Kedua, terlaksana dalam waktu yang relatif panjang 

bukan kegiatan tunggal, melainkan kegiatan jamak yang saling 

berkesinambungan. Dan ketiga, berjalan pada suatu organisasi yang 

melibatkan banyak orang.46 Jadi, Program merupakan suatu unit atau 

kesatuan kegiatan yang dapat diartikan sebagai sistem yang di 

dalamnya mengandung rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bukan 

hanya satu kali melainkan berkesinambungan. 

Taman Pendidikan al Qur’an (TPA/TPQ) adalah lembaga atau 

komunitas masyarakat yang menciptakan pendidikan nonformal 

berlandaskan agama Islam yang memberikan pengajaran al-Qur’an 

kepada anak sejak usia dini, sebagai sarana dalam menanamkan 

pemahaman dasar-dasar agama Islam kepada anak usia taman kanak-

kanak, Sekolah Dasar setara Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bahkan 

usia lebih tinggi. TPA/TPQ juga dikenal dengan istilah Taman Kanak-

kanak al-Qur'an (TKQ),yaitu sebuah lembaga pendidikan yang 

mengajarkan al-Qur’an kepada anak usia empat sampai enam tahun. 

Sedangkan Taman Pendidikan al-Qur'an adalah lembaga pendidikan 

                                                           
46 Ashiong P. Munthe,” Pentingya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan” Jurnal Scholaria, 

Vol. 5, No. 2, Mei 2015: 1 - 14 
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luar sekolah yang tujuan pokoknya mengajarkan al-Qur’an dari tahap 

membaca sampai tahap penguasaan ilmu-ilmu tajwid kepada anak 

sekolah dasar usia 7 sampai 12 tahun (Chairani Idris dan Tasyrifin 

Karim, 1995). 47 Perbedaan yang mendasar antara TPQ dan TKQ adalah 

pada segi usia anak didiknya.  Adapun dari segi metode, materi yang 

diajarkannya pada umumny sama. Oleh karena itu, Taman Pendidikan 

al-Qur'an Taman Kanak-kanak al-Qur'an dikembangkan secara 

profesional untuk memberikan pengajaran al-Qur’an kepada anak-anak 

dengan menggunakan metode yang praktis. Realitasnya TPA/TPQ 

setara dengan RA dan taman kanak-kanak (TK), hanya saja TPQ/TPA  

menekankan pembelajaran dasar-dasar baca tulis al-Qur’an dilanjutkan 

membentuk perkembangan rohani anak supaya lebih siap untuk 

melanjutkan  pendidikan lebih tinggi. 

b. Tujuan Program Taman Pendidikan al-Qur’an 

Adapun tujuan dari diadakannya program Taman pendidikan al-

Qur’an ini diantaranya adalah: 

1) Mengembangkan potensi anak melalui pengajaran yang 

berlandaskan al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang 

pengajarannya disesuaikan dengan keadaan lingkungan sosial yang 

bertujuan membantu dalam hal pembentukan sikap spiritual serta 

pemahaman tentang keagamaan.  

                                                           
47 Aliwar, “Penguatan Model Pembelajaran Baca Tulis Quran Dan Manajemen Pengelolaan 

Organisasi (Tpa)”, Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2016 
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2) Pembekalan untuk mengembangkan baik perilaku, pengetahuan, 

ataupun keterampilan yang sifatnya religius yang telah tertanamkan 

melalui jenjang program selanjutnya. Adapun maksud dan tujuan 

dari pembelajaran al-Qur’an adalah sebagai berikut: 

a) Siswa dapat memahami al-Qur’an adalah pedoman dan bacaan 

umat Islam. 

b) Siswa mampu membaca al-Qur’an dengan baik dan benar.  

c) Siswa disiplin dalam melaksanakan sholat lima waktu dengan 

tata cara yang sesuai dengan hukum fiqihnya. 

d) Siswa mampu menghafal surat-surat pendek pilihan TPQ dan 

juga hafal doa sehari-hari. 

e) siswa mampu berakhlakul Karimah kepada sesama sesuai syariat 

islam dengan benar. 

f) Siswa dapat menulis huruf Arab dengan baik dan tepat 

(Syarmudin, 2006), hal. 8).48 

  

                                                           
48 Dedi Setiawan, Amir Rusdi, Vinny Aisyahlani Putri, “Peran TPA dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan Al-Qur’an di Masjid Al-Fattah Palembang, JIP: Jurnal Ilmiah PGMI Volume 3, 

Nomor 2, Desember 2017 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode 

kualitatif. Hal tersebut dikarenakan peneliti ingin menjelaskan penelitian ini 

secara rinci serta mendalam tentang proses pembelajaran al-Qur’an yang 

dilaksanakan SMP Plus Darus Sholah yang diajarkan melalui program Taman 

Pendidikan al-Qur’an..  

Penelitian ini memakai bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Artinya 

yaitu mengumpulkan data melalui media gambar ataupun kata-kata dan bukan 

menggunakan angka. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan 

implementasi pembelajaran al-Qur’an di Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah Jember tahun pelajaran 

2021/2022. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang hendak digunakan untuk 

tempat penelitian. Setiap penelitian ilmiah akan selalu berhadapan dengan 

lokasi dan tempat yang akan diteliti.  Dalam konteks ini SMP Plus Darus 

Sholah Jember dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian. 

Beberapa alasan peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut 

diantaranya adalah di Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah masih 

banyak siswa yang merasa kesulitan sehingga guru perlu strategi khusus untuk 

mengentaskan masalah tersebut. para guru SMP Plus Darus Sholah dalam 
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menyikapi hal itu menciptakan program yang di dalamnya mengajarkan penuh  

ilmu-ilmu al-Qur’an. Selanjutnya keunikan yang ada pada lokasi tersebut yaitu 

dimana sekolah melakukan pembelajarannya dengang bekerja sama dengan 

pondok pesantren. Selanjutnya penelitian in dilakukan di Tegabesar Jember 

yang merupakan daerah pinggiran kota sehingga sangat rentan terpengaruh 

budaya-budaya luar. Namun, SMP Plus Darus Sholah mampu 

mempertahankan kultur budaya pesantrennya sehingga peneliti tertarik 

melakukan penelitian di sekolah tersebut.  

C. Subjek Penelitian 

Jenis dan sumber data akan diuraikan pada bagian subjek penelitian. 

jenis dan sumber data tersebut akan diperoleh melalui waka kurikulum sebagai 

penyusun perencanaan pembelajaran serta membagi tugas guru dalam 

mengajar, guru program TPQ sebagai pengajar keilmuan al-Quran, serta 

beberapa siswa yang mengikuti kelas Taman Pendidikan al-Qur’an. 

Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik Purposive yaitu 

teknik pengambilan informan meliputi kepala sekolah, waka kurikulum, guru 

pembina TPQ, serta siswa SMP Plus Darus Sholah. Dengan pertimbangan 

bahwa subjek yang akan diteliti dapat memberikan informasi secara mendalam 

dan akurat.  

Tabel 3.1 

Data subjek penelitian 

No Nama Status keterangan 

1.  Zainal 

Fanani 

Kapala sekolah Selaku kepala sekolah yang 

mengkordinasi kegiatan Taman 

Pendidikan al-Qur’an 

2 Pipit 

Ermawati 
Waka kurikulum Selaku guru dan sekaligus 

mengatur jadwal kegiatan TPQ 
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3 Muslimin  Guru program TPQ Selaku guru yang mengajarkan 

ilmu-ilmu al-Qur’an di program 

TPQ 

4 Haniyah  Guru program TPQ Selaku guru yang mengajarkan 

ilmu-ilmu al-Qur’an di program 

TPQ 

5 Salsabilla Siswa kelas 7 Selaku siswa yang mengikuti 

kegiatan TPQ dan memiliki 

keterampilan mengahafal al-Qur’an 

6 Farel  Siswa kelas 7 Selaku siswa yang mengikuti 

kegiatan TPQ yang dianggap 

memiliki kulitas bacaan Qur’an 

dengan baik 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian data merupakan sesuatu yang sangat substansi. Tujuan 

dari metode mengakumulasikan data yaitu untuk mengetahui metode yang  

ditetapkan dalam penelitian untuk memperoleh data tentang hasil dari 

implementasi dan metode dalam proses pembelajaran al-Qur’an di Taman 

Pendidikan Al-Qur’an Sekolah Menengah Pertama  Plus Darus Sholah 

Jember. Pengumpulan data dapat diperoleh dengan beberapa teknik sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Pada penelitian ini beberapa hal yang diobservasi adalah proses 

pembelajaran al-Qur’an melalui program TPQ, cara guru dalam mengajar 

al-Qur’an dengan metode Yanbua, interaksi guru dengan siswa, serta media 

yang digunakan saat belajar al-Qur’an. 

