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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.  

 

Kata Kunci: Peranan TPA, Pembinaan Akhlak Anak 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu problema umat Islam sekarang ini, khususnya yang 

cukup mendasar adalah anak yang kurang berperilaku kurang sesuai 

dengan tuntutan Islam, yang diakibatkan oleh karena kurangnya 

pengetahuan tentang Agama dan salah satu cara yang mendasar untuk 

mendekatkan pada ajaran Agama yaitu dengan mengajarkan membaca 

Al-Qur’an yang mana sebagian besar generasi muda nampak semakin 

menjauhi Al-Qur’an, dan rumah keluarga Muslim semakin sepi dari Al-

Qur’an, yakni bacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Padahal kemampuan dan 

kecintaan membaca Al-Qur’an adalah modal dasar upaya pemahaman 

dan pengamalan Al-Qur’an. 

 

Meningkatnya jumlah generasi muda dan anak-anak Islam yang 
tidak mampu membaca Al-Qur’an merupakan salah satu indikator 
terpuruknya moral dan akhlak anak-anak generasi Islam, ditambah 
lagi dengan adanya pengaruh-pengaruh teknologi melalui media 
kaca maupun pengaruh budaya barat berupa mode dan pergaulan 
bebas yang sekarang telah menjamur ditengah-tengah 
masyarakat.1 

 

Hal ini merupakan tantangan zaman yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia, khususnya umat Islam, sehingga diperlukan sebuah Lembaga 

Pendidikan Agama yang diharapkan dapat membendung arus era 

globalisasi serta menghapus pengaruh-pengaruh negatif yang dapat 

                                                             
                  1 Muhammad Azmi, 2006. Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah. 
(Yogyakarta: Belukar), h.23. 
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merusak akhlak anak-anak selaku generasi muda Islam. 

 

Kurangnya pemahaman sebahagian umat Islam tentang 

pentingnya Pendidikan Al-Qur’an menjadikan mereka malas untuk 

mempelajari dan memahami Al-Qur’an. Dan hal ini berlanjut kepada anak-

anak mereka yang juga acuh serta tidak memperdulikan untuk 

mempelajari Al-Qur’an karena tidak adanya anjuran ataupun dorongan 

dari kedua orang tuanya, sehingga sikap, tingkah laku, dan akhlak anak-

anak mereka jauh dari nilai-nilai Al-Qur’an. 

Mengajarkan Al-Qur’an kepada anak-anak merupakan salah satu 

pilar-pilar Islam, sehingga mereka bisa tumbuh di atas fitrah untuk 

dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara Kaafah.2 

 

Untuk dapat mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, umat Islam 

harus mempelajari dan memahami terlebih dahulu ayat-ayat Al-Qur’an. 

Oleh karena itu, pendidikan Al-Qur’an harus digalakkan secara optimal 

baik melalui pendidikan formal, non formal maupun pendidikan 

kemasyarakatan serta pengajian-pengajian, seperti Taman Pendidikan Al-

Qur’an (TPA). 

 

Taman Pendidikan Al-Qur’an didirikan oleh lembaga 

penyelenggara ditengah-tengah masyarakat komunitas Muslim yang 

keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung usaha pemerintah 

menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional yang bukan hanya 

                                                             
                  2 Ibid, h. 24 
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mengandalkan intelektual belaka, namun juga pembinaan akhlak. 

Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur’an mendapat dukungan 

positif dari lembaga-lembaga pengajian / pendidikan, dan juga mendapat 

perhatian serta respon dari Pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4 Tahun 2006 tentang 

Pendidikan Al-Qur’an, bahwa: 

Pendidikan Al-Qur’an merupakan bagian dari aktifitas hidup 
masyarakat muslim di Sulawesi Selatan, oleh sebab itu perlu 
mendapat dukungan dan arahan dari pemerintah daerah dalam 
rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan 
Al-Qur’an.3 

 

Peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah di atas merupakan 

bukti kepedulian pemerintah terhadap anak-anak yang tidak mampu 

membaca Al-Qur’an, serta yakin bahwa dengan pendidikan Al-Qur’an 

yang diselenggarakan baik melalui lembaga-lembaga pengajian umum 

maupun Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dapat mengarahkan anak-

anak kepada terbentuknya generasi Qur’ani yang berakhlak mulia. 

 

Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) merupakan 

satu upaya untuk mengajak umat Islam menjadikan Al-Qur’an sebagai 

landasan moral, etika dan spiritual yang kokoh bagi pelaksanaan 

pembangunan bangsa Indonesia, khususnya dalam pengembangan iman 

dan taqwa (IMTAQ) dan budi pekerti luhur / akhlakul karimah. Dalam sisi 

yang lebih operasional lagi adalah memberikan dukungan nyata atas 

                                                             
                   3 Pemerintah Daerah Sul-Sel, 2008. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor : 4 Tahun 2006 Tentang Pendidikan Al-Qur’an, h. 1 
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keputusan pemerintah tentang pentingnya pengentasan buta aksara Al-

Qur’an dalam rangka penghayatan dan pengamalan Al-Qur’an dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Al-Qur’an sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah 

subhanahu wata’ala, tidak hanya sekedar dibaca, akan tetapi yang lebih 

penting lagi adalah bagaimana mengamalkan Al-Qur’an haruslah menjadi 

urat nadi bagi umat Islam agar budaya umat adalah budaya yang 

mencerminkan nilai-nilai Al-Qur’an, karena di dalam Al-Qur’an terdapat 

nilai-nilai yang menuntun manusia dalam kehidupan yang baik berupa nilai 

kebenaran maupun nilai-nilai moral. 

 

Nilai-nilai Qur’an secara garis besar adalah nilai kebenaran 
(matafisis dan saintis) dan nilai moral. Kedua nilai Qur’an ini akan 
memandu manusia dalam membina kehidupan dan 
penghidupannya.4 

 

Nilai-nilai Al-Qur’an yang ditanamkan kepada anak / peserta didik 

melalui pendidikan dan pengajaran Al-Qur’an akan dapat menjadi 

landasan moral, etika dan spiritual yang kokoh dan menjadikan Al-Qur’an 

sebagai pedomannya, berakhlak mulia, cerdas, terampil, punya rasa 

tanggung jawab moral dan sosial. 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara 

ilmiah dengan mengambil judul “Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an 

(TPA) Nur Hasanah Dalam Pembinaan Akhlak Anak di BTN 

Tamarunang Indah I Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”. 

                                                             
                   4 H.Said Agil Husain Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Al-Qur’an. 
(Cet.II;Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), h. 7 
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B.  Rumusan Masalah 

       Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur’an   

     Nur Hasanah ? 

2. Bagaimana pembinaan akhlak anak di BTN Tamarunang Indah I  

     Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an Nur Hasanah dalam  

     pembinaan akhlak anak di BTN  Tamarunang Indah I Kecamatan   

     Somba Opu Kabupaten Gowa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kondisi keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Nur Hasanah. 

2. Untuk mengetahui pembinaan akhlak anak di BTN Tamarunang Indah 

I Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

3. Untuk mengetahui peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an Nur Hasanah 

dalam pembinaan akhlak anak di BTN Tamarunang Indah I Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa 
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D. Manfaat Penelitian 

 Jika tujuan penelitian dapat dicapai maka hasil penelitian ini 

diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memperluas wawasan dan cakrawala berpikir, serta 

menambah perbendaharaan pengetahuan, khususnya 

menyangkut tentang Taman Pendidikan Al-Qur’an. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif untuk 

mengatasi masalah dalam pembinaan Taman Pendidikan Al-

Qur’an. 

c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam 

pengembangan membina akhlak anak di ruang lingkup TPA. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman pada orang tua dan masyarakat akan pentingnya 

pembinaan akhlak untuk anak. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang 

membangun bagi TPA yang ada untuk meningkatkan perhatian 

dan pengawasan pada setiap anak yang belajar di TPA. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Taman Pendidikan Al-Qur’an 

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

Taman Pendidikan al-Qur’an merupakan lembaga pendidikan dan 

pengajaran Islam luar sekolah (non formal) untuk anak-anak usia SD (usia 

7-12 tahun), yang mendidik santri agar mampu membaca al-Qur’an 

dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid sebagai target 

pokoknya.5   Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan sejenisnya adalah 

unit pendidikan non-formal jenis keagamaan berbasis komunitas muslim 

yang menjadikan Al-Qur’an sebagai materi utamanya.6 

Secara psikologis, suasana belajar dan proses pembelajarannya 

disesuaikan dengan dunia anak-anak dan karakteristik kepribadian yang 

senang bermain. Pilihan istilah taman untuk nama unit atau lembaga 

tersebut adalah untuk mengacu pada asas psikologis atau psiko-sosial, 

karena “taman” merupakan tempat yang kondusif untuk bermain atau 

dapat juga dikatakan sebagai tempat yang menyenangkan. 

Materi (muatan) pengajaran pada Taman Pendidikan Al-Qur’an 

(TPA) terbatas pada pemberian bekal dasar pengetahuan, sikap dan 

                                                             
               5 Chairani Idris dan Tasyrifin Karim, Pedoman Pembinaan dan Pengembangan 
TKA/TPA (Jakarta: Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TKA BKPRM, 1995), h. 2  
               6 Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam Departemen Agama RI. Pedoman Penyelenggaraan TKQ/TPQ 
(Jakarta. Departemen Agama, 2008), h. 4 
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keterampilan keagamaan. Terutama untuk pengajaran yang kurang 

memungkinkan dapat tercapai secara tuntas melalui pendidikan di sekolah 

formal. Misalnya, Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ), praktek sholat, hafalan 

ayat-ayat al-Qur’an, penanaman akidah akhlak, do’a-do’a harian dan 

sejenisnya. 

Keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) pada dasarnya 
adalah untuk membantu peran orang tua selaku pendidik serta 
pengajar di rumah, dan membantu peran guru-guru selaku 
pengajar di sekolah. Selain itu, keberadaan Taman Pendidikan Al-
Qur’an (TPA) juga dimaksudkan untuk mendukung dan membantu 
program atau usaha pemerintah menuju tercapainya tujuan 
Pendidikan Nasional.7 
 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan bahwa: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya  potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.8 
 
Keberadaan TKA/TPA berdasarkan pada firman Allah subhanahu 

wata’ala di Q.S At-Tahrim (66) : 6 

َٰٓأَيَُّها اْ أَنفَُسُكۡم َوأَۡهِليكُ  ٱلَِّذينَ  يَ  ئَِكةٌ َعلَيۡ  ٱۡلِحَجاَرةُ وَ  اسُ ٱلنَّ قُودَُها اٗرا وَ ۡم نَ َءاَمنُواْ قُوَٰٓ
َٰٓ َها َملَ 

َ ِغََلٞظ ِشدَاٞد َّلَّ يَۡعُصوَن   ٦َمُروَن ا يُؤۡ مَ وَن عَلُ َمآَٰ أََمَرهُۡم َويَفۡ  ٱّللَّ

 

Terjemahnya:  

                                                             
               7 Chairani Idris dan Tasyrifin Karim, loc.cit. 
               8 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional,” dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional & Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Jakarta: Visimedia, 2007), h.5. 
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Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan9 

 

Usaha untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, tidak 

lain yaitu melalui pendidikan serta pengajaran Al-Qur’an. Mempelajari, 

membaca, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur’an merupakan suatu 

kewajiban bagi seluruh umat Islam. Allah subhanahu wata’ala berfirman 

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

بِ َمآَٰ أُوِحَي إِلَۡيَك ِمَن  ٱۡتلُ  ةَ  َوأَقِِم  ٱۡلِكتَ  لَو  ةَ ٱلصَّ  إِنَّ  ٱلصَّ  ۡلُمنَكِر  ٱوَ  ٱۡلفَۡحَشآَٰءِ ى  َعِن تَۡنهَ  لَو 

ِ َولَِذۡكُر  ُ أَۡكبَُر  وَ  ٱّللَّ   ٤٥يَۡعلَُم َما تَۡصنَعُوَن  ٱّللَّ

Terjemahnya: 

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al 
Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 
mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan 
sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan10 

 

Allah subhanahu wata’ala memberikan jaminan bahwa Al-Qur’an 

pada dasarnya adalah mudah untuk dipelajari, dibaca, dihafal dan 

dijadikan pengajaran sebagaimana di dalam Q.S Al-Qomar (54) : 17 

دَّكِ  ٱۡلقُۡرَءانَ َولَقَۡد يَسَّۡرنَا   ۡكِر فََهۡل ِمن مُّ   ١٧ ر  ِللذ ِ

Terjemahnya: 

                                                             
                    9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Cordoba 
Internasional-Indonesia, 2018, h 560 
                10 Ibid, h. 401 
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Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk 
pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran11 
 

Dengan adanya penguatan di dalam ayat suci Al-Qur’an tentang 

pentingnya pembelajaran Al-Qur’an, maka keberadaan TPA memberikan 

tujuan yang jelas. 

