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ABSTRAK 

 

USWATUN HASANAH RAHIM. 105 192 522 15. 2022. Peranan Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Nur Hasanah Dalam Pembinaan Akhlak Anak di BTN 

Tamarunang Indah I Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Dibimbing oleh 

Hj. Nurhaeni DS dan Ya’kub.  

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keberadaan 

TPA Nur Hasanah di BTN Tamarunang Indah I Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa, pembinaan akhlak anak di BTN Tamarunang Indah I Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa, dan peran TPA Nur Hasanah dalam pembinaan akhlak anak 

di BTN Tamarunang Indah I Kecamatan Smba Opu Kabupaten Gowa.   

  Hasil penelitian membuktikan bahwa kondisi keberadaan TPA Nur Hasanah 

sejak didirikan hingga saat ini tetap diterima di masyarakat setempat karena 

memberikan bantuan kepada orang tua dan masyarakat dalam membantu anak-anak 

belajar mengaji dan pemahaman pendidikan Islam. Kemudian pembinaan akhlak 

anak di BTN Tamarunang Indah I yaitu umumnya diberikan pendidikan dasar oleh 

orang tua di rumah serta didirikannya dua lembaga pendidikan non formal TPA dan 

yang terbaru dibentuknya Tahfidz Qur’an di masjid untuk anak-anak. Adapun  

peranan TPA Nur Hasanah dalam membina akhlak anak di BTN Tamarunang Indah 

I berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya santri yang 

memiliki perubahan sikap kebiasaan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. 

Dengan arahan, ajaran, serta nasehat dari pembina/pengajar di TPA dengan cara 

menanamkan nilai-nilai agama, mengajarkan membaca Al-Qur’an yang baik dan 

benar, mengajarkan tata cara dan bacaan sholat, serta melatih hafalan do’a-do’a dan 

surah-surah pendek/pilihan, pembinaan akhlak anak dapat tercapai. Dukungan dan 

perhatian dari para orang tua/wali santri pun sangat berpengaruh dalam membantu 

suksesnya perubahan akhlak pada anak. Tidak sedikit orang tua santri yang benar-

benar memperhatikan proses perkembangan anak mereka di TPA Nur Hasanah, dan 

juga pengawasan di rumah. Tetapi ada juga orang tua santri yang hanya 

menyerahkan 100% pembinaan pada pengajar di TPA, dengan tidak terlalu 

memperhatikan kebiasaan dan perilaku anak ketika di rumah dan area 

pergaulannya, sehingga yang seperti ini yang menjadikan kendala bagi pengajar di 

TPA dalam mengontrol santri tersebut.  
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