Penelitian ini menggunakan tekbnik observasinon partisipan, karena 

disini peneliti hanya mengobservasikegiatan tanpa ikut secara langsung 

proses kegiatan sehari-hari.  
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Pada tahap observasi tersebut peneliti mempersiapkan berbagai 

kegiatan. Beberapa kegiatan yang akan dipersiapkannya antara lain: 

a. Menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan gambaran informasi yang 

akan didapatkan untuk menyusun data. 

b. Menentukan target pengamatan, dan rencanakan berapa lama waktu 

yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan pada target tersebut 

tanpa terkendala waktu. 

c. Dalam mengantisipasi, kita mengingat tujuan utama dan tujuan 

sekunder, serta hubungan antara satu target dengan target lainnya 

sebagai satu kesatuan.49 

Tabel 3.2 

Data teknik observasi 

No Fokus Indikator 

 Program TPQ dalam pembelajaran al-

Quran 

Sebagai wadah 

kegiatan pembelajaran 

al-Qur’an  

 Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran al-Qur’an 

Metode yanbu’a 

sebagai cara belajar al-

Qur’an tingkat pemula 

 Faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

al-Qur’an 

Kualitas dan 

kompenetsi seorang 

guru dalam mengajar 

serta tingkat semangat 

belajar 

 

2. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan metode mengumpulkan informasi 

dari dua orang dalam suatu pertemuan. Pertanyaan diajukan dan dijawab, 

dan informasi dikumpulkan dengan cara ini. Wawancara dapat digunakan 

                                                           
49 Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif,(Tulungagung:Akademia Pustaka, 2018), 111 



45 

 

 
 

sebagai alat penelitian untuk membantu menentukan apa yang perlu diteliti, 

atau untuk mengumpulkan informasi dari informan yang lebih detail.50 

Penggunaan metode interview pada penelitian ini yaitu menerapkan 

metode interview semi terstruktur. Metode wawancara semi terstruktur 

yaitu  proses wawancara di mana pertanyaan diberikan dalam urutan yang 

telah ditetapkan, dan dimungkinkan untuk mengajukan pertanyaan yang 

muncul di pikiran berdasarkan percakapan dilakukannya.51 

Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Metode ini mampu disesuaikan dengan pertanyaan yang berbeda, 

sehingga datanya lebih objektif 

b. Seseorang yang mewawancarai dan yang diwawancarai akan berada di 

dalam ruangan yang sama sehingga komunikasi lebih personal dan 

interaksi secara akrab serta mendapat hasil yang maksimal. 

Tabel 3.3 

Data metode wawancara 

No Fokus Indikator 

1  Proses pembelajaran al-

Qur’an  

Dilakukan secara kontinue 

2 Media dan metode yang 

digunakan dalam 

pembelajaran al-Qur’an 

Metode yanbu’a dengan yang 

mengadopsi metode klasikal. 

Medianya adalah papan tulis 

3 Faktor yang mempengaruhi 

kegiatan pembelajaran al-

Qur’an 

Pengaruh dunia luar  

 

 

                                                           
50 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2016) 231 
51 Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif,(Tulungagung:Akademia Pustaka, 2018), 114 
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3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dapat diartikan sebagai strategi eksplorasi 

untuk mendapatkan data dan informasi dari peristiwa yang sudah ada. 

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk menemukan data tentang 

sesuatu dengan membuat catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, risalah, agenda, dan lain-lain”.52 

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpukan data mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program TPQ di SMP Plus 

Darus Sholah, antara lain: data guru pengajar program TPQ, absensi 

kehadiran peserta dalam pelaksanaan TPQ, hasil nilai yang menunjukkan 

bahwa mahasiswa telah lulus dalam kompetensi membaca al-Qur’an. 

Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa penyelidikan alami dan 

kontekstual telah dilakukan. 

Tabel 3.4 

Data teknik dokumentasi 

No. Fokus Dokumen 

1. Proses pembelajaran al-

Qur’an di SMP Plus 

Darus Sholah 

a. Profil lembaga 

b. Data relawan 

c. Metode membaca al-Qur’an 

d. Jadwal kegiatan  

2. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

 Kompetensi pengajar al-Qur’an 

 

E. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini bertujuan untuk membatasi dan 

mempersempit hasil sehingga data menjadi terstruktur, sistematis, dan 

mempunyai karakter tersendiri. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

                                                           
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2016) 240 
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kualitatif, yaitu laporan atau gambaran deskriptif sebagaimana adanya, 

menjelaskan dan menuangkannya ke dalam kata-kata yang dapat dijadikan 

keputusan. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles 

dan Huberman, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian 

data), dan verification (kesimpulan). Menurut Miles, Huberman dan Saldana 

ada bebeapa langkah dalam analisis diantaranya:53 

1. Kondensasi Data 

Data reduction  (reduksi data,  berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan  

polanya. Dengan demikian  data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan 

data selanjutnya. 

2. Penyajian data 

Display data atau penyajian data ialah setelah melakukan 

kondensasi data maka selanjutnya menyajikan data tersebut. Dalam 

penelitian ini, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh akan 

dipaparkan dalam bentuk uraian naratif singkat yang berisikan tentang 

analisis dari hasil pembelajaran al-Qur’an melaui program Taman 

Pendidikan al-Qur’an di SMP Plus Darus Sholah. 

 

 

                                                           
53 Sugiyono, metode penelitian kuantitatif,kualitatif, dan R&D (Bandung: alfabeta 2013)246 
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3. Kesimpulan 

Menurut Miles dan Huberman menjelaskan bahwa langkah ketiga 

untuk menganalisis data kualitatif yaitu memunculkan temuan baru yang 

belum pernah terlihat sebelumnya. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan 

informasi berdasarkan dengan fokus masalah yang sudah peneliti paparkan. 

Data yang telah dikembangkan secara definisinya kemudian tarik 

kesimpulan. 

F. Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini cara untuk menguji kredibilitas data yaitu dengan 

menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada.54 Triangulasi sumber dan triangulasi teknik digunakan sebagai penguji 

data pada penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini adalah guru program 

TPQ dan data di crosscheck dengan beberapa siswa dan waka kurikulum. 

Triangulasi teknis berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 55  Teknik 

triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa dan 

membandingkan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Jadi pada triangulasi teknik ini peneliti mendapatkan data dari Ibu Pipit 

selaku waka kurikulum yang mengatur jadwal pelajaran dengan teknik 

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber peneliti mendapat 

mendapatkan data penguatannya dari Bapak Muslimin dan Ibu haniyah selaku 

                                                           
54 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2020) 125 
55 Sugiyono, 126 
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guru kegiatan TPQ di SMP Plus Darus Sholah serta diperkuat oleh Salsabila 

dan Farrel yang sebagai siswa di sekolah tersebut.  

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahapan kajiannya diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pra lapangan atau persiapan  

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti belum terjun langsung 

kelapangan. Pada tahap ini peneliti menggali informasi tentang desain 

pembelajaran al-Qur’an yang dilaksanakan di SMP Plus Darus Sholah 

selama 3 hari dengan menyusun langkah penelitian.  Beberapa tahapan 

pada kegiatan ini diantaranya adalah: Kembangkan desain penelitian, 

menentukan lokasi penelitian, mengurus perizinan, dan melakukan 

observasi awal di lokasi  

2. Tahap pelaksanaan saat di lapangan 

Peneliti melaksanakan penelitian untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik tentang masalah dan cara memecahkan solusi terkait 

dengan pembelajaran al Qur’an yang dilaksanakan di SMP Plus Darus 

Sholah, dimana peneliti menggali data tentang metode, media, materi yang 

digunakan serta mencari informasi tentang kemampuan  yang dihasilkan 

dari pembelajaran al-Qur’an yang melalui program TPQ ini. 

3. Tahap analisis data 

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyempurnaan data yang 

diperoleh dari subjek, informan, dan dokumen untuk memastikan bahwa 
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temuan dari penelitian mereka jelas dan tidak ambigu. Data dianalisis 

dengan cara tertentu, atau dengan cara yang sudah dirancang sebelumnya 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

beberapa gambaran mengenai program Tman Pendidikan al-Qur’an 

sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut: 

 Taman Pendidikan al-Qur’an di SMP Plus Darus Sholah 

merupakan program khusus yang menjadi saran siswa dalam hal membaca 

al-Qur’an. TPQ ini didirikan atas ususlan dewan guru yang dirapatkan 

bersama wali murid sebagai strategi memperbaiki kualitas baca Qur’an 

siswa. Sedangkan program ini didirikan pada tahun 2021. Adapun SMP 

Plus Darus Sholah sebagai salah satu lembaga dibawah naungan Yayasan 

Pendidikan Islam Darus Sholah didirikan oleh Drs. KH. Yusuf 

Muhammad, ML pada tanggal 27 rajab 1407 H atau 6 Februari 1997 yang 

peletakan batu pertamanya dilakukan oleh KHR. As’ad Syamsul Arifin 

(Situbondo), seorang Ulama’ kharismatik yang dikenal dengan 

kesederhanaannya. Kemudian atas inisiatif bersama (banyaknya 

permintaan penduduk sekitar) dan para pengurus yayasan Pendidikan 

Islam Darus Sholah, pada awal Juli tahun 1994 dirikanlah SMP  “Plus” 

Darus Sholah, yakni Sekolah lanjutan Tingkat Pertama yang menerapkan 

sistem pendidikan gabungan antara pendidikan formal dan keagamaan 

yang dikemas dalam sebuah paket kegiatan harian siswa dengan 

menerapkan sistem pendidikan 24 jam. Adapaun siswa-siswa SMP  Plus 

Darus Sholah diasramakan secara tersendiri, hal ini dimaksudkan agar 
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pengawasan serta system pendidikan yang dicanangkan dengan baik 

dibawah pengawasan beberapa pembimbing yang ada. 