“TPQ bertujuan menyiapkan terbentuknya generasi Qur’ani, 
yaitu generasi yang memiliki komitmen terhadap Al-Qur’an 
sebagai sumber perilaku, pijakan hidup dan rujukan dengan 
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”12 

 

2. Visi dan Misi Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 

a. Visi Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 

1)   Sebagai wahana pelayanan umat dalam bidang pendidikan 

dan pengajaran Al-Qur’an dengan spesialisasi dunia anak-

anak. Yaitu dengan mengkoordinir upaya pembinaan dan 

pembangunan TPA serta pasca TPA lanjutan atau TQA 

(Ta’limul Qur’an Lil Aulad). 

2)   Menyiapkan generasi Qur’ani yaitu generasi yang beriman 

dan bertaqwa, yang menjadikan Al-Qur’an sebagai bacaan 

utama dan pedoman hidupnya, berakhlak mulia, cerdas dan 

terampil, sehat, punya rasa tanggung jawab moral dan sosial 

demi masa depan gemilang. 

                                                             
               11 Ibid, h. 529 
               12 Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam Departemen Agama RI, op. cit., h 5 
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b.  Misi Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 

Taman Pendidikan Al-Qur’an membawa misi dwi tunggal; yaitu 
misi pendidikan dan misi dakwah Islamiyah. TPA adalah 
pendidikan non formal (luar sekolah), yakni sebagai pemantap 
misi pendidikan keagamaan (Islam) di TK/SD/MI yang porsinya 
dianggap kurang, sekaligus membantu orang tua dalam 
pendidikan keagamaan di rumah. Sebab kondisi orang tua 
pada umumnya kurang siap, berhubung faktor kesibukan, 
kelalaian, dan atau faktor keawaman mereka sendiri. Selaku 
pembawa misi dakwah, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 
adalah merupakan bagian dari gerakan Islamiyah yang 
berhubungan erat dengan lembaga-lembaga dakwah pada 
umumnya.13 
 

3. Waktu dan Masa Pendidikan 

Keberadaan TPA merupakan penunjang bagi pendidikan Agama 

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

penyelenggaraannya pada siang dan sore hari di luar jam sekolah. 

Sedangkan bagi lingkungan masyarakat yang memiliki Madrasah Diniyah 

pada jam-jam tersebut, maka TPA dapat dijadikan sebagai kegiatan “Pra 

Madrasah Diniyah”. Lama pendidikan pada TPA yaitu satu tahun dan 

terbagi dalam dua semester. Tiap kali masuk TPA diperlukan waktu 60 

menit. 

 

4. Tujuan Pengajaran Al-Qur’an 

Tujuan yaitu sesuatu yang hendak dicapai dengan melalui 

proses atau kegiatan. Tujuan juga dapat dipahami suatu yang diharapkan 

tercapai setelah suatu usaha atau suatu kegiatan selesai. Tujuan dalam 

proses pengajaran dalam pendidikan merupakan suatu yang mutlak 

                                                             
               13 H.M. Drs Budianto,. dkk, 2006. Panduan Praktis Pengelolaan (TKA/TPA/ 
TQA), (Cet. II; Yogyakarta: Lembaga Dakwah & Pendidikan Alquran), h. 25 
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adanya, karena pekerjaan yang dilakukan tanpa adanya tujuan yang jelas 

akan menimbulkan suatu ketidakpastian dalam prosesnya. 

Adapun tujuan pengajaran Al-Qur’an diantaranya: 

a. Agar peserta didik dapat membaca Al-Qur’an dengan fasih dan 
benar menurut ilmu tajwid. 

b. Agar peserta didik dapat membiasakan membaca Al-Qur’an 
dalam kehidupannya sehari-hari. 

c. Memperkaya perbendaharaan kata-kata dan kalimat yang 
indah serta menarik hati.14 
 

Pengajaran Al-Qur’an juga bertujuan untuk tertanamnya rasa 

keimanan dan ketakwaan serta kecintaan pada diri anak didik terhadap 

kitab suci Al-Qur’an dan menjadi pedoman hidupnya. Dengan rasa cinta 

tersebut, diharapkan anak didik memiliki keinginan keras untuk menyelami 

dan mempelajari kedalaman makna yang terkandung dalam Al-Qur’an 

yang selanjutnya dapat diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. 

Tujuan yang paling psinsipal dalam pengajaran Al-Qur’an adalah 

untuk beribadah kepada Allah subhanu wata’ala dan ini selaras dengan 

tujuan utama diciptakannya manusia dalam Q.S Adz-Dzaariyaat (51) : 56 

نسَ وَ  ٱۡلِجنَّ َخلَۡقُت  َوَما   ٥٦إَِّلَّ ِليَۡعبُدُوِن  ٱۡۡلِ

Terjemahnya: 

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku15 

 

5. Peran Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 

                                                             
                   14 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Jakarta: Hida Karya 
Agung, 1999), Cet. 20, h. 91 
                  15 Kementrian Agama RI, op. cit, h. 523 
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Peran adalah seperangkat tingkat yang dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat. Dan beberapa pendapat para ahli 

menyatakan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus 

dilaksanakan.16 Menurut Hendropuspito, peran adalah suatu konsep 

tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat 

sebagai organisasi.17 

Sedangkan TPA adalah lembaga pendidikan non formal yang 

mengajarkan kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an sekaligus 

pengetahuan tentang ibadah, akidah, dan akhlak. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

peran Taman Pendidikan Al-Qur’an adalah memberikan pengajaran pada 

anak tentang Al-Qur’an sebagai bagian dari tugas utamanya yang 

dilakukan oleh individu dalam sebuah lembaga non formal di masyarakat 

yaitu membaca dan dan menulis Al-Qur’an dan juga pengetahuan tentang 

ibadah, akidah, serta akhlak. 

Bentuk peran/tindakan TPA yang dapat dilakukan guna 

menjadikan peserta didik pribadi yang Qur’ani, dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Mengisi akal pikiran dengan ilmu pengetahuan. 
b. Bergaul dengan orang-orang yang baik. 
c. Meninggalkan sifat pemalas. 
d. Merubah kebiasaan buruk.18 

 

                                                             
                  16 Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, (Surabaya: REALITY 
PUBLISHER, 2008), h. 508 
                  17 Hendropuspito, Sosiologi Sistematika, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 182 
                   18 Oemar Bakry, Akhlak Muslim, (Bandung: Angkasa, 1993), h. 54 
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Tanggung jawab lembaga-lembaga pendidikan dalam segala 

jenisnya, menurut pandangan Islam adalah berkaitan dengan usaha 

menyukseskan misi dalam tiga macam tuntutan hidup seorang muslim, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Pembebasan manusia dari ancaman api neraka. 
2) Pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki 

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

3) Membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar 
keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu 
sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk 
menghambakan dirinya kepada khaliknya. Keyakinan dan 
keimanannya berfungsi sebagai penyuluh terhadap akal budi 
yang sekaligus mendasari ilmu pengetahuannya.19 
 

Di atas dasar pandangan inilah lembaga-lembaga pendidikan 

Islam berpijak untuk mencapai cita yang ideal, yaitu bahwa idealitas Islam 

dijadikan daya pokok tanggung jawab kultural-edukatifnya. Dengan 

demikian, maka jelaslah bahwa lembaga-lembaga pendidikan 

berkembang dalam masyarakat merupakan cermin dari idealitas umat 

Islam. 

B. Pembinaan Akhlak 

1. Pengertian Akhlak  

Secara bahasa (Etimologi) kata akhlak berasal dari bahasa Arab 
bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti budi pekerti, 
perangai, tingkah laku atau tabiat. Pada hakikatnya khuluq (budi 
pekerti) atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah 
meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga timbul 

                                                             
                   19 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 
38 
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berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah 
tanpa dibuat-buat dan memerlukan pemikiran.20 
 

Dari sudut Istilah (Terminologi) pengertian akhlak menurut ulama 

ilmu akhlak adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Muhammad bin ‘Ilan Ash-Shadieqy; akhlak adalah 
suatu pembawaan dalam diri manusia, yang dapat 
menimbulkan perbuatan baik, dengan cara yang mudah 
(tanpa dorongan dari orang lain). 

b. Menurut Ibnu Maskawaih; mengatakan akhlak adalah keadaan 
jiwa yang selalu mendorong manusia berbuat, tanpa 
memikirkannya lebih lama.21 

c. Menurut Imam Al- Ghazali; mengatakan akhlak adalah sifat 
yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-
perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan 
pemikiran dan pertimbangan. 

d. Menurut Ibrahim Anis; akhlak adalah sifat yang tertanam 
dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam 
perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran 
dan pertimbangan. 

e. Menurut Abdul Karim Zaidan; akhlak adalah nilai-nilai dan 
sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan 
timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik 
atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau 
meninggalkannya.22 
 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

akhlak adalah kebiasaan atau sikap yang mendalam pada jiwa manusia 

dimana timbul perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa 

mempertimbangkan terlebih dahulu yang dilakukan berulang-ulang hingga 

menjadi kebiasaan, dan perbuatan itu bisa mengarah pada perbuatan 

yang baik atau buruk. 

                                                             
                  20 Asmara As, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 3 
                      21 Mahyudin, Kuliyah Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 2 
                  22 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 
Pengamalan Islam (LPPI), 1999), h. 2 
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Akhlak adalah perbuatan yang memiliki berbagai ciri antara lain: 

Pertama, sifat tersebut sudah tertanam kuat dalam batin seseorang, 

mendarah daging, dan menjadi kepribadian sehingga tidak mudah hilang. 

Kedua, perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus di manapun ia 

berada, sehingga pada waktu mengerjakan sudah tidak memerlukan 

pertimbangan dan pemikiran lagi. Ketiga, perbuatan tersebut dilakukan 

dengan tulus ikhlas atau sungguhan, bukan dibuat-buat atau berpura-

pura. Keempat, perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran sendiri, 

bukan paksaan atau tekanan dari luar, melainkan atas kemauannya 

sendiri. 

Dasar dari akhlak adalah Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan 

landasan pokok manusia sebagaimana firman Allah subhanu wata’ala 

dalam Q.S Al-Ahzaab (33) : 21 

ِ َكاَن لَكُۡم فِي َرُسوِل  لَّقَدۡ  َ ُجواْ َن يَۡر ن َكاأُۡسَوةٌ َحَسنَٞة ل ِمَ  ٱّللَّ َ ذََكَر وَ  ٱۡۡلَِٰٓخرَ  ٱۡليَۡومَ وَ  ٱّللَّ  ٱّللَّ

  ٢١َكثِيٗرا 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 
Allah23 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah sallallahu 

‘alaihi wasallam terdapat contoh perangai yang baik yang harus ditiru oleh 

                                                             
                  23 Kementrian Agama RI, op. cit, h. 420 
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umat Islam sebagai bukti mengikuti ajaran yang disampaikannya. Hal ini 

ditegaskan dalam Q.S Al-Qalam (68) : 4 

  ٤َوإِنََّك لَعَلَى  ُخلٍُق َعِظيم   

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung24 

 
Seseorang yang memiliki akhlak yang baik dan menjadikan Nabi 

Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam figur atau contoh yang sempurna, 

maka dia akan mempunyai hubungan yang baik juga dengan makhluk 

yang lain, dengan demikian akan tercipta kehidupan yang harmonis 

seperti saling memperhatikan kepentingan bersama. Dengan demikian 

akan selamatlah manusia dari pikiran dan perbuatan-perbuatan yang 

keliru dan menyesatkan. 

2. Pembagian Akhlak 

Dalam Islam ada dua jenis akhlak pada manusia, yakni akhlak 

yang terpuji ( al akhlaq al mahmudah ) yaitu segala sifat yang baik yang 

telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam dalam 

kehidupannya baik dalam segala ucapannya maupun perbuatannya, dan 

akhlak yang tercela ( al akhlaq madzmumah ) yaitu akhlak yang jelek 

menurut syara’ dibenci Allah dan Rasul-Nya berupa sifat-sifat ahli maksiat 

pada Allah subhanahu wata’ala. 

a. Al akhlaq al mahmudah ( Akhlak Terpuji ) 

                                                             
                  24 Ibid, h. 564 
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Adapun jenis-jenis al akhlaq al mahmudah itu adalah sebagai 

berikut: 

1)  Ikhlas 
     Ikhlas artinya beramal karena Allah subhanahu wata’ala. 

2) Wara’ 
  Wara’ artinya meninggalkan setiap hal yang haram atau yang 

ada subhatnya. 
3) Zuhud 

     Zuhud artinya meninggalkan tamak dan meninggalkan yang 
bagus-bagus dari kelezatan dunia baik berupa makanan, 
pakaian, rumah dan lainnya.25 

4) Berbakti kepada orang tua 
     Berbakti kepada orang tua artinya tunduk dan patuh pada apa 
yang dikatakan dan apa yang diperintahkan oleh bapak dan ibu, 
tentunya dalam hal kebaikan. 

