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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Taman pendidikan al-Qur’an biasa disingkat dengan (TPA/TPQ) 

merupakan sebuah lembaga di masyarakat sekitar yang mana lembaga tersebut 

mengajarkan mengenai keagamaan sejak usia dini. Al-Qur’an yang menjadi 

acuan dalam belajar di TPA/TPQ, di lembaga ini memiliki 3 kategori dalam 

pembelajaran yaitu pertama, TKA (taman pendidikan kanak-kanak) yang 

mana murid  di dalamnya berusia 6 tahun kebawah dalam jenjang TK- SD 

kelas 1, kedua TPA (taman pendidikan al-Qur’an) dalam jenjang SD kelas  2-

6, ketiga TQA (Ta’limul Qur’an lil Aulad) dalam jenjang SMP-SMA.  

Taman pendidikan al-qur’an termasuk dalam pendidikan nonformal 

dengan berbagai atribut dan nama, ini sejenis dengan mass education, adult 

education, lifelong education, learning society, out of school education and 

social education merupakan kegiatan yang terorganisir sistematis dan 

berkesinambungan yang diselenggarakan di luar subsistem pendidikan formal, 

atau di luar sistem persekolahan. Pendidikan nonformal adalah usaha yang 

terorganisir secara sistematis atau di luar sistem persekolahan.  

Pendidikan formal, informal dan nonformal sebagai bagian dari continuing 

education dan lifelong education, ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan dan 

tidak dapat berdiri sendiri. Ketiganya saling mengisi,  terutama dalam (1) 

memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat (selama masih ada). Masyarakat 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pemahaman lainnya tidak hanya 
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cukup dengan pendidikan formal saja, akan tetapi masyarakat perlu 

memperoleh pendidikan lain sebagai (complementary) baik melalui 

pendidikan informal maupun pendidikan nonformal. Dalam hal ini maka 

pendidikan formal, informal dan nonformal akan secara terintegrasi 

dibutuhkan oleh masyarakat agar pengetahuan dan kemampuan yang 

diperolehnya menjadi lebih utuh (komplit). (2) pengembangan pendidikan 

sepanjang hayat melalui pendidikan formal, informal dan nonformal yang 

terintegrasi akan memudahkan masyarakat dalam memilih pendidikan mana 

yang paling cocok dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri serta 

sesuai dengan keahlian (kompetensi) yang diperlukan bagi kehidupannya. 

Masyarakat juga berhak dalam menentukan dimana anak mereka belajar di 

sebuah pendidikan formal, informal maupun nonformal karena masyarakat 

juga tau apa yang dibutuhkan oleh anak mereka dalam hal pendidikan. 

Pendidikan nonformal diselenggarakan melalui beberapa tahapan-tahapan 

pengembangan bahan belajar, pengorganisasian kegiatan belajar, pelaksanaan 

belajar mengajar dan penilaian. Adapun langkah-langkah yang dimiliki dalam 

pengelolaan kegiatan belajar di pendidikan nonformal meliputi : (a) 

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, (b) menetapkan struktur 

organisasi pengelola program belajar, (c) mengidentifikasi kebutuhan belajar, 

(d) merumuskan arah dan tujuan belajar, (e) menyusun pengembangan bahan 

belajar, (f) melaksanakan kegiatan belajar dan (g) melakukan penilaian 

(Mustofa,2011:13).  

Proses pembelajaran pendidikan nonformal terjadi secara terorganisasikan 

di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal. 
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Mengajar merupakan kegiatan dimana keterlibatan individu anak didik 

mutlak adanya. Anak didik juga sangat berperan penting dalam proses belajar 

mengajar, apabila tidak ada anak didik atau objek didik, maka tidak ada yang 

akan diajar dan proses pembelajaran tidak akan dapat berlangsung. Hal ini 

perlu sekali disadari guru agar tidak terjadi kesalahan tafsir terhadap kegiatan 

pengajaran. Karena itu, belajar dan mengajar merupakan istilah yang sudah 

baku dan menyatu dalam konsep pengajaran atau pendidikan. Biasanya 

permasalahan yang akan guru hadapi ketika berhadapan dengan sejumlah anak 

didik adalah masalah dalam pengelolaan kelas. Apa, siapa, bagaimana, kapan 

dan dimana adalah serentetan pertanyaan yang perlu dijawab dalam 

hubungannya dengan masalah pengelolaan kelas. Peranan guru itu paling tidak 

berusaha mengatur suasana kelas yang kondusif dan kesenangan belajar anak 

didik. Selain itu guru juga harus mampu memberikan pemahaman materi ajar 

sebagai bukti bahwasanya anak didik faham dan senang dalam belajar 

sehingga menimbulkan prestasi yang cukup baik (Pupuh dan M. Sobry, 

2010:9).  