SMP  Plus Darus Sholah boleh dibilang mengalami perkembangan 

yang cukup pesat. Terbukti dari banyaknya wali murid/santri yang 

menyekolahkan putra-putrinya di SMP  Plus. Pada tahun 1994 jumlah 

murid SMP  Plus Darus Sholah  berjumlah 15 siswa. Kemudian secara 

pasti dapat berkembang hingga sekarang jumlah murid SMP  Plus Darus 

Sholah mencapai  200 siswa. 

Dalam kegiatan belajar sehari-sehari siswa/siswi SMP  Plus Darus 

Sholah antara laki-aki dan perempuan kelasnya dibedakan (kelas paralel). 

Selain itu SMP  Plus Darus Sholah menjadi langganan juara umum lomba 

keagamaan tingkat SMP  se Kabupaten Jember meliputi (tartil Al-Qur’an, 

khitobah, Puitisasi, Kaligrafi dll) dari tahun 1999 sampai sekarang . 

SMP Plus Darus Sholah dikelola oleh tenaga-tenaga edukatif 

alumni Perguruan-perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta serta 

dibantu oleh beberapa tenaga edukatif alumni pesantren baik salafiyah 

maupun kholafiah. 

Adapun Visi dan misi SMP Plus Darus Sholah Jember adalah: 

a. Misi: 

Berguna Bagi Nusa Bangsa, Serta Bahagia Dunia Akhirat 
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b. Misi 

1) Memberikan Materi Agama Secara Seimbang 

2) Memberikan Materi Umum Sesuai Dengan Kebutuhan & 

Tantangan Zaman 

3) Membiasakan Akhlakul Karimah Dalam Kehidupan Sehari-Hari 

4) Memberikan Materi Keterampilan & Olah Raga Sesuai Bakat & 

Minatnya56 

B. Penyajian Data dan Analisis Data 

Setelah melakukan proses penelitian dan memperoleh data di lapangan 

dengan berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya data-

data tersebut akan dianalisis dengan harapan dapat memperoleh data yang 

akurat. Secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus 

penelitian. 

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan data dengan menggunakan 

metode observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang berkaitan dan 

mendukung penelitian. Akan tetapi supaya memberikan porsi yang lebih 

intensif dan berimbang, maka juga dilakukan dengan metode dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti uraikan data-data yang 

diperoleh dari lapangan tentang Implementasi Pembelajaran al-Qur’an di 

Taman Pendidikan al-Qur’an Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah 

Jember Tahun Pelajaran 2021/2022. 

                                                           
56 Dokumentasi SMP Plus Darus Sholah Jember  16 Maret 2022 
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1. Implementasi Pembelajaran al-Qur’an di Taman Pendidikan al-

Qur’an dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Di SMP Plus Darus 

Sholah Jember Tahun Pelajaran 2021/2022 

Agama Islam merupakan agama yang menyempurnakan agama 

nabi-nabi terdahulu, lahirnya Islam dibawa oleh nabi kita tercinta yaitu 

Rosulullah Saw. Beliau diutus kedunia ini sebagai untuk mengatur tatanan 

moral umatnya. Dalam penyebaran Islam kedunia ini beliau berpedoman 

menggunakan kalamullah al-Qur’an. Al-Qur’an turun pertama kali kepada 

nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan ayat yang 

pertama kali dibaca adalah surat Al-alaq yang berawalan kata Iqra’ 

(bacalah). Hal ini mengindikasikan bahwasanya membaca merupakan hal 

yang sangat urgensi dalam agama Islam. Dalam pembinaan membaca, 

Islam telah menggariskan kepada umat manusia dengan kitab al-Qur’an, 

sehingga kita umat Islam diharuskan untuk selalu menempatkan al-Qur’an 

sebagai dasar dalam kehidupan umat Islam terlebih pada tahap 

pembelajaran. Pada konteks ini SMP Plus Darus Sholah Jember melalui 

program Taman Pendidikan al-Qur’annya melaksanakan pembelajaran al-

Qur’an sebagai sarana siswa untuk memperoleh keilmuan yang terkait 

dengannya yang bertujuan untuk menadikan siswa cakap dalam membaca 

al-Quran. 

Implementasi Pembelajaran al-Qur’an di program Taman 

Pendidikan al-Quran SMP Plus Darus Sholah Jember sebagai program 
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yang menekankan kualitas baca Qur’an siswa  dilakukan dengan meliputi 

proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

a. Perencanaan 

Perencanaan merupakan aspek untuk menentukan tujuan 

pembelajaran dalam mempertahankan dan mengembangkan rencana 

awal sebagai bentuk rencana untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Berdirinya program TPQ SMP Plus Darus Sholah dilatarbelakangi oleh 

minimnya kemampuan siswa dalam proses tashih al-Qur’an, hal itu 

diketahui pada saat penilaian kemampuan baca al-Qur’an pada mata 

pelajaran al-Qur’an dan Hadits. Sebagaimana wawancara dengan bapak 

muslimin: 

“Ya latar belakang berdirinya TPQ ini yaitu pada mata pelajaran 

al-Quran Hadits kemampuan tashih al-Qur’an siswa belum 

maksimal, karena bahwasanya target minimal sekolah itu siswa 

harus lulus tashih al-Qur’an. Maka caranya yaitu gurunya harus 

digarap dulu, dalam artian mana bisa siswa harus lulus tashih 

sedangkan gurunya belum lulus tashih, maka dari itu sekolah 

bekerja sama dengan Qiroati selama 6 bulan, semua karyawan 

baik guru sampai pak kebun harus mengikuti program tersebut 

sehingga memiliki kemampuan dalam mengajar tashih siswa”.57 

 

Hal tersebut sebagai bentuk upaya guru dalam mempersiapkan 

pembelajaran al-Qur’an agar lebih maksimal.   

SMP Plus Darus Sholah dalam Pembelajaran al-Qur’an 

dilaksanakan melalui program Taman Pendidikan al-qur’an dengan 

menggunakan metode Yanbu’a. Alasan pemilihan metode ini seperti 

yang dikatakan oleh Bapak Muslimin : 

                                                           
57 Muslimin, diwawancara oleh Penulis,  Jember 16 Maret 2022 
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“untuk mencapai tujuan sekolah dalam mengasah kemampuan 

membaca al-Qur’an siswa yang notabene masih banyak siswa 

ang kurang cakap dalam hal membaca, maka guru merapatkan 

dengan wali siswa dalam hal mencari format pembelajaran al-

Qur’an, dengan berbagai usulan maka dibentuklah program 

Taman Pendidikan al-Qur’an yang didalamnya memuat aspek-

aspek yang berkaitan dengan Qur’an, untuk metode yang 

digunakan adalah metode Yanbu’a. Hal ini dikarenakan metode 

yanbu’a merupakan metode yang didalamnya memuat kegiatan 

membaca, menulis, dan menghafal.”58  

 

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Pipit sebagai waka kurikulum.  

 

 “Program TPQ di SMP Plus Darus Sholah merupakan langkah 

yang menurut saya efektif dalam mengentaskan lemahnya 

membaca dan menghafal al-Qur’an siswa hal ini terkait 

minimnya jam pembelajaran al-Qur’an sebelum-sebelumnya, 

yang terbatas pada mata pelajaran qurdist. Taman Pendidikan al-

Qur’an ini menjadi terobosan guru dalam mengajar keilmuan al-

Qur’an dengan penerapannya menggunakan metode Yanbu’a. 

Metode ini dipilih karena tujuan dari Metode Yanbu’a guna 

tercapainya tujuan materi pelajaran yang disusun secara rapi 

dalam perannya sebagai perantara untuk membantu 

pembelajaran membaca Al-Qur’an. Secara umum tujuan dari 

pembentukan metode Yanbu’a adalah Berperan aktif dalam 

rangka mendidik dan mencerdaskan anak bangsa agar dapat 

membaca al-Qur’an secara lancar dan benar”.59 

 

Berdasarkan wawancara diatas latar belakang dibentuknya 

program Taman Pendidikan al-Qur’an adalah sebagai bentuk membina 

siswa dalam belajar al-Qur’an yang mana  alasan penggunaan metode 

Yanbu’a adalah tujuan dan penerapan dari metode tersebut sangat 

relevansi dengan tujuan awal berdirinya program TPQ di SMP Plus 

Darus Sholah. 