5) Jujur 
     Jujur adalah memberitahukan atau menuturkan sesuatu 
dengan sebenarnya.26 

6) Syaja’ah 
     Syaja’ah artinya berani. Berani bertindak dan berbicara untuk 
menegakkan keadilan dan menumpas kebatilan dan 
kemungkaran.27 

 

Itulah contoh akhlaq mahmudah yang harus kita cerminkan dalam 

kehidupan sehari-hari dan masih banyak lagi mengenai contoh akhlak 

mahmudah diantaranya seperti qona’ah, tawakal, syukur, amanah dan lain 

sebagainya.  

Sesungguhnya martabat seseorang akan ditentukan oleh budi 

pekertinya, moralitasnya, akhlaknya. Amal perbuatan baik itu akan terus 

dibawanya sampai mati menghadap Tuhannya. Dalam hadits riwayat 

Imam Bukhori dan Muslim, Nabi berkata, “Yang mengikuti orang mati ada 

                                                             
                  25 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka 
Belajar, 2007), h. 238-239 
                  26 Muhammad Rifa’i, Akidah Akhlak, (Semarang: CV. Wicaksana, 1997), h. 
113 
                  27 Ibid, h. 106 
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tiga, yakni keluarga, harta benda, dan amal perbuatannya. Yang dua 

kembali, dan yang satu tetap bersamanya. Keluarga dan harta bendanya 

kembali, sedangkan amal perbuatan tetap bersamanya.28 

b. Al akhlaq Madzmumah ( Akhlak Tercela ) 

Adapun jenis-jenis al akhlaq madzmumah itu adalah sebagai 

berikut: 

1) Ujub  
     Ujub yaitu melihat kebagusan dan kebajikan diri sendiri 
dengan ajaib hingga dia memuji akan dirinya sendiri. 

2) Takabur 
     Takabur yaitu membesarkan diri atas yang lain dengan 
pangkat, ilmu, harta dan amal. 

3) Riya’ 
     Riya’ yaitu beramal dengan tujuan ingin mendapatkan 
pangkat, harta, nama, pujian, sebagai lawan dari ikhlas. 

4) Hasad 
     Hasad yaitu dengki, suka harta dunia baik halal maupun 
haram, lawan dari wara’ dan zuhud.29 

5) Dendam 
     Dendam yaitu berkeinginan untuk membalas seseorang. Sifat 
dendam sangat dipengaruhi oleh sifat amarah atau sifat kurang 
puas, sikap tersaingi, dikecewakan dan sebagainya.30 

6) Nafiq 
     Nafiq adalah menutupi kekufuran yang bersemi dalam jiwa, 
melahirkan Islam dengan lisan dan perbuatan, sehingga orang 
semacam itu disebut munafik.31 

7) Bakhil 
     Bakhil adalah tidak mau membelanjakan harta benda pada 
sesuatu yang patut dibelanjakan. Orang bakhil tidak mau 
bersedekah, mengeluarkan zakat, bahkan untuk belanja sehari-
harinyapun sangat dibatasi.32 
 

                                                             
                  28 Musa Asy’arie, Islam Keseimbangan Rasionalitas, Moralitas, dan 
Spiritualitas, (Yogyakarta: LESFI, 2005), h. 162 
                  29 Mansur, op. cit, h. 240 
                  30 A. Zainuddin dan Muhammad Jamhri, Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq, 
(Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 108 
                  31 Rifa’i, Akidah Akhlak, op. cit, h. 123 
                  32 Mansur, loc. cit. 
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Karena itu, jika seseorang berada dilingkungan yang buruk dan tidak 

kuasa mengalahkan keburukan itu, sebaiknya seseorang itu keluar dari 

lingkungan tersebut.  

Dengan demikian, perbuatan manusia, perangai atau akhlak dapat 

diklasifikasikan menjadi akhlak terpuji yakni menguntungkan dan akhlak 

tercela yang merugikan. 

3. Ruang Lingkup Pembinaan Akhlak 

Ruang lingkup pembinaan akhlak yaitu akhlak terhadap Allah, 

akhlak terhdap sesama manusia, akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak 

terhadap alam sekitar. 

a. Akhlak Terhadap Allah subhanahu wata’ala 

      Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai tingkah laku atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai 

makhluk yang lemah terhadap Allah. Orang-orang yang beriman 

yang mengerti akan kejadian alam semesta ini, niscaya ia akan 

menumpahkan harapannya kepada Allah subhanahu wata’ala, 

niscaya ia akan berharap menjadi hamba yang baik, berharap 

untuk mendapatkan rahmat-Nya, menjalankan segala perintah-Nya 

dan menjauhi segala larangan-Nya. Diantara akhlak terhadap Allah 

subhanahu wata’ala: 

1)   Mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapapun     
    juga dengan mempergunakan firman-Nya dalam Al-Qur’an  
    sebagai pedoman hidup di dalam  kehidupan. 

2) Melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala 
larangan-Nya. 

3) Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah. 
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4) Mensyukuri nikmat dan karunia Allah subhanahu wata’ala. 
5) Menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar Illahi 

setelah berikhtiar maksimal (sebanyak-banyaknya hingga 
batas tertinggi). 

6) Memohon ampunan hanya kepada Allah. 
7) Berbuat hanya kepada Allah. At-taubah yaitu suatu sikap 

yang menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukan 
dan berusaha menjauhinya, serta melakukan perbuatan 
baik.33 

 
Dalam Al-Qur’an diterangkan tentang taubat dalam Q.S An-Nahl 

(16) : 119 

ءَ إِنَّ َربََّك ِللَِّذيَن َعِملُواْ  ثُمَّ  لَة  ثُ  ٱلسُّوَٰٓ اْ  ِمۢن بَۡعدِ ابُواْ تَ مَّ بَِجَه  ِلَك َوأَۡصلَُحوَٰٓ ِمۢن  َربَّكَ  نَّ إِ  ذَ 

ِحيمٌ    ١١٩ بَۡعِدَها لَغَفُوٞر رَّ

Terjemahnya: 

Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-
orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, 
kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki 
(dirinya), sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.34 

 

8) Bertawakal yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah 
Azza wa Jalla, membersihkannya dari ikhtiar yang keliru. 
Oleh karena itu, bila seseorang ingin mendapatkan sesuatu 
yang diharapkan, ia harus terlebih dahulu berupaya sekuat 
tenaga lalu menyerahkan ketentuannya kepada Allah 
subhanahu wata’ala, maka yang demikian itu manusia 
dapat mencapai kesuksesan dalam hidupnya. 
Sikap tawakal sangat bermanfaat sekali untuk 
mendapatkan ketenangan batin. Sebab apabila seseorang 
telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai 
sesuatu, kalau kemudian masih mengalami kegagalan, dia 
tidak akan berputus asa. Dia menerimanya sebagai 
musibah, ujian dari Allah subhanahu wata’ala yang harus 
dihadapi dengan sabar. Sebaliknya jika berhasil dengan 
baik, dia bersyukur kepada Alla subhanahu wata’ala, tidak 

                                                             
                  33 Mohamad Daud, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Rajagrapindo 
Persada, 2011), h. 356-357 
                  34 Kementrian Agama RI, op. cit, h. 281  
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sombong dan membanggakan diri, karena yakin semua 
usahanya tidak akan berhasil tanpa izin dari Allah 
subhanahu wata’ala. Sikap tawakal juga memberikan 
ketenangan dan kepercayaan diri kepada seseorang untuk 
menghadapi masa depan. Dia akan menghadapi masa 
depan dengan segala kemungkinannya tanpa rasa takut 
dan cemas. Yang penting berusaha sekuat tenaga, 
hasilnya Allah yang menentukan. 
 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali-Imran (3) : 159 

ِه فَإِذَا َعَزۡمَت فَتََوكَّۡل َعلَى  ۖ  … َ إِنَّ  ٱّللَّ   ١٥٩ِليَن َوك ِ ۡلُمتَ ٱبُّ يُحِ  ٱّللَّ

Terjemahnya: 

…Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.35 

 

9) Zikrullah (Mengingat Allah) ialah asas dari setiap ibadah 
kepada Allah subhanahu wata’ala. karena merupakan 
pertanda hubungan antara hamba dan pencipta ditiap saat 
dan tempat.36  

 
Berkaitan dengan perintah berdzikir ini, Allah subhanahu wata’ala 

berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 152 

  ١٥٢ِلي َوََّل تَۡكفُُروِن  ٱۡشُكُرواْ أَۡذُكۡركُۡم وَ  فَٱۡذُكُرونِيَٰٓ 

Terjemahnya: 

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) 
kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu 
mengingkari (nikmat)-Ku.37 

 

b. Akhlak Terhadap Makhluk (Sesama Manusia) 

                                                             
                  35 Kementrian Agama RI, op. cit, h. 71 

                  36 Yunahar Ilyas, op. cit, h. 49-50 
                  37 Kementrian Agama RI, op. cit, h. 23 
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      Akhlak terhadap manusia, termasuk dirinya sendiri merupakan 

implikasi dari tumbuh dan berkembangnya iman seseorang. Salah 

satu indikator kuatnya iman seseorang terlihat dalam perilaku 

terhadap orang lain, misalnya akhlak sopan santun terhadap 

sesama manusia. Akhlak terhadap manusia yaitu berkaitan dengan 

akhlak terhadap diri sendiri/pribadi, akhlak kepada orang tua (birrul 

walidain), akhlak kepada guru, akhlak kepada saudara, akhlak 

kepada tetangga, dan akhlak kepada teman. 

1) Akhlak Terhadap Diri Sendiri/Pribadi 
a) Shidiq (ash-sidqu) artinya benar atau jujur, lawan dari 

dusta atau bohong (al-kazib). Seorang Muslim dituntut 
selalu berada dalam keadaan benar lahir batin; Benar 
hati (shidq al-qalb), apabila hati dihiasi dengan iman 
kepada Allah subhanahu wata’ala dan bersih dari segala 
penyakit hati. Benar perkataan (shidq al-hadits), apabila 
semua yang diucapkan adalah kebenaran bukan 
kebatilan. Dan benar perbuatan (shidq al-‘amal), apabila 
semua yang dilakukan sesuai dengan syari’at Islam. 

b) Amanah artinya dapat dipercaya, seakar dengan kata 
iman. Sifat amanah memang lahir dari kekuatan iman. 
Semakin menipis keimanan seseorang semakin pudar 
pula sifat amanah pada dirinya.  
Amanah dalam pemikiran yang sempit adalah 
memelihara titipan dan mengembalikannya kepada 
pemiliknya dalam bentuk semula. Sedangkan dalam 
pengertian yang luas amanah mencakup banyak hal: 
Menyimpan rahasia orang, menjaga kehormatan orang 
lain, menjaga dirinya sendiri, menunaikan tugas-tugas 
yang diberikan kepadanya dan lain-lain sebagainya. 

c) Secara etimologis, istiqamah berasal dari kata 
istaqama-yastaqimu, yang berarti tegak lurus. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, istiqamah diartikan 
sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. 
Dalam terminologi Akhlak, istiqamah adalah sikap 
teguh dalam mempertahankan keimanan dan 
keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam 
tantangan dan godaan. Seorang yang istiqamah adalah 
laksana batu karang di tengah-tengah lautan yang tidak 
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bergeser sedikitpun walaupun dipukul oleh gelombang 
yang bergulung-gulung. 38 
 

Perintah supaya beristiqamah dinyatakan dalam Q.S.Hud 

(11):112, Allah subhanahu wata’ala berfirman: 

  ١١٢وَن بَِصيٞر َما تَۡعَملُ بِ  ۥهُ إِنَّ  َكَمآَٰ أُِمۡرَت َوَمن تَاَب َمعََك َوََّل تَۡطغَۡواْه  ۡستَِقمۡ ٱفَ 

     Terjemahnya:  

Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana 

diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat 

beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. 

Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.39 

 

d) ‘Iffah. Secara etimologis, ‘iffah adalah bentuk masdar 
dari affa-ya’iffu-‘iffah yang berarti menjauhkan diri dari 
hal-hal yang tidak baik. Dan juga berarti kesucian 
tubuh.  
Secara terminologis, ‘iffah adalah memelihara 
kehormatan diri dari segala hal yang akan 
merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. Untuk 
menjaga kehormatan diri tersebut, setiap orang 
haruslah menjauhkan diri dari segala perbuatan dan 
perkataan yang dilarang oleh Allah subhanahu 
wata’ala. Dia harus mampu mengendalikan hawa 
nafusnya, tidak saja dari hal-hal yang haram, bahkan 
kadang-kadang harus juga menjaga dirinya dari hal-hal 
yang halal karena bertentangan dengan kehormatan 
dirinya. 

e) Mujahadah berasal dari kata jahada-yujahidu-
mujahadah-jihad yang berarti mencurahkan segala 
kemampuan (badzlu al-wus’i). Dalam konteks akhlak, 
mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan 
untuk melepaskan diri dari segala hal yang 
menghambat pendekatan diri terhadap Allah 
subhanahu wata’ala, baik hambatan yang bersifat 
internal maupun eksternal. 
Hambatan yang bersifat internal datang dari jiwa yang 
mendorong untuk berbuat keburukan (nafsu ammarah 
bi as-sui’), hawa nafsu yang tidak terkendali, dan 

                                                             
                      38 Yunahar Ilyas, op. cit, h. 81 
                      39 Kementrian Agama RI, op. cit, h. 234 
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kecintaan kepada dunia. Sedangkan hambatan 
eksternal datang dari syaithan, orang-orang kafir, 
munafik, dan para pelaku kemaksiatan dan 
kemungkaran. 
Untuk mengatasi dan melawan semua hambatan 
tersebut diperlukan kemauan keras dan perjuangan 
yang sungguh-sungguh. Perjuangan yang sungguh-
sungguh itulah yang disebut mujahadah. 

f) Syaja’ah artinya berani, yakni berani yang 
berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh 
pertimbangan. Keberanian tidaklah ditentukan oleh 
kekuatan fisik, tetapi ditentukan oleh kekuatan hati dan 
kebersihan jiwa. 
Kemampuan pengendalian diri waktu marah, sekalipun 
dia mampu melampiaskannya, adalah contoh 
keberanian yang lahir dari hati yang kuat dan jiwa yang 
bersih. 

g) Tawadhu’ artinya rendah hati, lawan dari sombong atau 
takabur. Orang yang rendah hati tidak memandang 
dirinya lebih dari orang lain, sementara orang yang 
sombong menghargai dirinya secara berlebihan.  
Sikap tawadhu’ terhadap sesama manusia  adalah sifat 
mulia yang lahir dari kesadaran akan Kemahakuasaan 
Allah subhanahu wata’ala atas segala hambanya. 
Orang yang tawadhu’ menyadari bahwa apa saja yang 
dia miliki, baik bentuk rupa yang cantik atau tampan, 
ilmu pengetahuan, harta kekayaan, maupun pangkat 
dan kedudukan dan lain sebagainya, semuanya itu 
adalah karunia dari Allah subhanahu wata’ala. 

h) Malu (al-haya’) adalah sifat atau perasaan yang 
menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang 
rendah atau tidak baik. Orang yang memiliki rasa malu, 
apabila melakukan sesuatu yang tidak patut, rendah 
atau tidak baik dia dia akan terlihat gugup, atau 
mukanya merah. Sebaliknya orang yang tidak punya 
rasa malu, akan melakukannya dengan tenang tanpa 
ada rasa gugup sedikitpun. 
Sifat malu adalah akhlak terpuji yang menjadi 
keistimewaan ajaran Islam. Rasa malu adalah sumber 
utama kebaikan dan unsur kemuliaan dalam setiap 
pekerjaan. 
Sifat malu dapat dibagi kepada tiga jenis. Pertama, 
malu kepada Allah subhanahu wata’ala; kedua, malu 
kepada diri sendiri; dan yang ketiga, malu kepada 
orang lain. 
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i) Secara etimologis, sabar (ash-shabr) berarti menahan 
dan mengekang (al-habs wa al-kuf). Secara 
terminologis sabar berarti menahan diri dari segala 
sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha 
Allah subhanahu wata’ala. Yang tidak disukai itu tidak 
selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disenangi 
seperti musibah kematian, sakit, kelaparan dan 
sebagainya, tapi bisa juga berupa hal-hal yang 
disenangi misalnya segala kenikmatan duniawi yang 
disukai oleh hawa nafsu. Sabar dalam hal ini berarti 
menahan dan mengekang diri dari memperturutkan 
hawa nafsu.  

j) Pemaaf adalah sikap suka memberi maaf terhadap 
kesalahan orang lain tanpa ada sedikitpun rasa benci 
dan keinginan untuk membalas. Dalam bahasa Arab 
sifat pemaaf  disebut dengan al-‘afwu yang secara 
etimologis berarti kelebihan atau yang berlebih. 40 
 

Sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Baqarah 2: 219):  

  ٢١٩...  ۡلعَۡفَو  ٱلُونََك َماذَا يُنِفقُوَن  قُِل   َويَسۡ ... 

Terjemahnya:  

...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 

Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan"...41 

 
               Yang berlebih seharusnya diberikan agar keluar. Dari pengertian 

mengeluarkan yang berlebih itu, kata al-‘afwu kemudian berkembang 

maknanya menjadi meghapus. Dalam konteks bahasa ini memaafkan 

berarti menghapus luka atau bekas-bekas luka yang ada di dalam hati.42 

 

2) Akhlak Kepada Orang tua (Birrul Walidain) 

Sebagai seorang anak, wajib berbakti kepada kedua 

orang tua, setelah takwa kepada Allah subhanahu wata’ala. 

                                                             
                   40 Yunahar Ilyas, op. cit, h 101-138 
                   41 Kementrian Agama RI, op. cit, h. 34 
                      42 Yunahar Ilyas, op. cit, h. 141 
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Orang tua telah bersusah payah memelihara, mengasuh, 

mendidik sehingga menjadi orang yang berguna dan bahagia. 

          Birrul Walidain terdiri dari dua kata, birrul dan walidain. 

Birrul atau al-birru artinya kebajikan sedangkan Al-walidain 

artinya dua orang tua.43 Birrul walidain mengandung makna 

mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh terhadap 

apa yang orang tua perintahkan, melakukan hal-hal yang 

mereka senangi dan meninggalkan hal-hal yang tidak mereka 

senangi.44 Setiap muslim wajib mentaati setiap perintah dari 

keduanya selama perintah tersebut tidak bertentangan 

dengan perintah Allah. 

Sebagaimana firman Allah subhanahu wata’ala dalam Q.S Al-

Isra’ (17) : 23 

َٰٓ إِيَّاهُ َوبِ ۞َوقََضى  َربَُّك أََّلَّ  اْ إَِّلَّ نًاه إِ إِ  ۡينِ ِلدَ ٱۡلَو  تَۡعبُدُوَٰٓ ا يَۡبلُغَنَّ ِعندَكَ ۡحَس  َٰٓ  ٱۡلِكبَرَ  مَّ أََحدُهَُما

  ٢٣ِريٗما كَ َما قَۡوَّٗل لَّهُ  قُلوَ أَۡو ِكََلهَُما فَََل تَقُل لَُّهَمآَٰ أُف   َوََّل تَۡنَهۡرهَُما 

Terjemahnya:  

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada 
ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di 
antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut 
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah 
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang mulia.45 
 

                                                             
                      43 Ibid, h. 147-148 
                           44 A.F. Jaelani, Membuka Pintu Rezeki, (Jakarta: Gema Insani Press, 
1999), h. 55 
                  45 Kementrian Agama RI, op. cit, h. 284 
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Adapun perbuatan yang harus dilakukan seorang anak 

kepada orang tuanya meliputi: mendoakannya, taat kepada 

segala perintahnya selagi tidak bertentangan dengan ajaran 

agama, menghormati, sopan santun, merendahkan diri 

kepadanya, menjaga, menyayangi, dan selalu melindunginya. 

Karena pada dasarnya orang tua adalah orang yang sangat 

berjasa untuk anak-anaknya. Jasa yang diberikan tak dapat 

terhitung apalagi tergantikan dengan harta.46 

 

3) Akhlak Kepada Guru 

Guru adalah orang yang selalu memberikan wejangan-

wejangan yang baik kepada peserta didiknya, serta 

merupakan contoh suri tauladan terhadap siapapun. Guru 

merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses 

belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha 

pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan.47 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2005 pasal 1 ayat 1, dikatakan bahwa “Guru adalah pendidik 
profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 
menengah.”48 

                                                             
                  46 Miftakhul Jannah, “Studi Komparasi Akhlak Terhadap Sesama Manusia 
Antara Siswa Fullday School Dengan Siswa Boarding School”, Jurnal Al-Thariqah Vol. 3, 
No 2. 2018, h. 4 
                  47 Anisa Nandya, “Etika Murid Terhadap Guru (Analisis Kitab Ta’lim Muta’allim 
Karangan Syaikh Az-Zarnuji)”, Jurnal Mudarrisa Vol. 2 No 1. 2010, h. 174 
                  48 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006. Undang-undang dan Peraturan 
Pemerintah RI tentang Pendidikan (Jakarta: Departemen Agama RI), h. 83 
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Secara etimologis atau dalam arti sempit guru 

berkewajiban mewujudkan program kelas adalah orang yang 

kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau 

kelas. Secara lebih luas guru berarti orang yang bekerja 

dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut 

bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai 

kedewasaan masing-masing.49 

Orang yang mencari ilmu tidak akan bisa memperoleh 

ilmu dan tidak bisa memanfaatkan ilmu yang diperolehnya, 

kecuali dengan memuliakan ilmu dan menghargai guru. Yang 

dimaksud dengan memuliakan ilmu adalah mempelajari 

secara tekun dan berusaha mengembangkannya. Sedangkan 

yang dimaksud dengan menghargai guru adalah dengan 

berakhlakul karimah terhadapnya. 

 

4) Akhlak Kepada Saudara 

Dalam pandangan Islam, berbuat santun terhadap saudara 

harus sama sebagaimana santun kepada orang tua dan anak. 

Misalnya seorang adik harus sopan kepada kakaknya 

sebagaimana seorang anak sopan kepada ayahnya. Kakak 

harus menyayangi adiknya seperti orang tua menyayangi 

anaknya. Dengan saudara kita harus berakhlak yang baik. 

Saudara itu tidak sebatas pada saudara kandung, tetapi juga 

                                                             
                  49 Anisa Nandya, op. cit, h. 175 
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saudara sebangsa, seagama dan sesama manusia. Adapun 

akhlak yang perlu dilakukan dengan saudara meliputi:  

a) Adil Terhadap Saudara 
Adil adalah dimana semua orang mendapat hak 

sesuai kewajibannya. Sebagian besar orang 
mendefinisikan kata adil adalah suatu sikap yang tidak 
memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak 
ada yang kurang, tidak ada pilih kasih dan masih 
banyak lagi persepsi yang lainnya. Apabila sesorang 
mengambil haknya dengan cara yang benar atau 
memberikan hak orang lain tanpa mengurangi haknya, 
itulah yang dinamakan tindakan adil. Sebagai 
kebalikannya dari sifat adil adalah sikap zalim. Zalim 
berarti menganiaya, tidak adil dalam memutuskan 
perkara, berat sebelah dalam tindakan, mengambil hak 
orang lain dari batasnya atau memberikan hak orang 
kurang dari semestinya. 

b) Menyayangi Saudara 
Pada dasarnya sifat kasih sayang (ar-rahman) 

adalah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada 
makhluk. Islam menghendaki agar sifat kasih sayang 
dan sifat belah kasih dikembangkan secara wajar, kasih 
sayang mulai dari dalam keluarga sampai kasih sayang 
yang lebih luas dalam bentuk kemanusiaaan. 

c) Tidak Su-udzan 
Su-udzan artinya buruk sangka. Tidak buruk 

sangka, menyangka-nyangka tanpa bukti dan tanpa 
diselidiki asal usulnya. Karena akibatnya menjadi 
permusuhan dan keretakan di dalam hubungan 
persaudaraan. Seorang muslim wajib bersopan santun 
terhadap saudara, karib kerabatnya dan kepada orang-
orang yang ada hubungan silaturrahmi, seperti 
bersopan santun terhadap kedua orang tuanya, anak-
anaknya dan saudara-saudaranya, haruslah 
menghilangkan su-udzan.50 

 
5) Akhlak Kepada Tetangga 

Tetangga adalah orang yang tinggalnya berdekatan 

dengan tempat tinggal seseorang, dimana mereka selalu 

                                                             
                 50 Miftakhul Jannah, op. cit, h. 5 
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mengetahui keadaan orang terdekatnya lebih dulu 

dibandingkan dengan saudara yang rumahnya berjauhan. 

Tetangga adalah unsur penting dalam bermasyarakat, 

karena dengan tetangga kita dapat mewujudkan saling 

bekerja sama dalam membangun masyarakat. Diantara 

kewajiban terhadap tetangga, antara lain tidak menyakiti 

mereka, menghormati dan tenggang rasa terhadap mereka, 

serta memberi pertolongan kepada mereka apabila 

membutuhkan. 

Islam tidak boleh membedakan apakah tetangga itu 

muslim atau bukan, ia wajib menolong mereka yang 

kesulitan. Kewajiban terhadap tetangga dapat dibedakan 

menurut klasifikasi tetangga itu sendiri. Jika tetangga itu 

muslim dan famili, maka ada tiga kewajiban untuk 

menunaikannya. Pertama, kewajiban memuliakan tetangga; 

kedua, kewajiban menghormati hak keislamannya; ketiga, 

kewajiban kesamaan hak karena adanya hubungan famili. 