Oemar Hamalik mengatakan bahwasanya mengajar ialah menyampaikan 

pengetahuan kepada siswa didik atau murid di sekolah. Pengajaran juga 

dipandang sebagai persiapan hidup, masa depan kehidupan siswa bukan 

ditentukan oleh orang dewasa. Orang dewasalah yang paling mengetahui apa 

dan bagaimana kehidupan itu. Karena itu, orang dewasa/orang tua punya 

kewajiban penuh untuk menentukan akan dijadikan apa sang anak itu. Sekolah 

itu berfungsi dalam mempersiapkan anak agar dapat hidup di dalam 

masyarakat yang akan datang (Oemar Hamalik,2012:44) 
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Taman Pendidikan al-Qur’an memiliki tujuan untuk menyiapkan generasi 

yang qur’ani dan memiliki komitmen bahwasanya al-Qur’an sebagai sumber 

perilaku sehari-hari, pijakan dalam kehidupan dan segala urusan duniawai. 

Taman pendidikan al-Qur’an merupakan sebuah penunjang dalam pendidikan 

agama dan pendidikan formal (TK,SD,MI ) 

Permasalahan yang terjadi dikalangan anak didik yaitu kurangnya dalam 

melafalkan dengan baik ayat-ayat al-Qur’an sebagaimana yang terjadi pada 

remaja zaman sekarang, padahal di dalam pembelajaran mereka sehari-sehari 

terdapat materi mengenai al-Qur’an dan wajib bagi anak didik untuk 

membacanya ataupun menghafal ayat tersebut di dalam kelas. Kejadian ini 

mungkin terjadi dikarenakan anak didik belum mengikuti pembelajaran 

pendidikan nonformal seperti contoh TPA/TPQ yang ada di kalangan 

masyarakat.  

Beberapa permasalahan yang terjadi menjadi acuan ketika penulis berada 

di TPA KH. Ahmad Dahlan dan Roudhotul Jannah. Metode yang digunakan 

di TPA tersebut kurang sesuai dengan anak didik sehingga anak didik merasa 

bosan dan malas ketika hafalan berlangsung.  

Anak didik di dalam taman pendidikan al-Qur’an cenderung kurang 

berminat dalam belajar mengaji terutama jika di dalam TPA tersebut 

mewajibkan anak didik dalam hafalan, sebagaian besar anak didik semakin 

enggan dalam belajar al-Qur’an karena dituntut dalam hafalan surat-surat 

pendek. Selain itu faktor yang mempengaruhi kemalasan yang terjadi 

dikalangan anak didik dalam belajar mengaji yaitu kurangnya metode yang di 

gunakan oleh pengajar, kurangnya motivasi dari orang tua maupun pengajar, 

sehingga pembelajaran tidak menyenangkan di mata anak didik.  
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Labib mengatakan dalam jurnal pendidikan Islam bahwa kemampuan 

menghafal anak masuk dalam lingkup perkembangan kognitif karena 

berpengaruh terhadap kecerdasan, berfikir dan mengingat pada anak didik. 

Pada bagian ini perkembangan kognitif dapat dikaji dengan menggunakan 

pendekatan sistem pemrosesan informasi sebagai alternatif terhadap teori 

kognitif Piaget. Teori pemrosesan informasi menekankan pentingnya proses-

proses kognitif atau menganalisis perkembangan keterampilan kognitif, seperti 

perhatian, memori, metakognisi dan strategi kognitif. Teori pemrosesan 

informasi ini setidaknya didasarkan atas tiga asumsi umum pertama, pikiran 

dipandang sebagai suatu sistem penyimpanan dan pengembalian informasi. 