                                                           
58 Muslimin diwawancara oleh Penulis,  Jember 16 Maret 2022 
59 Pipit, diwawancara oleh Penulis,  Jember 17 Maret 2022 
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Terkait dengan perencanaan pembelajaran al-Qur’an melalui 

program TPQ dengan menggunakan metode Yanbu’a adalah 

sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Pipit: 

“Pada Program TPQ melakukan perencanaan dengan menyusun 

metode Yan’bua untuk mengembangkan potensi siswa kelas 7 sampai 9 

dengan jilid 1-7 yang mana setiap jilid memiliki tujuan yang berbeda-

beda. Mulai dari jilid awal yang menekankan pada pengenalan hurf-

huruf hijaiyyah sampai pada tahap akhr yang menekankan kegiatan 

membaca”60 

 

Selanjutnya diperkuat lagi oleh Ibu Haniyah sebagai guru 

program TPQ: 

“metode Yanbua itu mas memiliki tujuan yang menurut saya 

cocok diterapkan dalam program ini. Pertama pada jilid awal 

tujuan dari metode Yanbua memiliki tujuan agar siswa 

mengenal huruf hijaiyah serta mengenal secara tegas harokat 

fathah. Pada jilid kedua mengenalkan huruf berangkai dua dan 

tiga, jilid ketiga lebih pada pengenalan tajwid, jilid selanjutnya 

menekankan pada pelafadan siswa dan begipun seterusnya.”61 

 

Berdasarkan dari wawancara diatas perencanaan pembelajaran 

al-Qur’an melalui program TPQ dengan menggunakan metode Yanbu’a 

memiliki tujuan awal bahwasanya siswa harus lancar dalam hal membaca 

al-Qur’an, dimulai dari tujuan jilid awal metode Yanbu’a lebih 

menekankan pada pengenalan huruf hijaiyyah dan tujuan dari jilid yang 

tertinggi yaitu mempraktikkan bacaan gharib.   

Hal tersebut terbukti berdasarkan observasi peneliti di SMP Plus 

Darus Sholah bahwa pada kegiatan program TPQ di sana menggunakan 

metode Yanbu’a yang mana pada saat pembelajaran guru 

                                                           
60  Pipit, diwawancara oleh Penulis,  Jember 17 Maret 2022 

 
61 Haniyah, diwawancarai penulis, Jember 2 April  2022 
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mengklasifikasikan siswa dalam program TPQ sesuai dengan 

kemampuannya, tidak berdasarkan usianya. Hal itu berdasarkan tujuan 

dari fungsi tiap jilid yang tertera dalam buku ajar metode Yanbu’a. Pada 

tahap perencanaan ini guru juga mempersiapkan buku metode Yanbu’a 

yang berfungsi sebagai bahan belajar pada program Taman Pendidikan 

al-Qur’an. 

 

 
Gambar 4.1  

Buku ajar metode Yanbua 

 

b. Pelaksanaan 

Program TPQ SMP Plus Darus Sholah dapat melaksanakan 

dengan berbagai macam cara diantaranya sebagai berikut: 

1) Mengajarkan bacaan al-Qur’an siswa dengan benar sesuai dengan 

kaidah tajwid 

Al-Qur’an merupakan pedoman seluruh umat islam, oleh 

karenanya wajib bagi kita untuk lebih mengenal secara 

mendalam,mempelajari, dan menguasai tata cara membaca al-

Qur’an dengan baik dan benar. Dalam hal ini program TPQ SMP 

Darus Sholah mengajarkan siswa dalam membaca al-Quran dengan 
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menggunakan metode Yanbu'a, hal tersebut sebagaimana 

wawancara dengan bapak muslimin: 

“Metode Yanbu’a dipilih karena salah satu metode yang 

sederhana serta sistematis untuk dijadikan bahan ajar 

kepada siswa, dalam pembelajarannya dimulai dari tahap 

pertama yaitu jilid,kemudian naik tingkat ke tahap baca al-

Qur’an, setelah dirasa lancar dalam segi bacaannya lanjut 

diajarkan tajwid, dan pada tahap materi selanjutnya yaitu 

diajarkan Gharib. Jadi ketika masih tahapan jilid dan pada 

tahap tashih bacaan Al-Qur’an siswa masih belum 

dijelaskan materi yang berkaitan dengan tajwid. ”62 

 

Hal senada diutarakan oleh Ibu pipit bahwasanya dalam 

pelaksanaan program TPQ SMP Darus Sholah siswa digembleng 

dalam proses tashih al-Qur’an dengan harapan siswa dapat 

menguasai ilmu-ilmu yang terkandung dalam al-Qur’an, berikut 

pernyataan dari waka kurikulum yaitu Ibu Pipit: 

“Siswa sangat perlu diberikan waktu khusus dalam hal 

mengenal dan mempelajari al-Qur’an, hal ini disebabkan 

karena al-Qur’an merupakan pedoman umat islam. Seluruh 

materi yang berkaitan dengan al-Qur’an baik dari yang 

tingkat pemula sampai dengan materi tajwid yang sifatnya 

Gharib semuanya dikemas dalam program TPQ dengan 

prosedur siswa diberi jilid metode Yanbu’a satu persatu 

untuk dibawa pulang kemudian dipanggil maju satu persatu 

untuk setoran bacaan al-Qur’an yang dipelajari di rumah 

masing-masing serta guru memberikan nilai dari hasil 

bacaannya”63 

  

 Wawancara tersebut berdasarkan observasi ke sekolah, 

bahwa dis SMP Plus Darus Sholah Jember dalam melaksanakan 

pembelajaran al-Qur’an masih menerapkan metode klasikal yaitu 

membaca satu persatu kedepan, karena dengan menggunakan 

                                                           
62 Muslimin. 
63  Pipit, diwawancara oleh Penulis,  Jember 17 Maret 2022 
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metode klasikal antara guru dengan siswa lebih kenal. Dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

Gambar 4.1 

Pelaksanaan program TPQ 64 

 

 

Hal tersebut sebagaimana hasil dari pernyataan Bapak 

Musilimin sebagai berikut: pengajaran al-Qur’an itu tidak bisa 

hanya sekedar mengajar begitu saja, akan tetapi harus disertai 

talaqqi antara guru dan murid supaya ruh dan barokah dari al-

Qur’an itu masuk keqolbi”65  

 Adapun kegiatan pembelajaran al-Qur’an pada program 

TPQ di SMP Plus Darus Sholah adalah sebagai berikut: 

  

                                                           
64 Dokumentasi di SMP Plus Darus Sholah Jember 20 Maret 2022 
65 Muslimin, diwawancara oleh Penulis,  Jember 17 Maret 2022 
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Tabel 4.1 

Proses pembelajaran Taman Pendidikan al-Qur’an66 

 

Jam Kegiatan 

06.45-07.00 Guru mengawali pembelajran al-Qur’an 

dengan salam,dilanjutkan berdoa sebelum 

belajar, serta guru memberikan motivasi untuk 

meningkatkan semangat belajar siswa 

07.00-07.40 Guru dan siswa melakukan pembelajaran al-

Qur’an dengan metode Yanbu’a yang diawali 

dengan guru membacakan terlebih dahulu dan 

dilanjutkan dengan membaca satu persatu 

07.40-07.50 guru dan siswa bersiap-siap untuk mengakhir 

pembelajaran 

 

Kegiatan TPQ tersebut dilaksanakan hampir satu minggu 

full kecuali hari Rabu dan sabtu yang kedua hari itu digunakan 

untuk penguatan para guru dalam menguasai al-Qur’an dengan 

menggunakan metode Qiroati, Program ini dilaksanakan empat 

hari dalam satu minggunya dengan durasi waktunya mulai pukul 

06.45 sampai 07.50 dan untuk hari rabu dan sabtu digunakan untuk 

pembelajaran al-Qur’an para staf sekolah. Dengan 

dilaksanakannya kegiatan membaca dan menghafal al-Qur’an 

secara rutin SMP Plus Darus Sholah Jember melahirkan siswa-

siswa yang berprestasi dalam disiplin keilmuannya.  

Tabel 4.2 

Berikut hasil prestasi dari program Taman Pedidikan al-Qur’an 

No Nama Prestasi 

1 Salsabila 

Zakiya 

Juara  2 lomba tahfidz al-Qur’an 

kategori putri se-kabupaten Jember 

2 M. Naufal  Juara harapan 1 lomba tahfidz al-

Qur’an kategori putra se-kabupaten 

                                                           
66 Observasi di SMP Plus Darus Sholah Jember, 29 Maret 2022 
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Jember 

3 Rofi’ 

uruttubi 

Lomba harapan 2 tahfidz al-Qur’an 

kategori putra se-kabupaten Jember 

 

Berdasarkan tabel diatas maka penulis menyimpulkan 

bahwa metode yang digunakan untuk mengajarkan al-Qur’an 

melalui program TPQ berjalan cukup efektif.   

a. Evaluasi 

Evaluasi program dilakukan dengan tujuan mengevaluasi 

efektivitas pelaksanaan dengan perencanaan awal. Pada tahap penilaian 

guru berusaha untuk mengukur seberapa jauh kemampuan membaca al-

Qur’an siswa melalui program TPQ SMP Plus Darus Sholah ini. 

Hal tersebtu sebagaimana apa yang telah dikatan oleh Ibu Pipit: 

“pada tahapan mengevaluasi kegiatan TPQ ini para dewan guru 

menilai belajar siswa setiap minggu, bulan dan setiap semester. 

Untuk setiap minggunya guru menilai dari segi tambahan ilmu 

al-Qur’an yang telah dilaksanakan melalu metode Yanbu’a baik, 

penilainya baik dari segi panjang pendeknya ataupun dari segi 

pelafadzannya.”67 

 

 Dalam proses penilaian ini guru menilai bacaan siswa dengan 

cara memerintahkan siswa untuk membaca ayat-ayat yang telah 

dipelajari sebelumnya. Hal tersebut terlihat dengan adanya data  

penilaian kegiaitan membaca siswa dibawah ini.  