Jika tetangga muslim saja (tidak famili) ada dua kewajiban 

yang wajib ditunaikan. Pertama, kewajiban memuliakan 

tetangga; kedua, kewajiban menghormati hak keislaman. 

Jika ia bukan muslim dan bukan famili maka hanya ada 

satu kewajiban saja, yaitu memuliakan tetangga.51 

                                                             
                 51 Ibid, h. 6 
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6) Akhlak Kepada Teman 

Teman adalah orang paling setia menemani bermain 

dan belajar. Adapun akhlak kepada teman sebagai berikut: 

a) Saling Menasihati; ketika ada teman yang bertengkar 
ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap 
teman yang lain maka sesama teman wajib menasihati. 

b) Saling Menyayangi dan Menghargai; mengasihi teman 
dengan tulus, melahirkan sebuah persaudaraan. Selain 
itu, sesama teman harus saling menghargai agar 
hubungan pertemanan tetap harmonis. 

c) Saling Membantu dan Tolong Menolong; ketika teman 
membutuhkan bantuan maka sebisa mungkin 
membantunya karena teman harus saling tolong 
menolong. 

d) Saling Jujur dan Memaafkan; berusaha untuk selalu 
jujur dengan siapa saja karena kejujuran yang akan 
membuat suatu keadaan menjadi tenang. Dan belajar 
untuk selalu memaafkan semua kesalahan, tanpa 

menunggu teman meminta maaf terlebih dulu.52 

 

c. Akhlak Terhadap Lingkungan 

          Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar manusia, seperti binatang, tumbuh-

tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa. Atas dasar itu semua 

manusia diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola 

dunia ini kepada kemakmuran dirinya sebagai anugerah dari Allah 

subhanahu wata’ala yang harus dijaga dan dipelihara 

kelestariannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-An’am 

(6) : 165 

ئَِف  ٱلَِّذي َوهُوَ 
َٰٓ ت  ل ِيَۡبلَُوُكمۡ  ٱۡۡلَۡرِض َجعَلَُكۡم َخلَ  َمآَٰ  فِي َوَرفََع بَۡعَضُكۡم فَۡوَق بَۡعض  دََرَج 

ُكۡم  إِنَّ َربََّك َسِريُع  ِحيُمۢ  ۥَوإِنَّهُ  ٱۡلِعقَابِ َءاتَى    ١٦٥لَغَفُوٞر رَّ
                                                             
                  52 Ibid, h.5 
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Terjemahnya: 

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi 
dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang 
lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang 
diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat 
siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.53 
 

 

4. Metode Pembinaan Akhlak 

 

                 Secara harfiah metode berasal dari kata method yang berarti    

 suatu cara kerja yang sistematik dan umum, seperti cara kerja ilmu  

pengetahuan. Ia merupakan jawaban atas pertanyaan “bagaimana”.54 

Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama 

dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi 

Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam yang utamanya adalah untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia. 

Perhatian Islam demikian mendalam pembinaan akhlak ini dapat 

pula dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan jiwa yang harus 

didahulukan daripada pembinaan fisik, karena dari jiwa yang baik inilah 

akan menghasilkan perbuatan yang baik kepada manusia sehingga 

menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan 

manusia lahir dan bathin. 

Perhatian Islam dalam pembinaan akhlak selanjutnya dapat 

dianalisis pada muatan akhlak yang terdapat pada seluruh aspek ajaran 

                                                             
                  53 Kementrian Agama RI, op. cit, h. 150 
                  54 Zakiah Daradjat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2011), h. 1 
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Islam. Ajaran Islam tentang keimanan misalnya sangat berkaitan erat 

dengan amal saleh, dan perbuatan yang terpuji. Iman yang tidak disertai 

amal shaleh dinilai sebagai iman palsu, bahkan dianggap sebagai 

kemunafikan. Beberapa metode yang biasa digunakan dalam 

pembentukan akhlak ialah sebagai berikut: 

a. Metode Keteladanan 

        Menurut Sa’adudin bahwa keteladanan merupakan 

perbuatan yang patut ditiru dan dicontoh dalam praktek 

pendidikan, anak didik cenderung meneladani pendidiknya. 

Karena secara psikologis anak senang meniru tanpa memikirkan 

dampaknya. Amr bin Utbah berkata pada guru anaknya, 

“Langkah pertama membimbing anakku hendaknya membimbing 

dirimu terlebih dahulu. Sebab pandang anak itu tertuju pada 

dirimu maka yang baik kepada mereka adalah kamu kerjakan 

dan yang buruk adalah yang kamu tinggalkan”. 

b. Metode Latihan dan Pembiasaan  

        Mendidik dengan melatih dan pembiasaan adalah mendidik 

dengan cara memberikan latihan-latihan terhadap suatu norma 

tertentu kemudian membiasakan untuk mengulangi kegiatan 

tertentu tersebut berkali-kali agar menjadi bagian hidupnya, 

seperti sholat, puasa, kesopanan dalam bergaul dan sejenisnya. 

Oleh karena itu, Islam mengharuskan agar semua kegiatan itu 

dibarengi niat supaya dihitung sebagai kebaikan. 
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c. Metode Cerita 

        Cerita memiliki daya tarik yang besar untuk menarik 

perhatian setiap orang, sehingga orang akan mengaktifkan 

segenap indranya untuk memperhatikan orang yang bercerita. 

Hal itu terjadi karena cerita memiliki daya tarik untuk disukai jiwa 

manusia. Sebab di dalam cerita terdapat kisah-kisah zaman 

dahulu, sekarang, hal-hal yang jarang terjadi dan sebagainya. 

Selain itu cerita juga lebih lama melekat pada otak seseorang 

bahwa hampir tidak terlupakan. Sehingga akan mempermudah 

pemahaman siswa untuk mengambil ibrah ( pelajaran ) dari 

kisah-kisah yang telah diceritakan dalam pelaksanaan metode 

ini, guru juga bisa menyertai penyampaian nasehat-nasehat 

untuk anak didiknya ( siswa ). 

d. Metode Mauidzah ( Nasehat ) 

        Mauidzah berarti nasehat. Rasyid Ridha mengartikan 

mauidzah adalah nasehat peringatan atas kebaikan dan 

kebenaran dengan jalan apa saja yang dapat menyentuh hati 

dan membangkitkannya untuk mengamalkan dalam Al-Qur’an 

juga menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk 

mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendakinya. Inilah 

yang kemudian dikenal dengan nasehat. 

        Tetapi nasehat yang disampaikan ini selalu disertai dengan 

panutan atau teladan dari si pemberi atau penyampai nasehat 
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itu. Ini menunjukkan bahwa antara satu metode yakni nasehat 

dengan metode lain yang dalam hal ini keteladanan bersifat 

saling melengkapi. 

e. Metode Pahala dan Sanksi 

        Jika pembentukan akhlak tidak berhasil dengan metode 

keteladanan dan pemberian pembelajaran, beralihlah kepada 

metode pahala dan sanksi atau metode janji harapan dan 

ancaman. Sebab Allah subhanahu wata’ala pun sudah 

menciptakan surga dan neraka, dan berjanji dengan surga itu 

serta mengancam dengan neraka-Nya. Pemberian harapan 

adalah janji yang diikuti bujukan dengan kenikmatan, keindahan 

pasti, atau kebaikan yang murni dari setiap noda, berbanding 

dengan amal sholeh yang dilakukan atau amal buruk yang 

dijauhi demi mencari ridha Allah berupa kasih sayang-Nya 

kepada para hamba. Sedangkan ancaman adalah mengancam 

dengan sanksi akibat melanggar larangan Allah subhanahu 

wata’ala atau dimaksudkan untuk menakut-nakuti para hamba. 

Ini merupakan keadilan dari Allah subhanahu wata’ala.55 

        Al-Qur’an menggunakan metode ancaman untuk 

menerangkan tempat kembali orang-orang musyrik dan orang-

orang yang menyimpang dari jalan Allah. Dalam pemberian 

sanksi harus sesuai pelanggaran yang dilakukan dan sanksi 

                                                             
                   55 Iwan, “Pendidikan Akhlak Terpuji Mempersiapkan Generasi Muda 
Berkarakter”, Jurnal Al Tarbawi Al Haditsah Vol. 1 No 1. 2017, h. 19 
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tersebut dijatuhkan menurut tahap-tahapnya, karena di antara 

mereka ada yang cukup diisyaratkan saja sudah menghentikan 

perbuatannya, ada yang belum berhenti hingga dimarahi, ada 

yang perlu ditakut-takuti dengan tongkat, ada pula yang 

berhenti dengan tindakan fisik. Sekolah dan masyarakat juga 

ikut andil dan berpengaruh terhadap terciptanya akhlak mulia 

bagi anak. 

5.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak 

                Pada prinsipnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

akhlak ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 

a.  Faktor Internal 

       Yaitu keadaan peserta didik itu sendiri, yang meliputi latar 

belakang kognitif ( pemahaman ajaran agama, kecerdasan ), 

latar belakang afektif   ( motivasi, minat, sikap, bakat, konsep 

diri dan kemandirian ). Pengetahuan agama seseorang akan 

mempengaruhi pembentukan akhlak, karena ia dalam 

pergaulan sehari-hari tidak dapat terlepas dari ajaran agama. 

Selain kecerdasan yang dimiliki, peserta didik juga harus 

mempunyai konsep diri yang matang. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Muntholi’ah ( 2002:8 ) bahwa konsep diri dapat diartikan 

gambaran mental seorang terhadap dirinya sendiri, pandangan 

terhadap diri, penilaian terhadap diri, serta usaha untuk 

menyempurnakan dan mempertahankan diri. 
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        Dengan adanya konsep diri yang baik, anak tidak akan 

mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas, mampu 

membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah. 

Selain konsep diri yang matang, faktor internal juga dipengaruhi 

oleh minat, motivasi, dan kemandirian belajar. 

        Minat adalah suatu harapan, dorongan untuk mencapai 

sesuatu atau membebaskan diri dari suatu perangsang yang 

tidak menyenangkan. Menurut Mujib bahwa motivasi adalah 

menciptakan kondisi yang sedemikian rupa, sehingga anak 

mau melakukan apa yang dapat dilakukannya. Dalam 

pendidikan motivasi berfungsi sebagai pendorong kemampuan, 

usaha, keinginan, menentukan arah  dan menyeleksi tingkah 

laku pendidikan. 

b.  Faktor Eksternal 

Yaitu yang berasal dari luar peserta didik, yang meliputi 

pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan 

lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut 

memberikan saham dalam terbentuknya corak sikap dan 

tingkah laku seseorang adalah faktor lingkungan. 

Selama ini dikenal adanya tiga lingkungan pendidikan, yaitu 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Menurut Nata 

bahwa ketiga lingkungan tersebut merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap pembentukan perilaku atau akhlak 
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remaja, dimana perkembangannya sangat dipengaruhi faktor 

lingkungan, diantaranya adalah: 

1) Lingkungan Keluarga ( Orang tua ) 

Orang tua merupakan penanggung jawab pertama 

dan yang utama terhadap pembinaan akhlak dan 

kepribadian seorang anak. Orang tua dapat membina 

dan membentuk akhlak dan kepribadian anak melalui 

sikap dan cara hidup yang diberikan orang tua yang 

secara tidak langsung merupakan pendidikan bagi sang 

anak. Dalam hal ini perhatian yang cukup dan kasih 

sayang dari orang tua tidak dapat dipisahkan dari upaya 

membentuk akhlak dan kepribadian seseorang. 

2) Lingkungan Sekolah ( Pendidik ) 

Pendidik di sekolah mempunyai andil cukup besar 

dalam upaya pembinaan akhlak dan kepribadian anak 

yaitu melalui pembinaan dan pembelajaran pendidikan 

agama Islam kepada siswa. Pendidik harus dapat 

memperbaiki akhlak dan kepribadian siswa yang sudah 

terlanjur rusak dalam keluarga, selain juga memberikan 

pembinaan kepada siswa. Disamping itu, kepribadian, 

sikap, dan cara hidup, bahkan sampai cara berpakaian, 

bergaul dan berbicara yang dilakukan oleh seorang 

pendidik juga mempunyai hubungan yang signifikan 



40 
 

 
 

dengan proses pendidikan dan pembinaan moralitas 

siswa yang sedang berlangsung. 

3) Lingkungan Masyarakat ( Lingkungan Sosial ) 

Lingkungan masyarakat tidak dapat diabaikan dalam 

upaya membentuk dan membina akhlak serta 

kepribadian seseorang. Seorang anak yang tinggal 

dalam lingkungan yang baik, maka ia juga akan tumbuh 

menjadi individu yang baik. Sebaliknya, apabila orang 

tersebut tinggal dalam lingkungan yang rusak akhlaknya, 

maka tentu ia juga akan ikut terpengaruh dengan hal-hal 

yang kurang baik pula. 

