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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Kehidupan manusia tidaklah hanya membutuhkan akan materi belaka. Banyak 

hal yang harus di penuhi dalam rangka menjadikan manusia yang mempunyai 

kesantunan terhadap Tuhan dan alam semesta. Pendidikan agama adalah hal yang 

signifikan untuk membentuk kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, 

memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan 

bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Manusia sempurna menurut 

Islam adalah jasmani yang sehat serta kuat dan berketerampilan, cerdas serta 

pandai.   

Untuk mencetak manusia– manusia yang diperlukan dalam pembangunan suatu 

bangsa, yaitu manusia memiliki pengetahuan, keterampilan, kecerdasan yang 

tinggi, kritis, kreatif, dan mempunyai rasa tanggung jawab atas kelangsungan 

hidup dan kesejahteraan suatu bangsa, maka pendidikan merupakan salah satu 

komponen yang harus tersedia, karena pendidikan itu merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia       

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar para siswa atau sering disebut peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.dalam pembelajaran ada 

proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dalam setiap 

proses, apapun bentuknya, memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai hasil yang 

memuaskan, begitu pula proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan tujuan 

agar siswa dapat memahami materi yang diajarkan secara optimal. Terkait dengan 

mutu pendidikan khususnya pendidikan taman pendidikan Al-Qur„an saat ini 

masih jauh dari yang diharapkan, berbagai usaha juga dilakukan oleh tutor untuk 

meningkatkan minat belajar peserta didiknya agar kompetensi pembelajaran dapat 

tercapai. 
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Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 

menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak menerima pendidikan dan ayat 3 

menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 

mulia dalam rangka mencerdaskan anak bangsa yang diatur dengan undang- 

undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tujuan negara 

Indonesia melalui berbagai bentuk pendidikan, karena usaha untuk meningkatkan 

kecerdasan bangsa tidak harus melalui jalur pendidikan formal saja tetapi dapat 

juga dilaksanakan dengan pendidikan nonformal. 

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, sedangkan 

pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang dilaksanakan tidak berjenjang 

dan berstruktur. Dan pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dimana saja 

seperti jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Pendidikan nonformal sebagai bentuk upaya dalam mencerdaskan bangsa yang 

memiliki peran yang paling penting karena mempunyai karakteristik yang berbeda 

dengan pendidikan formal. Pendidikan nonformal diselenggarakan oleh warga 

masyrakat yang diantaranya untuk melengkapi pendidikan formal baik berbentuk 

keterampilan, sikap maupun pengetahuan.  

Pendidikan juga dapat dipandang sebagai proses pembentukan pribadi, dimana 

didalamnya dapat terjadi suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik kearah 

tujuan yang baik.  Dalam dunia pendidikan istilah guru bukanlah hal yang sangat 

asing, menurut pandangan lama guru adalah seorang sosok manusia yang patut 

digugu dan ditiru, namun semua itu menurut pandangan Moh. Uzer Usman (1992: 

4 dalam buku Guru Power Full,  Arief Rahahman 2006  ) guru merupakan profesi, 

jabatan, dan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, namun dalam dunia 

pendidikan non formal seorang guru sering disebut dengan sebutan tutor,  

“Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA/TPQ) adalah unit pendidikan non-

formal jenis keagamaan berbasis komunitas muslim yang menjadikan al-

Qur’an sebagai materi utamanya, dan diselenggararakan dalam suasana yang 

Indah, Bersih, Rapi, Nyaman, dan Menyenangkan sebagai cerminan nilai 
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simbolis dan filosofis dari kata TAMAN yang dipergunakan. TPA/TPQ 

bertujuan menyiapkan terbentuknya generasi Qur’ani, yaitu generasi yang 

memiliki komitmen terhadap al-Qur’an sebagai sumber perilaku, pijakan 

hidup dan rujukan segala urusannya. Hal ini ditandai dengan kecintaan yang 

mendalam terhadap al-Qur’an, mampu dan rajin membacanya, terus menerus 

mempelajari isi kandungannya, dan memiliki kemauan yang kuat untuk 

mengamalkannya secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari. (Depag)” 

 

Dari pengertian di atas maka peran TPQ sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 

Tentang pendidikan pada pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa masyarakat 

berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis pada pendidikan formal dan 

nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk 

kepentingan masyarakat, peran TPQ yang menekankan pada pendidikan 

keagamaan dapat menumbuhkan rasa nyaman dalam belajar sehingga materi yang 

disampaikan lebih mudah dipahami, serta lebih jauh lagi dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari- hari. 

Tutor dalam proses pembelajaran di kelas dipandang dapat memainkan peran 

penting terutama dalam membantu peserta didik untuk membangun sikap positif 

dalam belajar, serta menciptakan kondisi-kondisi yang dapat membangkitkan 

minat dalam belajar. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang tutor juga 

memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik. 