Tabel 4.3 

Hasil  penilaian kemampuan membaca al-Qur’an siswa68 

 

No 

 

Nama 

siswa 

 

Kela

s 

Aspek yang dinilai Rentang nilai  

Keter

angan  

 

Makharijul  

huruf 

Panjang 

pendek 

Kelancaran 

membaca 

1 2 3 4 

1 Fadil  7B 80 80 80   √  Lulus  

                                                           
67 Pipit, diwawancara oleh Penulis,  Jember 17 Maret 2022 
68 Observasi di SMP Plus Darus, Jember 29 Maret 2022 
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2 Abdan  7B 80 80 80   √  Lulus 

3 Fakhir 

A. 

7B 85 80 85    √ Lulus 

4 Dimas  7B 85 85 80    √ Lulus 

5 Yusril  7B 85 75 80   √  Lulus 

 

Pada menggunakan tabel penilaian tersebut guru dapat menilai 

kegiatan membaca siswa, dengan keterangan jika siswa kurang baik 

dalam akan mendapat poin satu, jika cukup mendapatkan nilai dua, jika 

baik nilainya tiga dan jika sangat baik akan mendapat poin empat. Hal 

tersebut digunakan oleh para guru program TPQ untuk mengukur 

kemampuan membaca al-Qur’an apakah siswa layak untuk melanjutkan 

tahap selanjutnya ataukah mengulang kelas dan jilid sebelumnya. Hal 

tersebut bisa dilihat dari hasil raport siswa kelas 7: 

 

Gambar 4.2 

Hasil raport SMP Plus Darus Sholah69 

                                                           
69 Dokumentasi di SMP Plus Darus Sholah Jember 20 Maret 2022 
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2. Faktor  penghambat dan pendukung Implementasi Pembelajaran al-

Qur’an di Taman Pendidikan al-Qur’an Sekolah Menengah Pertama 

Plus Darus Sholah Jember Tahun Pelajaran 2021/2022 

Faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran al-Qur’an melalui 

program Taman Pendidikan al-Qur’an ada dua macam: 

a. Faktor pendukung, beberapa faktor yang mendukung dalam proses 

pembelajaran al-Qur’an di SMP Plus Darus Sholah adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMP Plus Darus 

Sholah menghasilkan data wawancara kepada Ibu Haniyah sebagai guru 

pembimbing program TPQ bahwasanya beliau mengungkapkan: 

“ faktor yang mendukung dalam kegiatan belajar membaca al-

Qur’an adalah jam belajar al-Qur’an yang sangat banyak  

sehingga siswa dapat mendapatkan porsi belajar yang 

maksimal, disamping itu kualitas guru pengajar Qur’an yang 

kompeten sehingga siswa dapat menerima keilmuan yang 

terkait dengan al-qur’an secara utuh”70 

 

Terkait dengan faktor pendukung kegiatan pembelajaran al-

Qur’an sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslimin:  

“Memang benar setiap proses pembelajaran apapun itu selalu 

ada faktor pendukung dan penghambatnya, untuk kasus ini 

faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas sistem 

pembelajaran al-Qur’an salah satunya adalah para staf guru 

yang telah memiliki syahadah untuk mengajarkan al-Qur’an, 

yang dengan modal syahadah tersebut guru memiliki 

kompetensi dalam mengajar siswa dalam hal bacaan al-

Qur’an. Fasilitaspun juga begitu, di SMP ini fasilitas baik 

dari segi kelas, buku ajar ataupun yang lainnya telah 

terpenuhi.”  

 

Hal tersebut diperkuat oleh farel siswa kelas 7; 

                                                           
70 Haniyah, diwawancarai penulis, Jember 2 April  2022 



65 

 

 
 

“Untuk faktor yang mendukung saya belajar al-Qur’an di 

SMP Plus Darus Sholah adalah keahlian para guru sini dalam 

mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam sehingga saya bisa 

mendapatkan wawasan keilmuan yang luas.”71 

 

Hasil wawancara diatas sesuai dengan apa yang diobservasi 

oleh peneliti pada kegiatan pembelajaran al-Qur’an melalui program 

Taman Pendidikan al-Qur’an yaitu disana guru yang mengajar telah 

memiliki salah satu syarat wajib yaitu berupa syahadah metode baca 

Qur’an, sehingga para siswa akan memperoleh hasil yang maksimal 

dalam belajar al-Qur’an terlebih khusus pada metode Yanbu’a. 

Disamping itu fasilitas yang memadai seperti media yang digunakan 

dalam pembelajaran al-Qur’an. Fasilitas pendukung lainnya adalah 

peranan pondok pesantren yang terdapat di SMP plus Darus Sholah 

berperan sangat sentral dengan mengajarkan ilmu keagamaan secara 

penuh. 

 

b. Faktor penghambat. Adapun beberapa faktor yang menghambat dalam 

proses pembelajaran al-Qur’an melalui program Taman Pendidikan al-

Qur’an diantaranya: 

Proses pembelajaran al-Qur’an di Taman Pendidikan al-Qur’an 

SMP Plus Darus Sholah juga memilki hal-hal yang dapat menghambat 

dalam kegiatannya, salah satunya adalah kurangnya semangat siswa 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut sesuai dengan 

hasil wawancara dengan ibu Pipit: 

                                                           
71 Salsabila, diwawancarai penulis, Jember 19 April 2022 
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 “yang menjadi beban dalam mengajar itu salah satunya 

adalah ada beberapa siswa yang kita ajar itu kurang 

semangat dalam mengikuti pembelajaran, hal inilah yang 

menjadi problem sekaligus tantangan bagi guru untuk 

menciptakan format pembelajaran yang dapat menarik 

minat dan menumbuhkan semangat belajar siswa. Terlebih 

lagi terkadang kita jumpai siswa yang di rumahnya  

mungkin tidak mengikuti pengajian al-Qur’an di musholla 

atau surau, sehingga pada materi al-Qur’an agak kesulitan 

khususnya saat membacanya.”72 

 

Pada pembelajaran al-Qur’an di TPQ SMP Plus Darus 

Sholah ada beberapa kendala salah satu terlalu banyaknya jumlah 

siswa dan kurangnya jumlah kelas sehingga menyebabkan sulitnya 

guru untuk mengajar serta memperhatikan siswa satu persatu 

dalam hal mengajarkan tashih al-Qur'an, hal ini berdasarkan 

penuturan dari Ibu Haniyah : 

“ kendala para guru dalam mengajarkan baca dan menghafal 

al-Qur’an kepada siswa adalah dimana siswa terkadang 

merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang terus 

menerus sehingga tidak sedikit yang hilang semangat dalam 

belajar, terlebih bagi bagi siswa yang tidak pernah mondok 

itu pada saat pelajaran agama merasa bingung dan bosan 

sehingga pada kelas TPQ ini ada beberapa segelintir siswa 

yang tidak mengikuti kegiatan program ini, hal inilah yang 

menjadi batu ganjalan guru dalam mengajar al-Qur’an.” 

 

Berdasarkan data wawancara diatas masalah yang dihadapi 

dalam kegiatan pembelajaran al-Qur’an melalui TPQ adalah tingkat 

semangat belajar siswa yang mengalami pasang surut.  Hal relevan 

dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Sekolah 

Menengah Pertama Plus Darus Sholah bahwasanya disaat kegiatan 

belajar mengajar al-Qur’an berlangsung guru mengalami masalah 

                                                           
72 Pipit, diwawancara oleh Penulis,  Jember 17 Maret 2022 
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pada saat mengahadapi siswa yang kurang minat dalam mengikuti 

program TPQ di SMP Plus Darus Sholah, sehingga guru harus 

memutar otak dalam menentukan strategi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan semangat belajar siswa.  

“Kendala yang saya hadapi ketika mengajar kelas TPQ 

khususnya yaitu terlalu banyaknya siswa dalam satu kelas 

sampai-sampai saya agak kesulitan memusatkan perhatian 

kepada anak satu-persatu,sehingga pada saat disuruh 

membaca Al-Qur’an satu persatu terkadang ada yang tidak 

kebagian,kadang juga untuk kelas yang terlalu gemuk itu 

kelasnya dibagi dua kadang kelasnya sampai ditaruh di 

makam pendiri sekolah. ”73 

 

Banyaknya jumlah siswa dan minimnya jumlah kelas 

karena masih dalam proses pembangunan gedung menjadikan 

kendala tersendiri bagi para guru dalam proses pembelajaran. 

Aspek internal lainnya dalam pembinaan akhlak siswa yaitu dari 

diri masing-masing siswa yang malas mengikuti proses 

pembelajaran.74 

Berdasarkan analisi peneliti, hasil pengambilan data dari 

informan melalui wawancara dan observasi yang telah 

dilaksanakan oleh SMP Plus Darus Sholah Jember dalam 

melaksanakan pembelajaran al-Qur’an yang di aplikasikan pada 

sebuah program Taman Pendidikan al-Qur’an memiliki peranan 

penting dalam mendidik siswa. Pendidikan dalam hal ini meliputi 

pembelajaran al-Qur’an. Proses pendidikan melalu program TPQ 

                                                           
73 Haniyah. diwawancarai penulis, Jember 2 April  2022 
74 Observasi di SMP Plus Darus, Jember 29 Maret 2022 
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di SMP Plus Darus Sholah Jember tersebut didukung dengan 

fasilitas yang memadai. Di samping itu visi dan misi menjadi 

landasan dalam menumbuhkan semangat para pengajar untuk 

menjalankan pembelajaran yang maksimal sesuai tujuan 

perencanaan awal.  