Lingkungan pertama dan utama pembentukan dan 

pendidikan akhlak adalah keluarga yang pertama-tama 

mengajarkan kepada anak pengetahuan akan Allah 

subhanahu wata’ala, pengalaman tentang pergaulan 

manusia dan kewajiban memperkembangkan tanggung 

jawab terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain 

adalah orang tua. Tetapi lingkungan sekolah dan 

masyarakat juga ikut andil dan berpengaruh terhadap 

terciptanya akhlak mulia bagi anak.56 

 

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

akhlak pada khususnya dan pendidikan pada umumnya, ada tiga aliran 

                                                             
                   56 Ibid, h. 10-13 
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yang sudah amat popular. Pertama aliran Nativisme, kedua aliran 

Empirisme, dan ketiga aliran Konvergensi. 

1.     Menurut aliran Nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari 

dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan 

lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau 

kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang 

tersebut menjadi baik. Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap 

potensi batin yang ada dalam diri manusia. Aliran ini tampak kurang 

menghargai atau kurang memperhitungkan peranan pembinaan dan 

pendidikan. 

2.     Menurut aliran Empirisme bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu 

lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang 

diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak 

itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian jika sebaliknya. Aliran ini 

tampak lebih begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh 

dunia pendidikan dan pengajaran.  

3.     Menurut aliran konvergensi berpendapat pembentukan akhlak 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan anak, dan faktor dari 

luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau 
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melalui interaksi dalam lingkungan sosial.57 Hal ini dapat dipahami dari 

ayat berikut Q.S An-Nahl (16) : 78 

 ُ تُِكۡم ََّل تَۡعلَُمو َوٱّللَّ َه  ۢن بُُطوِن أُمَّ  دَةَ   ِٱۡۡلَفۡ وَ  رَ ٱۡۡلَۡبَص  وَ  ٱلسَّۡمعَ ُكُم ا َوَجعََل لَ   ٗ يۡ َن شَ أَۡخَرَجكُم م ِ

  ٧٨ لَعَلَُّكۡم تَۡشُكُرونَ 

Terjemahnya: 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur58 
 

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa manusia memiliki potensi 

untuk dididik, yaitu penglihatan, pendengaran dan hati sanubari. Potensi 

tersebut harus disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan 

pendidikan.  

Menurut Mustofa dalam jurnal Iwan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pembinaan akhlak pada anak ada dua, yaitu faktor dari 

dalam yaitu potensi fisik, intelektual dan hati ( rohaniah ) yang dibawa 

anak sejak lahir, dan faktor dari luar yang dalam ini adalah kedua orang 

tua di rumah, guru di sekolah, dan tokoh-tokoh serta pemimpin di 

masyarakat. Malalui kerjasama yang baik antara tiga lembaga pendidikan 

tersebut, maka aspek kognitif (pengetahuan), afektif (penghayatan), 

psikomotorik (pengamalan) serta ajaran yang dilangsungkan akan 

membentuk pada diri anak. Inilah yang selanjutnya dikenal dengan istilah 

manusia seutuhnya.59 

                                                             
                    57 Ibid, 13-15 
                    58 Kementrian Agama RI, op. cit, h. 275 
                  59 Iwan, op. cit, h.15 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

             Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan (survey) karena penelitian ini berupaya mengamati 

permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat 

objek tertentu. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif, yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang 

ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Dalam hal ini, peneliti 

akan mengidentifikasi secara mendalam tentang situasi yang berkaitan 

dengan peranan TPA dalam pembinaan akhlak anak di BTN Tamarunang 

Indah I Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 

B. Lokasi dan Objek Penelitian 

            Penelitian ini mengambil lokasi di TPA Nur Hasanah BTN 

Tamarunang Indah I, karena melihat bahwa pergaulan anak-anak yang 

tinggal di lingkungan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Nur Hasanah 

yang masih kurang dalam bertutur kata yang baik. Sedangkan objek 

dalam penelitian ini adalah ustadz/ustadzah, orang tua dan santri Taman 

Pendidikan  Al-Qur’an (TPA) Nur Hasanah. 
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C. Fokus Penelitian 

Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang 

dijadikan fokus dalam penelitian ini yaitu: 

1. Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah TPA Nur Hasanah, yakni lembaga pendidikan 

dan pengajaran Islam luar sekolah (non formal) untuk anak-anak 

usia SD (usia 6-12 tahun), yang terletak di BTN Tamarunang Indah 

I. 

2. Pembinaan Akhlak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perubahan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh anak TPA Nur 

Hasanah.  

D. Deskripsi Fokus Penelitian 

     Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

difokuskan pada dua hal: 

1. Taman Pendidikan Al-Qur’an, yaitu lembaga pendidikan dan 

pengajaran Islam (non formal) untuk anak-anak usia SD (6-12 

tahun), yang mendidik santri agar mampu membaca Al-Qur’an 

dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid sebagai target 

pokoknya. 

2. Pembinaan akhlak, yaitu usaha yang dilakukan untuk membentuk 

dan membangun psikis atau jiwa dengan menggunakan 

pendekatan Agama Islam, yang diharapkan nantinya dapat 

mengamalkan ajaran Agama Islam, sehingga akan terbentuk 

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.  
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Berdasar gambaran tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa TPA merupakan lembaga pengajaran Islam (non formal) yang 

dikhususkan untuk anak-anak usia SD yang selain berusaha untuk 

memberikan pengajaran Al-Qur’an sesuai ilmu tajwid sebagai target 

pokoknya juga berusaha untuk membentuk dan membangun akhlak 

pada anak dengan pendekatan Agama Islam untuk membentuk 

perilaku sesuai nilai-nilai ajaran Islam. 

E. Sumber Data 

            Adapun sumber data dalam penelitian ini, penulis klasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara 

langsung dengan melaksanakan wawancara terhadap beberapa 

informan yang sesuai dengan obyek permasalahan yang diteliti, 

dalam hal ini yaitu ustadz/ustadzah, orang tua dan santri TPA Nur 

Hasanah. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, yaitu 

telaah pustaka yang dapat dibagi kepada  

Pertama; kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap 

artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada 

hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. 

Kedua; kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau 

penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan 
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maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku ataupun majalah 

ilmiah. 

F. Instrumen Penelitian 

         Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati.60 Alat yang dimaksud 

adalah: 

1. Pedoman Observasi 

Dalam penelitian ini, alat bantu yang digunakan dalam pedoman 

observasi adalah kertas dan pulpen untuk mencatat hasil 

pengamatan secara sesuai dengan keperluan penelitian. 

2. Pedoman Wawancara 

Alat bantu yang digunakan adalah lembaran pertanyan-pertanyaan 

pilihan, pulpen dan kertas untuk mencatat, dan alat perekam untuk 

merekam hasil wawancara.  

3. Catatan Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan 

atau dokumen-dokumen yang tersedia di TPA Nur Hasanah serta 

pengambilan gambar di sekitar obyek penelitian yang akan 

dideskripsikan ke dalam pembahasan yang akan membantu dalam 

penyusunan hasil akhir penelitian. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

            Untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif serta dalam 

rangka mendukung penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa 

                                                             
                60 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B, (Bandung : 
Alfabeta), 2017, h. 102 
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langkah penelitian, yaitu: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu mengumpulkan data 

dengan cara peneliti terjun dan mengamati langsung ke lokasi 

penelitian (sebagai data primer) dengan menggunakan metode: 

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara peneliti melakukan pengamatan terhadap objek 

penelitian kemudian mencatat secara sistematis hal-hal yang 

dianggap perlu sehubungan dengan masalah yang diteliti. 

Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas dan 

akurat mengenai gambaran umum dan kondisi lapangan 

penelitian. Dalam hal ini di TPA Nur Hasanah. 

b. Wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi atau percakapan 

dengan responden yang bertujuan memperoleh data/informasi 

dengan cara menggunakan daftar pertanyaan atau dengan 

menggunakan pedoman wawancara. 

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan 

melalui dokumen-dokumen tertulis, arsip, gambar atau karya-

karya monumental dari seseorang. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan 

data dengan membaca dan mengkaji buku-buku, journal, skripsi 

dan beberapa referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang 

dibahas. Dalam hal ini digunakan teknik, yaitu: 
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a. Kutipan langsung, yaitu mengutip sesuatu pendapat atau 

keterangan yang dianggap penting dengan tidak mengubah 

redaksi teks. 

b. Kutipan tidak langsung, yaitu teknik pengumpulan data dengan 

memindahkan suatu pendapat dari sumber yang tidak sesuai 

dengan teks aslinya, namun tidak mengurangi maksud dari 

tulisan aslinya. 

 

H. Teknik Analisis Data 

      Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain (dokumentasi) dengan cara 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.61 Untuk 

menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, terlebih dahulu 

diolah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1 Reduksi Data ( Data Reduction ) 

        Mereduksi 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 untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

                                                             
                  61 Ibid, h. 244. 
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mencarinya bila diperlukan.62 Dengan melakukan reduksi data 

berarti peneliti memilih data mana saja yang relevan digunakan 

untuk memperkuat laporan peneliannya. 

        Dengan demikian dapat dipahami dalam penyajian data ini 

akan dianalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu 

dengan menguraikan seluruh konsep yang ada hubungannya 

dengan pembahasan penelitian. Oleh karena itu semua data-

data di lapangan yang berupa dokumen hasil wawancara, 

observasi, dan lain sebagainya, akan dianalisis sehingga dapat 

memunculkan deskripsi tentang pembinaan akhlak. 

2 Penyajian Data ( Data Display ) 

        Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Proses ini dilakukan untuk mempermudah 

peneliti dalam mengkonstruksi data kedalam sebuah gambaran 

sosial yang utuh, selain itu juga untuk memeriksa sejauh mana 

kelengkapan data yang tersedia. Selanjutnya dalam 

mendisplaykan data, selain dengan teks naratif, juga dapat 

berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami  

tersebut.63 

 

                                                             
                   62 Ibid, h. 247 
                   63 Ibid, h. 249 



51 
 

 
 

3 Penarikan Kesimpulan ( Verification ) 

       Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.64 

        Dalam menganalisis data hasil penelitian ini, penulis 

menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Setelah data 

terkumpul dengan lengkap dari lapangan, perlu mengadakan 

penelitian sedemikian rupa untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan yang berguna menjawab persoalan-persoalan yang 

diajukan dalam penelitian. 

        Setelah data diperoleh, baik hasil penelitian kepustakaan 

maupun hasil penelitian lapangan, maka data itu diolah 

kemudian dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir. 

Dalam pengolahan, data yang diolah adalah hal-hal yang 

tercantum dan terekam dalam catatan lapangan hasil 

wawancara atau pengamatan. Hal tersebut dikarenakan dalam 

penelitian kualitatif, jadi data yang dihasilkan berupa kata-kata, 

kalimat, gambar, ataupun simbol. 

  

                                                             
                   64 Ibid, h. 252-253 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.  Profil TPA Nur Hasanah Tamarunang 

  Taman Pendidikan Al-Qur’an Nur Hasanah merupakan salah 

satu TPA yang terletak di Komp. BTN Tamarunang Indah I 

Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

TPA Nur Hasanah didirikan pada tahun 1997 dalam upaya 

membantu program pemerintah untuk pemberantasan buta aksara 

Al-Qur’an, agar anak-anak dapat memahami dan mempraktekkan 

dalam kesehariannya. TPA Nur Hasanah merupakan TPA pertama 

yang ada di Tamarunang pada waktu itu, sehingga saat 

memberikan laporan ke Kementerian Agama Kab. Gowa 

mendapatkan respon positif untuk persetujuan pendaftarannya. 

  TPA Nur Hasanah mulai dilirik oleh masyarakat sekitar yang 

menjadikan para orang tua memasukkan anak-anaknya untuk 

dapat belajar mengaji dan memberikan pendidikan akhlak yang 

baik. Dengan ini, mengecualikan alumni yang telah lulus, maka 

jumlah peserta didik  sampai dengan saat ini yang masih aktif 52 

santri di tingkat iqra’ dan Al-Qur’an. Disinilah perlunya 

Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur’an dan diharapkan menjadi 

rujukan bagi pengelola TPA dan dikembangkan oleh pembina 

lembaga. 
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2. Visi, Misi dan Tujuan TPA Nur Hasanah 

Visi :  

       Dengan berdirinya Taman Pendidikan Al-Qur’an agar santri 

yang menjadi binaan TPA Nur Hasanah dapat memiliki akhlakul 

karimah, berkeadilan, dilandasi dengan beriman dan bertakwa, 

aktif dan kreatif, terampil, cerdas dan berdaya guna di 

masyarakat. 

Misi :  

       Mendirikan TPA sebagai salah satu tempat belajar mengaji 

dan meningkatkan pengetahuan santri sehingga dapat memiliki 

keteguhan akidah, akhlak, kemudian pada akhirnya menjadi 

anak yang shaleh dan shalehah. 