Dalam proses pembelajaran banyak sekali komponen yang dapat menunjang 

pembelajaran guna mencapai tujuan yang diharapkan namun semua itu perlu 

proses perubahan.  setiap perubahan adalah hasil belajar. Karena itu sebagai 

seorang tutor sangatlah penting untuk benar-benar membimbing dan mengarahkan 

anak menjadi teladan kelak dimasa depannya. Khususnya proses belajar Al-

Qur‟an. untuk mengetahui keadaan anak didik juga merupakan salah satu kunci 

sukses dalam proses belajar, sehingga tutor harus mempunyai strategi dan metode 

yang tepat.  

Tanpa adanya motivasi dari tutor maka minat untuk belajar para siswa tidak 

akan bertambah dalam menyerap materi. Sebenarnya minat siswa dapat kita 

bangkitkan dengan cara memberikan motivasi.  Dengan secara sederhana minat 

(interens) yang berarti kecenderungan dan gairah yang tinggi yang dapat 
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mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang – bidang 

studi tertentu. Sehingga pemberian motivasi sangat diperlukan untuk memberikan 

doronganpada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar agar melakukan sesuatu 

tindakan dengan tujuan tertentu (KBBI, 2001: 756). Motivasi sangat diperlukan 

oleh siswa karena hal ini berpengaruh terhadap banyak sedikitnya informasi yang 

dapat diserap siswa pada waktu materi disajikan kepada mereka. Siswa yang 

termotivasi untuk belajar tentu akan sungguh-sungguh dalam mempelajari materi, 

sehingga siswa  akan berusaha menyerap dengan lebih baik. Motivasi belajar 

siswa merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan belajarnya.  

Suatu minat dapat diekspresikan melalui pertanyaan yang menunjukan bahwa 

siswa benar- benar menyukai sesuatu daripada yang lainnya, dapat juga di 

manifetasikan melalui partisipasi dalam aktivitas. Apabila seorang siswa memiliki 

minat suatu subjek tertentu cenderung selalu memberi perhatian yang lebih besar. 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu siswa 

melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajarinya 

dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini berarti menunjukkan pada 

siswa bagaimana pengetahuan atau kecakapan tertentu mempengaruhi dirinya, 

melayani tujuan-tujuannya, memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Bila siswa 

menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk mencapai beberapa tujuan 

yang dianggapnya penting dan bila siswa melihat bahwa dari hasil dari 

pengalaman belajarnya akan membawa kemajuan pada dirinya, kemungkinan 

besar siswa akan berminat dan bermotivasi untuk mempelajarinya. 

Dengan demikian perlu adanya usaha-usaha atau pemikiran yang dapat 

memberikan solusi terhadap peningkatan minat belajar siswa, utamanya dengan 

yang berkaitan dengan bidang studi. Minat sebagai aspek kewajiban bukan aspek 

bawaan, melainkan kondisi yang terbentuk setelah dipengaruhi oleh lingkungan. 

Karena itu minat sifatnya berubah-ubah dan sangat tergantung pada individunya. 

 Taman Pendidikan Al-Qur‟an Baiturrahmah yang berada di daerah yang di 

huni oleh penduduk pendatang berusaha untuk membangkitkan minat anak- anak 

yang berada di sekitarnya untuk dapat belajar namun hal tersebut masih banyak 

faktor yang belum mendukung akan kegiatan belajar siswanya, faktor pendukung 
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yang berada di taman pedidikan tersebut merupakan hal yang sangat penting 

terutama tentang fasilitas belajar mengajar yang sangat sempit, kurangnya tenaga 

pengajar yang profesional, serta buku untuk menjadi bahan dalam memberikan 

materi pelajaran, namun taman pendidikan ini berusaha agar kegiatan ini 

berlangsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya guna meningkatkan 

kondisi anak- anak dalam mengetahui ilmu keagamaan terutama  cara membaca 

Al-Qur‟an dengan benar. 

Metode yang didukung dengan iqro, pembiasaan, ketauladanan, latihan, 

hafalan, dan pemberian tugas, serta bermain, cerita dan menyanyi (BCM). 

Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari lulusan 

santri yang mampu membaca dan menulis Al-Qur'an serta mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Usaha-usaha yang dilakukan para tutor dalam 

meningkatkan perkembangan jiwa keagamaan anak melalui pembelajaran Al-

Qur'an adalah sebagai berikut: Bagi tutor, diantaranya: meningkatkan kualitas 

tutor, rapat dengan para tutor. Bagi santri diantaranya: mengikut sertakan santri 

dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, membimbing anak dengan bacaan-bacaan 

Islami, menanamkan kebiasaan-kebiasaan beribadah, mengadakan kegiatan ekstra, 

seperti manasik haji, kaligrafi,dan menanamkan dasar-dasar agama melalui 

materi-materi sebagai berikut yakni Aqidah, akhlaq, tauhid, tarikh, almahfudhat.  