Pelaksanaan program Taman Pendidikan al-Qur’an ini 

disebabkan karena masih banyaknya siswa lemah dalam hal 

membaca al-Qur’an serta pendukung adanya kegiatan ini adalah 

potensi besar para guru dalam mendidik siswa menjadi siswa yang 

memiliki sikap yang religius serta manusia yang Qur’ani. Selain itu 

terdapat komponen yang mendukung terhadap terselenggaranya 

program TPQ ini, yaitu peranan pondok pesantren yang menjadi 

lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan. 

Program TPQ di SMP Plus Darus Sholah Jember dalam 

melaksanakan seluruh kegiatannya melibatkan seluruh pihak yang 

mendukung program tersebut. Seluruh pihak tersebut meliputi 

kepala sekolah, guru pengajar, asatidz pondok pesantren Darus 

Sholah, para wali siswa, siswa itu sendiri. Pada hakikatnya, 

semakin banyak pihak yang turut membantu kegiatan pembelajaran 

maka semakin baik pula pembelajaran tersebut. Sedangkan 

beberapa faktor menjadi penyebab terkendalanya yang dihadapi 

kegiatan TPQ yang harus bisa dicari jalan keluarnya. 
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Pada tahap penilaian membaca al-Qur’an siswa dilakukan 

dengan beberapa cara yang mana metode penilaian tersebut 

bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa saat 

mempelajari al-Qur’an melalui metode Yanbu’a. Hal tersebut 

dilakukan agar siswa tidak teledor serta supaya siswa lebih teliti 

dalam hal membaca al-Qur’an.  

Evaluasi merupakan alat untuk menilai berhasil atau 

tidaknya suatu program kegiatan. Pada tahap evaluasi 

pembelajaran al-Qur’an di SMP Plus Darus Sholah Jember 

dilaksanakan setiap pertengahan semester. Sedangkan pada 

evaluasi kedisiplinan siswa SMP Plus Darus Sholah Jember 

dilakukan dengan merekap hasil aktivitas kehadiran siswa melalui 

absensi yang dilakukan setiap hari. Hal ini dilakukan untuk selalu 

memonitoring siswa pada saat pembelajarannya agar lebih disiplin. 

Berdasarkan observasi, wawancara yang dilakukan peneliti 

bahwasanya evaluasi pembelajaran al-Qur’an di SMP plus Darus 

Sholah Jember telah berjalan sebagaimana mestinya. Karena 

pengevaluasian melibatkan seluruh komponen yang ada di SMP 

itu. Pada hakikatnya semakin banyak aspek yang terlibat dalam 

suatu kegiatan tertentu maka hal itu akan menjadikan kerja sama 

yang bagus yang pada akhirnya akan membentuk kegiatan yang 

berkualitas. 
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C. Pembahasan Temuan 

Berdasarkan hasil temuan diatas selama penelitian. Peneliti 

memperoleh data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data-

data yang ditemukan tersebut peneliti akan melakukan analisis data untuk 

menjelaskan lebih lanjut dari penelitian. Data yang akan dipaparkan dan 

dianalisa oleh peneliti sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian. Adapun 

pembahasannya adalah sebagai berikut. 

1. Implementasi Pembelajaran al-Qur’an Melalui Program Taman 

Pendidikan al-Qur’an Dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Di 

Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah Jember Tahun 

Pelajaran 2021/2022 

a. pembinaan akhlakul Karimah melalui program TPQ di SMP Plus 

Darus Sholah 

1) Perencanaan 

Perencanaan pembelajaran al-Qur’an melalui program TPQ 

dengan menggunakan metode Yanbu’a memiliki tujuan awal 

bahwasanya siswa harus lancar dalam hal membaca al-Qur’an, 

dimulai dari tujuan jilid awal metode Yanbu’a lebih menekankan 

pada pengenalan huruf hijaiyyah dan tujuan dari jilid yang tertinggi 

yaitu mempraktikkan bacaan gharib. Pemaparan perencanaan 

kegiatan tersebut senada dengan teori Terry yang dikutip oleh 

Setiadi Cahyono Putro mengatakan bahwa perencanaan adalah 
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menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok 

untuk mencapai tujuan yang digariskan.75 

Tahap perencanaan kegiatan Taman Pendidikan al-Qur’an 

SMP Plus Darus Sholah dengan menggunakan metode Yanbua 

telah sesuai dengan konsep perencanaan yang dicanangkan oleh 

Setiadi Cahyono Putro dengan menetapkan tujuan dari metode 

yang telah disiapkan sebelumnya. 

2) Pelaksanaan 

Pada kegiatan inti ini guru mengawali dengan pembelajaran 

secara klasikal dengan cara guru membaca terlebih dahulu sesuai 

kelas dan jilid yang telah diseleksi sebelumnya dan kemudian para 

siswa mengikuti apa yang dibacakan oleh guru. Hal ini bertujuan 

untuk menilai ketegasan siswa saat membaca al-Qur’an serta 

melatih siswa agar lebih fasih dalam membaca al-Qur’an. Setelah 

guru membimbing siswa dalam hal membaca al- Qur’an, para 

siswa disuruh untuk maju satu persatu dengan membawa al-Qur’an 

dan buku pedoman metode Yanbu’a yang telah dimiliki setiap 

individu siswa atau biasa disebut dengan (sorogan). Guru tidak 

menuntun siswa dalam hal membaca, melainkan dengan 

membimbing apabila ada bacaan yang salah mengingatkannya. Hal 

tersebut sesuai dengan ungkapan dari Ulin Nuha Arwani Dkk, yaitu 

guru jangan menuntun bacaan murid tetapi membimbing dengan 

                                                           
75 Setidai Cahyono Putro, Ahmad Mursyidun Nidhom,Perencanaan Pembelajaran, (Malang: 

Ahlimedia Press,2021) 23 
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cara: 1) Menerangkan pokok pelajaran (yang bergaris bawah) 2) 

Memberi contoh yang benar 3) Menyimak bacaan murid dengan 

sabar, teliti dan tegas 4) Menegur bacaan yang salah dengan 

isyarat, ketukan dan lain sebagainya.76 Bimbingan dengan tanpa 

menuntun secara leterlek ini dimaksudkan agar siswa bisa aktif dan 

kreatif dalam segi membaca al-Qur’an. Setelah siswa dirasa sudah 

lancar dalam segi bacaannya, maka tahap selanjutnya adalah 

program pengenalan tajwid dan dilanjutkan dengan garib.  

Program TPQ di SMP Plus Darus Sholah melaksanakan 

bimbingan al-Qur’an setiap pagi pada pukul 06.45 sampai 07.50. 

program ini rutin dilaksanakan kepada seluruh masyarakat sekolah 

khususnya kepada siswa. Maka dengan dilaksanakan program TPQ 

dan membaca al-Qur’an dapat menjadikan siswa terbiasa 

melakukan hal-hal yang bersifat positif.  Adapun kebiasaan siswa 

pada saat mengikuti program TPQ yaitu membaca al-Qur’an dan 

mendengarkan disaat yang lain membacanya.   

Pada tahap pelaksanaan kegiatan TPQ di SMP Plus Darus 

Sholah telah sesuai dengan teori Ulin Nuha Arwani Menerangkan 

pokok pelajaran (yang bergaris bawah), Memberi contoh yang 

benar, Menyimak bacaan murid dengan sabar, teliti dan tegas 4) 

Menegur bacaan yang salah dengan isyarat, ketukan dan lain 

sebagainya. 

                                                           
76 Ulin Nuha Arwani, Dkk, Thoriqoh Baca Tulis Dan Menghafal Al-Qur’an (Bimbngan Cara 

Mengajar) (Kudus: Pondok Tahfidh Yanb’ul Qur’an Kudus, 2004), 5 



73 

 

 
 

Tahap terakhir adalah penutup serta evaluasi, pada tahap ini 

guru program TPQ SMP Plus Darus Sholah menilai kualitas bacaan 

Qur’an siswa melalaui beberapa metode salah satunya adalah 

menilai hasil belajar siswa dalam satu semester dengan 

memberikan tes bacaan al-Qur’an kepada siswa, dan guru 

memberikan nilai secara langsung kepada siswa. Hal tersebut 

sesuai dengan evaluasi penilaian secara langsung kepada siswa 

menurut Zainal Ariin yaitu dalam proses pembelajaran, guru sering 

melakukan kegiatan evaluasi, baik ketika proses pembelajaran 

sedang berlangsung maupun ketika sesudah proses pembelajaran 

selesai.77 Evaluasi seperti ini bertujuan agar guru dapat segera 

memberikan tashih bacaan al-Qur’an dan siswa agar menyegerakan 

untuk membetulkan bacaannya.  

Berdasarkan pemaparan di atas, proses evaluasi yang 

digunakan guru TPQ SMP Plus Darus Sholah adalah menilai hasil 

belajar siswa dalam satu semester dengan memberikan tes bacaan 

al-Qur’an kepada siswa hal tersebut relevan dengan pendapat  

Zainal Ariin yaitu guru menilai kinerja siswa dengan tujuan 

mengetahui hasil belajar Qur’an siswa. 