Tujuan : 

1).  Taman Pendidikan Al-Qur’an, sebagai lembaga yang sangat 

penting bagi anak-anak yang ingin belajar membaca Al-Qur’an, 

praktik ibadah, menghafal surah pendek, belajar do’a sehari-

hari, akidah, akhlak dan sebagainya. 

2).  Semoga anak-anak dapat belajar dengan baik dan pada 

akhirnya menjadi anak yang shaleh, artinya baik hubungannya 

kepada Allah dan baik pula hubungannya kepada sesama 

manusia. 

 

3. Keadaan Pembina/Pengajar dan Santri 

a. Pembina/pengajar 
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      Proses belajar mengajar di TPA Nur Hasanah tidak akan 

berjalan efektif dan efisien tanpa kehadiran pembina/pengajar. 

Dalam proses pembelajaran, pembina/pengajar merupakan 

motivator, fasilitator, dan dinamisator yang sangat menentukan 

tercapainya tujuan pendidikan dan pembelajaran jika guru 

mempunyai potensi dalam hal mendidik yang dapat mendorong 

keberhasilan program pembelajaran di TPA. 

Secara lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Daftar pembina/pengajar Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA)  

Nur Hasanah 

No. Nama Pembina Jabatan Pendidikan 

1. Drs. Abd. Rahim M. Kepala Unit S1 

2. Rosnani Pengajar S1 

3. Nur Rahmania Pengajar S1 

4. Uswatun Hasanah Pengajar MAN 

5. Syahriah Pengajar S1 

   Sumber: Dokumentasi Taman Pendidikan Al-qur’an Nur Hasanah Tamarunang 

 

 

b. Anak (santri) 

Keberhasilan aktifitas belajar mengajar tentunya tidak 

terlepas dari keaktifan anak (santri) dalam mengikuti pelajaran. 

Kemampuan guru/pengajar akan menjadi sia-sia tanpa 

dukungan dari santri sebagai objek yang menjadi fokus 

penyelenggaraan pendidikan. 

Data santri merupakan kebutuhan mutlak bagi sebuah 

lembaga pendidikan non formal untuk dapat mengontrol jumlah 
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serta perkembangannya. Tidak terkecuali di TPA Nur Hasanah 

yang ditiap tahun tetap menerima cukup banyak peminatnya. 

Tabel 4.2 

Jumlah Santri di TPA Nur Hasanah Tamarunang  

Tahun Ajaran 2021 

Jumlah 

Jumlah Santri 

Laki-laki Perempuan 

52 28 24 

       Sumber: Dokumentasi Taman Pendidikan Al-qur’an Nur Hasanah     
       Tamarunang 
 

4. Materi Pengajaran 

a. Materi pokok membaca Al-Qur’an dan buku bacaan Iqra’. 

b. Materi tambahan adalah hapalan do’a-do’a harian, surah-

surah pendek, hapalan bacaan sholat, hapalan surah-surah 

pilihan, menulis arab, dan dinul islam. 

Adapun jadwal belajar santri di TPA Nur Hasanah ialah kelas 

pagi, sore, dan kelas khusus intensif pada malam hari. 

5. Sarana dan Prasarana TPA Nur Hasanah  

     Keadaan sarana dan prasarana di TPA Nur Hasanah 

tergolong cukup baik. Ruang belajar dan prasarana pelajaran 

yang dipakai cukup untuk dipergunakan disetiap sesi 

pembelajaran. Selain itu juga memiliki Al-Qur’an, iqra’, dan 

buku-buku tuntunan ibadah lainnya yang dibutuhkan oleh santri 

yang dapat mempermudah proses pembelajaran dan 

meningkatkan mutu pendidikan di TPA.   
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B. Kondisi Keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur’an  Nur 

Hasanah   

      Keberadaan pendidikan Al-Qur’an membawa misi yang sangat 

mendasar terkait dengan pentingnya memperkenalkan dan 

menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an sejak usia dini. Sebagai lembaga 

pendidikan non formal, TPA Nur Hasanah menjadi bagian penting 

dalam proses pendidikan. 

      Berdasar dari observasi dan juga wawancara yang dilakukan, 

keberadaan TPA Nur Hasanah menjadi sangat penting bagi 

masyarakat sekitar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Rosnani 

selaku pengajar di TPA mengatakan bahwa: 

Keberadaan TPA Nur Hasanah ini, kondisinya baik dan 
masyarakat sekitar sangat senang menerima dan mendukung 
keberadaan TPA ini apabila ada kegiatan yang dilakukan. 
Contohnya perayaan Maulid Nabi Muhammad shallallahu’alaihi 
wasallam. baik santri, orang tua santri, dan anak-anak tetangga 
lainnya sangat antusias menghadirinya bahkan berpartisipasi 

untuk kelancaran acara yang dilakukan anak santri. 

 

Kemudian menambahkan lagi 

Warga sekitar Alhamdulillah banyak yang memasukkan anak-
anak mereka ke TPA ini. Ada yang merasa tidak jauh lagi 
anaknya belajar mengaji, merasa aman, dan tidak perlu lagi 
antar jemput.65 
 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Unit TPA Nur 

Hasanah bahwa kondisi keberadaan TPA masih dalam keadaan 

                                                             
                   65 Hasil wawancara dengan Ibu Rosnani, selaku Guru Pengajar TPA Nur 
Hasanah, 13 Agustus 2021 
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baik dan juga masyarakat sangat mendukung tentang 

keberadaannya. 66 

Demikian juga wawancara dengan Ibu Nur Afiyanti selaku 

warga masyarakat sekaligus salah satu wali santri 

Dengan adanya TPA Nur Hasanah ini sangat membantu anak-
anak dan para orang tua dalam mendidik dan mengajarkan 
mengaji dan pendidikan islam, sangat terbantu.67 
 

Begitu pula dengan pendapat Ibu Hamdana, salah satu orang 

tua santri seperti:  

Sebagai orang tua santri di sini di TPA Nur Hasanah saya 
sangat mendukung keberadaannya. Ini membantu kami orang 
tua dalam mengajar anak kami mengaji yang tidak sempat di 
rumah karena bekerja.68 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai kondisi 

keberadaan TPA Nur Hasanah dapat disimpulkan bahwa 

keberadaan TPA Nur Hasanah memberikan kemudahan dan 

membantu khususnya orang tua dan masyarakat dalam      

mengajarkan anak-anak mengaji dan memberikan pendidikan 

islam. 

C. Pembinaan Akhlak Anak BTN Tamarunang Indah I 

Pembinaan akhlak yang baik bagi anak semakin terasa 

diperlukan terutama pada saat manusia di zaman modern ini 

dihadapkan pada masalah moral dan akhlak yang cukup serius, 

yang kalau dibiarkan akan menghancurkan masa depan bangsa. 

                                                             
                   66 Hasil wawancara dengan Bpk Abd. Rahim, selaku Kepala Unit TPA Nur 
Hasanah, 13 Agustus 2021 
                   67 Hasil wawancara dengan Ibu Nur Afiyanti, selaku warga masyarakat dan 
orang tua santri, 16 Agustus 2021 
                   68 Hasil wawancara dengan Ibu Hamdana, selaku orang tua santri, 16 
Agustus 2021 
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Dengan keadaan yang dirasakan ini, dalam observasi yang 

dilakukan peneliti menyadari bahwa masyarakat BTN Tamarunang 

Indah I memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pembentukan 

akhlak pada diri anak-anak. 

Hal ini terlihat dengan adanya beberapa lembaga pendidikan 

non-formal dan juga kegiatan pembelajaran keagamaan yang 

dibentuk. TPA Nur Hasanah yang menjadi salah satu dari bagian 

pendidikan yang berada di BTN Tamarunang Indah ! memberikan 

andil cukup besar dalam terbentuknya kesadaran pembinaan pada 

akhlak.  

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abd. Rahim, menjelaskan 

TPA Nur Hasanah berdiri pada tahun 1997. TPA ini didirikan 
untuk membantu program pemerintah yaitu mengurangi 
ketidaktahuan dalam baca tulis Al-Qur’an agar anak-anak dapat 
memahami dan mempraktekkan dalam kesehariannya. TPA ini 
merupakan TPA yang pertama yang ada di Tamarunang pada 
waktu itu. Jadi saya pikir dengan alasan yang saya sebutkan 
TPA ini perlu didirikan.69 
 

Dalam pembinaan akhlak tentunya diperlukan pula 

pembiasaan. Hal ini disebabkan karena setiap pengetahuan atau 

tingkah laku yang diperoleh dengan pembiasaan akan sangat sulit 

mengubah atau menghilangkannya sehingga cara ini amat sangat 

berguna dalam mendidik anak. 

Hal ini terbukti ketika anak berada di rumah, menurut 

pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Hamdana  

                                                             
                   69 Hasil wawancara dengan Bpk Abd. Rahim, selaku Kepala Unit TPA Nur 
Hasanah, 13 Agustus 2021 
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Untuk pembinaan akhlak saya selalu mengajarkan anak saya 
Farsyah di rumah untuk berakhlak yang baik kepada orang tua 
dan yang dituakan. Kalau saya atau ayahnya menyuruh untuk 
melakukan sesuatu, Farsyah pun langsung melaksanakannya. 
Dan juga mengajarkannya untuk selalu berkata baik dan 
sopan.70 
 

Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh saudara Rahma 

 

Menurut saudara Rahma tentang pembinaan akhlak bahwa 
pembinaan akhlak kepada anak sangat dibutuhkan apalagi di 
zaman ini, karena baik atau buruknya akhlak tergantung pada 
didikan dari orang tua dan guru. Untuk membimbingnya pun 
tidak mudah karena anak mempunyai karakter yang berbeda. 
Contohnya tenaga pendidik yang mendidik di TPA, selain 
mengajar membaca Al-Qur’an juga diajarkan bagaimana anak 
berakhlak mulia.71 
 

Selain TPA Nur Hasanah, ada pula Lembaga TPA yang lain 

dan juga beberapa kegiatan pembelajaran keagamaan yang turut 

memberikan sumbangsih dalam membina Akhlak anak di BTN 

Tamarunang Indah I, yaitu TPA Jabal Taqwa dan Tahfidz Qur’an 

yang berlangsung di Masjid Jabal Taqwa. 

 Dari beberapa wawancara di atas dan dari hasil observasi 

penulis dapat menyimpulkan bahwa Pembinaan Akhlak Anak yang 

ada di BTN Tamarunang Indah I yakni pembinaan hal dasar yang 

diberikan pada orang tua sebagai madrasah pertama bagi anak, 

adanya Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) guna membantu orang 

tua dalam membina akhlak anak, serta dibentuknya Tahfidz Qur’an 

guna mencetak generasi yang berakhlak mulia serta hafal Al-

Qur’an. 

                                                             
                   70 Hasil wawancara dengan Ibu Hamdana, selaku orang tua santri, 16 
Agustus 2021 
                   71 Hasil wawancara dengan Rahmania, selaku pengajar di TPA Nur Hasanah, 
14 Agustus 2021 
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D. Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an Nur Hasanah dalam 

Pembinaan Akhlak Anak di BTN Tamarunang Indah I 

Sebuah lembaga pendidikan TPA dalam melangsungkan 

pendidikan tentunya memiliki berbagai macam usaha/upaya agar 

dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan lembaga 

tersebut. Menjadikan anak agar dapat memiliki akhlakul karimah 

adalah bagian dari tujuan didirikannya TPA Nur Hasanah. Maka 

dari itu pembinaan akhlak anak sangat diutamakan tidak hanya 

berfokus pada belajar mengaji saja, tapi juga memberikan 

bimbingan secara teori ataupun prakteknya. 

Dalam pembinaan akhlak, pelaksanaan pembinaan yang 

dilakukan di TPA adalah sebagai berikut: 

1. Menanamkan Nilai-Nilai Agama 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengajar di TPA, Ibu 

Rosnani beliau menyatakan bahwa  

Salah satu pilar utama dalam membina akhlak pada anak di 
TPA Nur Hasanah adalah bahwa suatu lembaga menjadi 
kokoh apabila ditopang dengan akhlak yang kokoh, dan 
sebaliknya suatu lembaga akan runtuh ketika akhlaknya 
rusak. Tidak ada cara yang ampuh dalam menangkal 
pengaruh budaya selain menanamkan nilai-nilai Islam 
terutama akhlak mulia.  
Seperti saya sering memantau sikap dan juga tutur kata 
anak santri baik itu kepada para pengajar dan teman-
temannya. Karena setelah memberikan penjelasan nasihat 
tentang akhlak yang baik, anak-anak tetap perlu dipantau 
dan ditegur jika ada yang salah diperbuatannya. Ini bisa 
membuat anak mengerti mana hal yang baik dilakukan dan 
yang tidak. 72 
 

                                                             
                    72 Hasil wawancara dengan Ibu Rosnani, selaku Guru Pengajar TPA Nur 
Hasanah, 13 Agustus 2021 
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Penanaman nilai-nilai islam adalah melatih bagaimana 

kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Hal inilah 

yang dimaksud oleh pengajar Ibu Rosnani yakni pentingnya 

penanaman nilai islam pada anak.  