Taman Pendidikan Al-Qur‟an Baiturrahmah merupakan salah satu lembaga 

yang menerapkan pendidikan yang berbasis  keagamaan, yang sesuai dengan visi 

dan misinya, dengan hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai proses kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar 

siswa. Masalah ini juga sesuai dengan latar belakang pendidikan penulis, dan 

objek yang diteliti relevan dengan pendidikan luar sekolah.  

Berdasarkan deskripsi diatas, penulis berusaha menganalisis upaya tutor 

sebagai pendidik di lembaga pendidikan non formal yang mengajarkan Al-Qur‟an 

dan Sunnah sebagai sumber utamanya dalam pendidikan agama pada anak-anak 

yang berada disekitar lingkungan TPQ sebagai sumber penelitian. 
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B. Identifikasi dan Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan di lapangan maka 

penulis mengidentifikasi masalah- masalah sebagai berikut: 

1. Mutu pendidikan yang dilaksanakan di TPQ dapat mengarahkan peserta didik 

dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi 

ahli ilmu agama yang berwawasan luas,kritis,kreatif,inovatif dan dinamis 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman,bertaqwa dan 

berakhlaq mulia. 

2. TPQ Baiturrahmah tidak berjalan sendiri dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, akan tetapi berusaha bekerja sama dengan melibatkan para tutor 

dan orang tua siswa dalam meningkatkan minat belajar siswa.Namun, 

keterbatasan pengetahuan tutor dan keterbatasan orang tua memperhatikan 

anak menyebabkan partisifasi dalam proses pembelajaran kurang maksimal. 

3. Minat belajar siswa kurang antusias karenanya adanya permainan game online 

yang menyebabkan anak malas dalam mengikuti proses belajar mengajar.   

4. Kondisi waktu pembelajaran disesuaikan dengan waktu kegiatan persekolahan 

formal yang menyebabkan anak lupa akan waktu belajar yang telah ditentukan 

pihak lembaga.      

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan diatas 

maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut : 

“bagaimana upaya tutor taman pendidikan Al-Qur‟an dalam meningkatkan minat 

belajar siswa di TPQ Baiturrahmah” 

Mengacu pada perumusan masalah dan pembatasan masalah maka munculah 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya tutor dalam membuat persiapan  pembelajaran agar dapat 

meningkatkan minat belajar siswa  di TPQ Baiturrahmah ?  

2. Bagaimana upaya tutor dalam melaksanakan pembelajaran agar dapat  

meningkatkan minat belajar siswa  di TPQ Baiturrahmah?  

3. Bagaimana upaya tutor dalam mengevaluasi formatif agar dapat meningkatkan 

minat belajar sisiwa di TPQ Baiturrahmah 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya tutor dalam persiapan pembelajaran Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an agar dapat meningkatkan minat belajar siswa. 

2. Untuk mengetahui upaya tutor dalam pelaksanaan pembelajaranTaman 

Pendidikan Al-Qur‟an  agar dapat meningkatkan minat belajar siswa. 

3. Untuk mengetahui upaya tutor dalam mengevaluasi formatif di Taman 

PendidikanAl-Qur‟an agar dapat meningkatkan minat belajar siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian, tentunya diharapkan akan memperoleh manfaat bagi 

berbagai kalangan diantaranya :  

1. Kegunaan bagi penulis, untuk mengembangkan  ilmu pengetahuan dan untuk 

menambah ilmu pengetahuan yang telah diperoleh yang ada kaitannya dengan 

masalah yang sedang dibahas serta untuk menambah pengalaman 

bermasyarakat. 

2. Bagi semua kalangan diharapkan dapat memberikan gambaran dan untuk 

mendapatkan masukan bagi pendidik TPQ dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. 

3. Sumbangan ilmu pendidikan, khususnya dalam pengembangan Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an sebagai wujud kepedulian akan adanya dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

E. Sruktur Organisasi Skripsi 

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya maka 

dibawah ini di sajikan gambaran umum tentang isi dan materi yang akan dibahasa, 

yaitu sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan  
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Terdiri dari latar belakang penelitian, Identifikasi dan perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.    

BAB II Kajian Pustaka 

Merupakan kajian pustaka dan gambaran umum mengenai dasar penelitian atau 

teori yang melandasi penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Terdiri dari lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, metode penelitian, 

definisi operasional, instrument penelitian, proses pengembangan insrumen, 

tehnik pengumpulan data, dan alasan rasional, dan analisis data.   

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan 

Terdapat penjabaran mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil 

penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi 

Merupakan penarikan kesimpulan dan rekomendasi sehubungan dengan 

potensi subjek penelitian guna meningkatkan dan mengembangkan yang 

merupakan penjelasan akhir dari keseluruhan.  