 

                                                           
77 Drs. Zainal Ariin, M.Pd., Evaluasi Pembelajaran,(jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 

2012) 
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2. Faktor  pendukung dan penghambat penerapan Pembelajaran al-

Qur’an di Taman Pendidikan al-Qur’an Sekolah Menengah Pertama 

Plus Darus Sholah Jember Tahun Pelajaran 2021/2022 

 Faktor pendukung program TPQ SMP Plus Darus Sholah adalah 

kompetensi seorang guru dalam mengajar al-Qur’an yang telah 

mendapatkan syahadah sehingga memiliki kewenangan dan kemampuan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an. Untuk pengajaran baca al-Qur’an siswa, 

guru mendapat dukungan dari seluruh komponen sekolah baik dari orang 

tua siswa dan para ustadz-ustadz pondok pesantren yang turut memberikan 

keilmuan keagamaan siswa saat di luar jam sekolah. Hal tersebut sesuai 

dengan peran guru dalam proses pembelajaran yang dikatakan Ismail 

bahwa guru adalah  pendidik,  yang  menjadi  tokoh,  panutan,  dan 

identifikasi  bagi  para  peserta  didik,  dan  lingkungannya.  selain  dari  

defenisi  sebelumnya, guru  juga  adalah  orang  dewasa  yang  secara  

sadar  bertanggungjawab  dalam  mendidik, mengajar,  dan membimbing  

peserta didik78 

Adapun faktor penghambat program TPQ dalam pembelajaran al-

Qur’an adalah lemahnya minat belajar siswa. Pada dasarnya yang 

sebenarnya siswa yang berperan aktif dalam pembelajaran maka disaat 

lemahnya semangat siswa dalam belajar akan berpengaruh besar terhadap 

proses belajar mengajar berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan yang 

dikatakan oleh Nursyaidah yaitu minat besar pengaruhnya terhadap 

                                                           
78 Ismail, Kompetensi Guru Mata Pelajaran PAI ,Jurnal  Kajian  Islam  & Pendidikan, Volume 1, 

No. 1, 2019 



75 

 

 
 

belajar, karena bila bahan pelajaran yang di pelajari tidak sesuai dengan 

minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak 

ada daya tarik baginya. Ia segan-segan untuk belajar, ia tidak memperoleh 

keputusan dari pelajaran itu.79 

Jadi faktor faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran al-

Qur’an dengan program TPQ adalah kompetensi guru dan minat belajar 

siswa tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Nursyaidah yaitu minat 

besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang di 

pelajari tidak sesuai dengan minat siswa maka siswa kurang antusias 

dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Nursyaidah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar Peserta Didik, Forum Paedagogik 

Edisi Khusus , 2014,74 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Pada bab ini menjelaskan pembahasan tentang implementasi 

pembelajaran al-Qur’an melalui program TPQ dalam pembinaan akhlakul 

karimah di SMP Darus Sholah Jember tahun ajaran 2021/2022 yang 

disimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, penerapan pembelajaran al-Qur’an melalui program TPQ 

dimulai dari proses  perencanaan yang diawali dengan menyeleksi siswa 

dalam membaca al-Qur’an untuk diberikan jilid metode Yanbua sesuai 

kemampuannya masing-masing serta guru mempersiapkan absensi kehadiran 

siswa. Pada tahap kedua yaitu pelaksanaan yang meliputi tahap 

pendahuluan,dilanjutkan dengan kegiatan inti kemudian diakhiri dengan 

penutup. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi, pada tahap ini guru menilai hasil 

pembelajaran al-Qur’an siswa dengan memberikan tes bacaan al-Qur’an 

kemudian memberikan raport hasil pembelajaran program TPQ. 

Kedua, Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran 

al-Qur’an melalui program TPQ SMP Plus Darus Sholah Jember tahun 

pelajaran 2021/2022 yaitu pertama faktor pendukung. Dari segi proses 

pembelajaran al-Qur’an guru memiliki potensi yang baik dan memiliki 

syahadah untuk mengajarkan al-Qur’an. Sedangkan untuk penghambat yaitu 

kurangnya minat belajar siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran al-

Qur’an. 

 

76 
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B. Saran  

1. Bagi kepala sekolah SMP Plus Darus Sholah Jember diharapkan bisa 

mempertahankan sekaligus dapat mengembangkan program Taman 

Pendidikan al-Qur’an sebagai sarana untuk pembelajaran al-Qur’an serta 

diharapkan bisa menyusun kegiatan tambahan yang sifatnya pemahaman 

terhadap isi al-Qur’an 

2. Bagi pendidik, diharapkan senantiasa bisa mempertahankan sekaloigus 

mengembangkan potensi dalam mengajar keilmuan al-Qur’an dan dapat 

mengembangkan desain kegiatan TPQ menjadi program yang didalamnya 

mengajarkan pemahaman-pemahaman tentang al-Qur’an 

3. Bagi peserta didik, diharapkan selalu aktif mengikuti program Taman 

Pendidikan al-Qur’an dan kegiatan yang di instruksikan oleh guru dan 

meningkatkan minat belajar al-Qur’an serta diharapkan mampu menghafal 

beberapa ayat al-Qur’an dengan baik. 
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LAMPIRAN 2    MATRIK PENELITIAN 

 

JUDUL VARIABEL SUB 

VARIABEL 

INDIKATOR SUMBER 

DATA 

METODE 

PENELITIAN 

FOKUS 

PENELITIAN 

Implementasi 

Pembelajaran al-

Qur’an diTaman 

Pendidikan al- 

Sekolah Menengah 

Pertama Plus Darus 

Sholah Jember 

Tahun Pelajaran 

2021/2022 

1. Implementa

si  

 

 

 

 

 

 

 

2. Pembelajar

an al-

Qur’an  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Taman 

Pendidikan 

al-Qur’an 

 

1. Definisi 

Implementasi 

2. Faktor 

Implementasi 

 

 

 

1. Definisi 

pembelajaran 

Al-Qur’an 

 

 

 

 

 

2. Evaluasi 

pembelajaran 

 

 

 

1. Taman 

pendidikan Al-

Qur’an 

2. Tujuan TPQ 

 

 

 

1. Komunikasi 

2. Sumber daya 

manusia  

 

 

1. Metode Jibril 

2. Metode Iqro’ 

3. Metode 

Qira’aty 

4. Metode tartil 

5. Metode 

yanbu’a 

 

1. Evaluasi dan 

hasil langsung 

2. Evaluasi dan 

transfer 

 

 

 

 

 

1. Informan : 

Wawancara 

a. Guru 

program 

TPQ 

Darus 

Sholah 

b. Siswa 

Darus 

Sholah 

c. Waka 

Kurikulu

m 

2. Dokumentasi 

 

3. Kepustakaan 

1. Pendekatan: 

Penelitan 

Kualitatif 

2. Jenis Penelitian: 

Deskriptif 

3. Teknik 

Pengumpulan 

Data:  

a. Obervasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentas

i 

4. Teknik Analisis 

Data:  

a. Reduksi 

Data 

b. Penyajian 

Data 

c. Kesimpulan 

 

5. Keabsahan Data: 

a. Triangulasi 

Sumber 

b. Triangulangi 

Teknik 

3. Bagaimana  

Implementasi 

Pembelajaran al-

Qur’an Taman 

Pendidikan al- 

Sekolah Menengah 

Pertama Plus Darus 

Sholah Jember 

Tahun Pelajaran 

2021/2022? 

4. Apa saja 

penghambat dan 

pendukung  

Implementasi 

Pembelajaran al-

Qur’an Taman 

Pendidikan al- 

Sekolah Menengah 

Pertama Plus Darus 

Sholah Jember 

Tahun Pelajaran 

2021/2022? 
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LAMPIRAN 3 
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LAMPIRAN 4 

JURNAL PENELITIAN 
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LAMPIRAN 5 
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LAMPIRAN 6 

INSTRUMEN PENELITIAN 

A. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Implementasi Pembelajaran al-Qur’an Taman Pendidikan al- Sekolah 

Menengah Pertama Plus Darus Sholah Jember Tahun Pelajaran 2021/2022 

2. Faktor penghambat dan pendukung  Implementasi Pembelajaran al-Qur’an 

Taman Pendidikan al- Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah 

Jember Tahun Pelajaran 2021/2022 

B. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Waka kurikulum 

a. Bagaimana keadaan Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah 

Jember? 

b. Bagaimana perencaan diawal sekolah untuk guru-guru ?  

c. Berapa alokasi waktu dalam seminggu untuk kegiatan TPQ? 

d. Bagaimana keadaan sekolah Sekolah Menengah Pertama Plus Darus 

Sholah Jember? 

2. Guru TPQ Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah Jember  

a. Bagaimana proses kegiatan TPQ di Sekolah Menengah Pertama Plus 

Darus Sholah Jember? 

b. Sejak kapan diadakan kegiatan TPQ ini? 

c. Bagaimana penerapan kegiatan TPQ disekolah ini ? 

d. Apa saja kegiatan yang ada didalam kegiatan TPQ ini? 

e. Berapa alokasi waktu dalam seminggu untuk kegiatan TPQ ini? 

f. Bagaimana cara untuk meningkatkan antusias siswa dalam 

pembelajaran Qur’an ? 

g. Bagaimana cara untuk membina siswa dalam berakhlakul karimah ? 

h. Apakah siswa terbantu dalam pembinaan berakhlakul karimah ? 

i. Apa faktor penghambat kegiatan baca tulis Qur’an dalam program 

TPQ ini? 

j. Apa faktor pendukung kegiatan baca tulis Qur’an dalam program TPQ 

ini? 
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3. Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah Jember 

a. Apa saja kegiatan yang ada didalam kegiatan TPQ ini? 

b. Apakah adik terbantu dalam membaca dan menulis dalam program 

TPQ ini? 

c. Bagaimana cara guru mengajar TPQ ini? 