Kedua, individu-individu memproses informasi dari lingkungan, dan ketiga, 

terdapat keterbatasan pada kapasitas untuk memproses informasi dari 

seseorang individu (Labib,2015:30) 

 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang terjadi terhadap anak didik merupakan masalah yang 

cukup serius dikarenakan anak didik pada saat ini tidak ada kelancaran dalam 

melafadzakan al-Qur’an setidaknya menghafal surat pendek/juz amma 

sekalipun. Karena keterbatasan mereka dalam belajar di pendidikan nonformal 

juga karena mereka kesulitan dalam melafadzakan huruf hijaiyah. 

Metode Talqin adalah sebuah metode yang dilakukan dengan cara 

membacakan ayat al-Qur’an langsung kepada murid. Pembacaan guru kepada 

murid dengan menggunkan sistem hafalan. Guru tidak lagi menggunakan teks, 

akan tetapi wajib hafal di luar kepala. Tulisan hanya untuk mengecek saat murid 
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lupa atau ragu-ragu  dalam makhorijul huruf, Maka dapat diambil rumusan sebagai 

berikut: 

Apakah ada pengaruh metode talqin terhadap kelancaran menghafal surat-

surat pendek (Studi pada TPA KH. Ahmad Dahlan dan Roudhotul Jannah 

di Kecamatan DAU) ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah  

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode talqin terhadap 

kelancaran menghafal surat-surat pendek (Studi pada TPA KH. Ahmad 

Dahlan dan Roudhotul Jannah di Kecamatan DAU) 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis berikut, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan  

informasi dan kontribusi yang besar kepada masyarakat secara luas bahwa 

keberadaan pendidikan normal atau taman pendidikan al-Qur’an untuk 

mencapai kompetensi pengajaran pendidikan agama Islam.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Bagi ustadh dan ustadzah di TPA 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pandangan untuk 

meningkatkan kelancaran mengahafal al-Qur’an atau surat-surat 

pendek bagi anak didik di TPA tersebut.  
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b. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan dapat memudahkan dalam penelitian mengenai 

pembelajaran al-Qur’an.  

 

E. Batasan Istilah  

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwasanya peneliti akan membatasi 

masalah yang terkait agar tidak sampai meluas lebar ke masalah lain. Maka 

peneliti membatasi masalah mengenai pengaruh metode talqin terhadap 

kelancaran menghafal surat-surat pendek (Studi pada TPA KH. Ahmad 

Dahlan dan Roudhotul Jannah di Kecamatan DAU) 

1. Pengaruh penerapan  

Maka dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan 

bahwasanya pengertian pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari 

sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang. (https://kbbi.web.id/pengaruh,diakses pada tgl 21 

November 2017).  

2. Metode Talqin  

Talqin sendiri memiliki arti mendikte atau imla’ dalam bahasa 

Arab. Penerapan metode talqin yaitu ustadz mendikte lafadz-lafadz al-

Qur’an lalu anak menirukan apa yang dilafadzakan oleh ustadz. Imla’ 

(dikte) adalah suatu cara yang menyajikan bahan pelajaran dengan cara 

guru menyuruh peserta didik menyalin apa-apa yang dikatakan pendidik. 

Alat penyajian bahan yang digunakan oleh pendidik dalam metode ini 

adalah bahasa lisan, sedangkan alat peserta didik yang terutama dalam 

menyalin bahan pelajaran ialah mendengarkannya (Ramayulis,2014:524). 

https://kbbi.web.id/pengaruh,diakses
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Dalam arti anak didik bermain dengan latihan ritmis anak akan 

dipimpin oleh seorang instruktur. Dengan demikian, anak belajar 

menirukan gerakan sesuai dengan petunjuk instruktur maka dengan mudah 

anak dapat mencerna apa yang di arahakan oleh guru.  (Diana,2010:171) 

3. Kelancaran Menghafal  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia lancar memiliki arti tidak 

tersangkut-sangkut tidak, terputus-putus, tidak tersandat-sandat, fasih, 

tidak tertunda-tunda  (berlangsung) dengan baik. Jadi kelancaran ini 

memiliki arti lancarnya (sesuatu) (https://kbbi.web.id/pengaruh,diakses 

pada tgl 21 November 2017). 

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwasanya kelancaran 

berarti dapat membaca secara fasih tanpa terputus-putus dan juga tersendat 

membaca ayat dengan baik dan benar.  

 

https://kbbi.web.id/pengaruh,diakses