C. Pedoman dokumentasi 

1. Sejarah berdirinya Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah Jember 

2. Profil Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah Jember 

3. Data Guru Sekolah Menengah Pertama Plus Darus Sholah Jember 

4. Foto kegiatan program TPQ di Sekolah Menengah Pertama Plus Darus 

Sholah Jember 
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LAMPIRAN 7 

NAMA-NAMA GURU TUGAS DAN JABATAN  

DI SMP PLUS DARUS SHOLAH JEMBER  

NO NAMA GURU L/P 
NAMA 

GURU 

STATUS 

KEPEG 
PELAJARAN  JAM 

TOTAL  

JAM 

1 
Drs. H. Zainal Fanani, 

M.Pd 
L Kep. Sekolah DPK 

Holly Qur'an/Al-

Hadist 
4 

16 Nahwu / Shorof 8 

Fiqh 4 

2 Lukman Hakim L Guru GTT Al-Qur'an/Tajwid 14 14 

3 Ust. Abd. Fatah L Guru GTT 
Tauhid 6 

10 
Akhlak 4 

4 H.M.Fakhrudin, LC L Guru GTT 

Tauhid 8 

20 Retorika/Hadits 8 

Akhlak 4 

5 Drs. Abdul Mujib, M.HI L Guru GT PPKN 4 4 

6 Ahmad Lutfi, S.Pd.I L Guru GTT Ubudiyah 8 8 

7  Ma'on Arifin SH   L  Guru GTT PPKN 34 34 

8 
Erfina Fuadatul Khilmi, 

S.H 
P Guru GTT PPKN 4 4 

9 Sukardi Hasan, S.Sos  L Guru GTT IPS 4 4 

10 Diyan Sartika Weni, S.Pd P Guru/Wali Kelas GTT IPS-Terpadu 28 37 

11 Eko Wibowo, S.Pd L 
Guru/Wali 

Kelas/Kesiswaan1 
GTT IPS-Terpadu 28 49 

12 H. Ahmad Yusuf, S.Pd L Guru GTT IPS-Terpadu 12 12 

13 Fatonah, S.Pd P Guru GTT IPS-Terpadu 12 12 

14 Ir. Ganef Zaiful  L 
Guru/Wali 

Kelas/Kurikulum2 
GTT T I K 14 14 

15 Yuliana Maskasari, S.Pd P Guru GTT Prakarya 12 12 

16 Muslimin, SH.I L 
Guru/Wali 

Kelas/Kurikulum1 
GTT PAI 30 30 

17 Ibrahim Al-Atos, S.PdI L Guru GTT 
PAI 8 

14 
Retorika/Hadits 6 

18 Ust. M. Ghufron Nur  L Guru GTT Kaligrafi 28 28 

19 Fuad Harun Rosyid, S.Pd.I L Guru GTT 
Kaligrafi 14 

20 
Tahajji/ Tarekh 6 

20 
MUHAMMAD AUDA 

RIFQI, S.PDI 
L Guru GTT 

Retorika/Hadits 6 

24 Nahwu/Shorof 12 

Fiqh 6 

21 M. Muzaki L Guru/Wali Kelas GTT Bahasa Arab 28 28 

22 Dzukaul Fuad, M.A L Guru GTT 
Holly Qur'an/Al-

Hadist 
28 28 

23 H. M. Syukron,S.Pd  L Guru GTT 
Retorika/Hadits 6 

14 
Tahajji/ Tarekh 8 

24 M.Mukarromin, S.Sos.I L Guru GTT Retorika/ Hadits 12 12 

25 Zainul Hakim, S.EI, L Guru GT Holly Qur'an/Al- 10 10 
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M.Pd.I Hadist 

26 Ustd. Hj. Nisa' Karimah P Guru/Wali Kelas GTT 

Al-Qur'an/Tajwid 8 

30 
Nahwu/ Shorof 4 

Fiqh 2 

Bahasa Arab 16 

27 Ustdz. Sundusiyyah P 
Guru/Wali 

Kelas/Sanpras2 
GTT 

Nahwu/ Shorof 20 
30 

Fiqh 10 

28 Ustzd Luluk P 
Guru/Wali 

Kelas/Kesiswaan2 
GTT 

Nahwu/Shorof 12 

28 Fiqh 6 

Tahajji/ Tarekh 10 

29 Moh. Asnawi, S.Pd.I L 
Guru/Wali 

Kelas/Sanpras1 
GTT 

PAI 18 
32 

Al Qur'an Tajwid 14 

30 
 H. MUH. ZAKI 

AUDANI, S.Pd.I 
L Guru GTT 

Nahwu/Shorof 16 
24 

Fiqh 8 

31 Imam Barizi L Guru GTT Bahasa Arab 12 12 

32 
Anis Sholikatun Nisa', 

S.Pd 
P Guru/Wali Kelas GTT 

B.Arab/Mhds 0 

32 B.Inggris/Convs 24 

Conversetion 8 

33 Ely Widya Ningsih,S.Pd P Guru/Wali Kelas GTT 
B. Inggris/Cnvs 24 

32 
Conversetion 8 

34 Subhan Hidayatullah, S.Pd L Guru/Wali Kelas GTT 
Conversetion 8 

32 
Bahasa Inggris 24 

35 Siti Fatimah, S.Pd L Guru/Wali Kelas GTT 
Conversetion 18 

30 
B.Inggris/Convs 12 

36 Intan Daurotus Sa'adah L Guru GTT 
Akhlaq 8 

14 
Tauhid 6 

37 Ust. Bastomi P Guru/Wali Kelas GTT Akhlaq 18 39 

38 Edy Susanto, S.Pd L Guru/Wali Kelas GTT IPA 26 37 

39 Dewi Anggraeni, S.Pd P Guru GTT IPA 12 12 

40 Afifah, S.Pd P Guru GTT IPA 2 4 

41 MARTA, S.Pd L Guru GTT IPA 12 12 

42 Dyah Ervi Sri S. S.Pd P Guru/Wali Kelas GTT IPA 28 37 

43 Pipit Ermawati, S.Pd P Guru/Wali Kelas GTT B. Indonesia 32 41 

44 Indah, S.Pd P Guru GTT B. Indonesia 24 24 

45 Lailia Mahibatul W, S.Pd P Guru/Wali Kelas GTT B. Indonesia 32 41 

46 
Abdul  Waris Gunawan, 

S.Pd 
L Guru GTT B. Indonesia 24 24 

47 Riza Muhaammad, S.Pd L Guru/Wali Kelas GTT Matematika 26 37 

48 Subhan Suryonoto, S.Pd L Guru/Wali Kelas GTT Matematika 24 33 

49 M. Itmamul Wafa, S.Pd L Guru/Wali Kelas GTT Matematika 24 33 

50 M. Birul Alim, S.Pd L Guru GTT Matematika 24 24 

51 H. Syamsudini, M.Ag L Guru GTT Tauhid 8 8 

52 Ust. Samsul Arifin L Guru GTT Tauhid 6 6 

53 M. Shahibusy Syafaat L Guru GTT Bahasa Arab 28 28 
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52 Haniyah, Amd P Guru GTT 

Akhlaq 10 

30 

ubudiyah 6 

Tauhid 8 

Al Qur'an/Tajwid 6 

53 Saifuddin Juhri, S.Pd L Guru GTT Penjaskes 30 30 

54 Maryani, S.Pd P Guru GTT Penjaskes 16 16 

55 Saiful Bahri, S.Pd.I L Guru/TU GTT 
Tahajji/ Tarekh 8 

16 
Retorika/ Hadits 4 

56 Thoyib L Guru GTT 
Nahwu/ Shorof 12 

18 
Fiqih 6 
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LAMPIRAN 8 

DOKUMENTASI 

 
Wawancara dengan wakil kepala sekolah Bapak Muslimih, S.H 

 
Wawancara dengan guru program TPQ Ibu Haniyah, S.Pd.I 

 
Wawancara dengan siswa 7B Farel  



93 

 

 
 

 
Buku penilaian program TPQ  
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LAMPIRAN 9 

BIODATA PENULIS 

 

 
 

 Data Diri 

Nama    : Mohamad Abdul Rozak 

NIM    : T20181315 

Tempat, Tanggal Lahir  : Banyuwangi, 22 Februari 2000 

Alamat    : Dsn Kendal Ds Sragi RT/RW 04/01  

Songgon-Banyuwangi 

No HP   : 082139422323 

Email    : Moh.abdulrozak22@gmail.com 

 Riwayat Pendidikan 

1. MI AL-HIKMAH Sragi        : 2006 - 2012 

2. MTs AL-FATAH Sragi        : 2012 - 2015 

3. MAN 2 BANYUWANGI   : 2015 – 2018 

4. UIN KHAS Jember  : 2018 – sekarang 

 Riwayat Organisasi 

1. ICIS UIN KHAS Jember 

 

 

 

 