Aliya santri di TPA Nur Hasanah mengatakan bahwa pak 

guru dan ibu guru selalu memberikan pengajaran yang baik dan 

mudah dipahami yang menjadikannya baik pula ketika berbicara 

dan berteman.73 

Hal ini juga telah dijelaskan oleh bapak Abd. Rahim, bahwa 

“Hal pertama yang saya lakukan ketika ada anak yang baru 
masuk mendaftar di TPA ini adalah memberikan 
pemahaman tentang dasar-dasar keislaman, seperti aqidah, 
keesaan Allah, rukun islam dan rukun iman. Hal ini penting 
untuk ditanamkan pada anak sejak dini. Jadi anak-anak ini 
untuk kedepannya paham dan beriman dengan baik, 
percaya dengan Tuhan dan juga menjauhi larangan-Nya. 74 
 

2. Mengajarkan membaca Al-Qur’an yang baik dan benar 

         Setiap muslim wajib mengimani kitab-kitab Allah, yang 

dalam hal ini yakni Al-Qur’an yang merupakan kitab pedoman bagi 

seluruh ummat manusia. Anak-anak yang diperkenalkan dengan 

kitab suci Al-Qur’an sedari dini, akan merekatkan hubungan 

emosional anak dengan Al-Qur’an.  

Seperti hasil wawancara pada pengajar TPA Ibu Syahriah bahwa  
 

Untuk anak santri di TPA Nur Hasanah, pengajar melihat 
kemampuan pengenalan huruf hijaiyah terlebih dulu. Jika 
belum memahami maka akan diajarkan pada buku iqra’ jilid 

                                                             
                    73 Hasil wawancara dengan Aliya selaku santri di TPA Nur Hasanah, 16 
Agustus 2021 
                    74 Hasil wawancara dengan Bpk Abd. Rahim, selaku Kepala Unit TPA Nur 
Hasanah, 13 Agustus 2021 
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1 berurut hingga ke jilid 6. Tapi jika sudah bisa, maka 
langsung melangkah pada pengajaran Al-Qur’an.75 

 
Dengan diajarkannya membaca Al-Qur’an, selain anak 

dapat dengan lancar membacanya, bacaan Al-Qur’an itu juga 

dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah 

subhanahu wata’ala. 

Setelah santri diajarkan membaca iqra’ dan Al-Qur’an di 

TPA, pengajar memerintahkan kepada para santri untuk dapat 

tetap membacanya jika di rumah.  

Muh. Adrie Idrus mengungkapkan bahwa saat dirumah 

bacaan Al-Qur’an yang dipelajari di TPA dia ulangi juga ketika di 

rumah dengan kemauan sendiri dan terkadang suruhan orang 

tua.76 

3. Mengajarkan Bacaan Sholat dan Tata Caranya 

Selain mengajarkan membaca Al-Qur’an, santri juga 

diajarkan menghafal bacaan sholat dan tata caranya. Mengingat 

bahwa sholat merupakan amalan yang sangat penting di dalam 

Islam yakni sebagai tiang dari agama dan merupakan amal yang 

pertama kali akan di hisab pada hari kiamat, menjadikan hal ini 

penting untuk diajarkan.  

Menurut Ibu Rosnani bahwa anak-anak santri sebetulnya 

sudah tau dengan gerakan sholat karena anak-anak banyak yang 

                                                             
                   75 Hasil wawancara dengan Ibu Syahriah selaku Guru pengajar di TPA Nur 
Hasanah, 18 Agustus 2021 
                   76 Hasil wawancara dengan Muh. Adrie Idrus Syaputra selaku santri di TPA 
Nur Hasanah, 16 Agustus 2021 
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sering sholat berjama’ah di masjid, jadi yang diajarkan lebih 

khusus ke bacaan sholat dan perbaikan gerakan yang salah.77 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Nur 

Afiyanti bahwa anak beliau sering berangkat ke masjid untuk 

sholat berjama’ah.78 

Dalam pembelajarannya, bacaan sholat lebih banyak 

diajarkan dengan melakukan praktek sholat. Dengan melakukan 

praktek secara langsung, anak lebih mudah memahami suatu 

pelajaran karena adanya gerakan nyata yang dapat dilihat dan 

dirasakan. 

4. Melatih hafalan do’a dan surah-surah 

Pemberian materi hafalan do’a dan surah-surah kepada santri 

diharapkan agar terbiasa dengan kehiduapan islami. Santri diberi 

buku hafalan do’a sehari-hari yang kemudian dalam 

pelaksanaannya disetiap pertemuan pengajar bertanya tambahan 

hafalan apa saja yang telah santri hafalkan. Pada proses ini, 

interaksi antar pengajar dan santri menjadi intens sehingga 

menimbulkan semangat belajar pada diri santri untuk menunjukkan 

perkembangan hafalannya.  

Pak Abd. Rahim mengungkapkan bahwa  

Disetiap pertemuan diusahakan untuk selalu menanyakan 
tentang perkembangan hafalan anak-anak santri, baik do’a-do’a 
harian, surah pendek atau surah-surah pilihan, atau penulisan 
arab yang dengan pengontrolan rutin seperti itu bisa 

                                                             
                   77 Hasil wawancara dengan Ibu Rosnani, selaku pengajar TPA Nur Hasanah, 
13 Agustus 2021 
                   78 Hasil wawancara dengan Ibu Nur Afiyanti, selaku orang tua santri, 16 
Agustus 2021 
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menimbulkan kemauan, semangat, penghargaan, disiplin, dan 
jiwa kompetisi pada diri anak.79 
 
Sebagai hasilnya, berdasarkan hasil wawancara dapat 

disimpulkan  bahwa peran Taman Pendidikan Al-Qur’an Nur 

Hasanah dalam Pembinaan Akhlak Anak di BTN Tamarunang Indah 

I yaitu pengajar berusaha memberikan materi-materi ilmu yang dapat 

memberikan perubahan akhlak kepada santri 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 dan surah-surah pendek/pilihan. 

Sedangkan informasi yang penulis dapatkan dari hasil 

observasi terlihat bahwa masih ada santri yang belum bisa menerima 

nasihat-nasihat dari para pengajar, seperti kurangnya kesadaran 

terhadap sopan santun. Walaupun demikian, ada lebih banyak santri 

yang bisa mengikuti akhlak yang baik dari apa yang diajarkan. 

  

                                                             
                     79 Hasil wawancara dengan Bpk Abd. Rahim, selaku Kepala Unit TPA Nur 
Hasanah, 13 Agustus 2021 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

       Berdasar data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang 

telah dipaparkan, maka penulis memberikan kesimpulan yaitu: 

1. Kondisi keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur’an Nur Hasanah 

dari berdirinya sampai sekarang masih diterima oleh lingkungan 

masyarakat karena dengan ini memberikan kemudahan serta 

membantu orang tua dan masyarakat dalam mengajarkan anak-

anak mengaji dan pemahaman pendidikan Islam. 

2. Pembinaan akhlak anak yang ada di BTN Tamarunang Indah I 

yakni selain pendidikan dasar yang diberikan orang tua di 

rumah, adanya dua Lembaga Pendidikan Non-Formal TPA dan 

penambahan dibentuknya Tahfidz Qur’an untuk mencetak 

generasi yang berakhlak mulia serta hafal Al-Qur’an. 

3. Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an Nur Hasanah dalam 

pembinaan akhlak anak di BTN Tamarunang Indah I yaitu usaha 

pengajar TPA dalam memberikan pemahaman ilmu yang 

diharapkan dapat memberikan perubahan akhlak terhadap 

santri 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. Walaupun tidak dapat dipungkiri 

bahwa usaha yang dilakukan di dalam proses pembinaan 
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akhlak di TPA belum bisa mencapai maksimal, tanpa adanya 

dukungan dari orang tua santri di rumah. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, maka penulis 

memberi beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi seluruh pengajar di TPA Nur Hasanah supaya tetap 

berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas 

pengajaran dalam pembinaan akhlak, seperti memberikan 

perhatian yang lebih kepada santri dengan adab yang 

kurang dalam bertutur kata, dengan ini perlu kerjasama 

yang kuat dengan orang tua/wali santri yang bersangkutan. 

2. Bagi wali/orang tua santri dan masyarakat, supaya turut 

serta dalam memberikan dukungan dalam pembinaan 

akhlak yang dilakukan di TPA karena dukungan keduanya 

memegang kunci terhadap suksesnya pengajaran Al-Qur’an 

dan perbaikan akhlak, seperti membiasakan dan menahan 

diri untuk tidak berbicara ataupun berbuat sesuatu hal yang 

tidak dibenarkan didalam agama. 

Sedangkan untuk wali/orangtua santri agar lebih 

meningkatkan kualitas dan intensitas bimbingan, perhatian 

dan pengawasan terhadap anak-anak di rumah. Juga 

menjalin komunikasi yang baik dan silaturrahmi dengan 

bekerjasama dengan pengajar di TPA untuk menjadikan 

anak memiliki akhlakul karimah di kesehariannya. 
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3. Bagi santri supaya tetap semangat untuk mengikuti 

pembelajaran di TPA dan pembinaan akhlak yang diberikan, 

melaksanakan tanggung jawab sebagai anak, santri, dan 

bagian ummat Islam dengan cara mengikuti nasihat yang 

baik dari orang tua dan guru/pengajar. 

4. Kepada pihak Pemerintah diharapkan untuk dapat 

memberikan bantuan dukungan kepada lembaga-lembaga 

Al-Qur’an guna peningkatan pengajaran Al-Qur’an dan 

pembinaan akhlak yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

68 
 

DAFTAR  PUSTAKA 

Al-Qur’an Al-Karim 

Al-Munawar, Said Agil Husain. 2005. Aktualisasi Nilai-nilai Al-Qur’an. 

Cet. II; Jakarta: PT. Ciputat Press. 

 

As, Asmara. 2002. Pengantar Studi Akhlak. Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. 

 
Arifin, Muzayyin. 2003. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi 

Aksara. 
 
Asy’arie, Musa. 2005. Islam Keseimbangan Rasionalitas, Moralitas, 

dan Spiritualitas. Yogyakarta: LESFI. 
 
Azmi, Muhammad. 2006. Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah. 

Yogyakarta: Belukar. 
 
Bakry, Oemar. 1993. Akhlak Muslim. Bandung: Angkasa. 
 
Budianto, dkk. 2006. Panduan Praktis Pengelolaan (TKA/TPA/TQA). 

Cet. II; Yogyakarta: Lembaga Dakwah & Pendidikan Alquran.  
 
Daud, Mohamad. 2011. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT 

Rajagrapindo Persada. 
 
Daradjat, Zakiah, dkk. 2011. Metodik Khusus Pengajaran Agama 

Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2006. Undang-undang dan 
Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan. Jakarta: 
Departemen Agama RI 

 

 Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. 2008. 
Pedoman Penyelenggaraan TKQ/TPQ. Jakarta: Departemen 
Agama. 

 

Hendropuspito. 2006. Sosiologi Sistematika. Yogyakarta: Kanisius. 

 
Idris, Chairani dan Tasyrifin Karim. 1995. Pedoman Pembinaan dan 

Pengembangan TKA/TPA. Jakarta: Lembaga Pembinaan dan 
Pengembangan TKA BKPRM. 

 



69 
 

 
 

Ilyas, Yunahar. 1999. Kuliah Akhlaq. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian 

dan Pengamalan Islam (LPPI).  

 

Iwan. 2017. “Pendidikan Akhlak Terpuji Mempersiapkan Generasi 
Muda Bekarakter”. Al Tarbawi Al Haditsah Vol.1, no. 1: h. 19 

      Jaelani, A.F. 1999. Membuka Pintu Rezeki. Jakarta: Gema Insani 
Press. 

 
Jannah, Miftakhul. 2018. “Studi Komparasi Akhlak Terhadap Sesama 

Manusia Antara Siswa Fullday School Dengan Siswa 

Boarding School”. Al-Thariqah Vol. 3, no. 2: h. 4 

Kementrian Agama RI. 2018. Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Hufaz. 
Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia. 

 

Mahyudin. 2003. Kuliyah Akhlak Tasawuf. Jakarta: Kalam Mulia. 

Mansur. 2007. Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam. Yogyakarta: 
Pustaka Belajar. 

 

Nandya, Anisa. 2010. “Etika Murid Terhadap Guru (Analisis Kitab 
Ta’lim Muta’allim Karangan Syaikh Az-Zarnuji)”. Mudarrisa 
Vol. 2, no. 1: h. 174 

      Pemerintah Daerah Sul-Sel. 2008. Peraturan Daerah Provinsi     
                  Sulawesi Selatan Nomor : 4 Tahun 2006 Tentang Pendidikan  
                  Al-Qur’an. Makassar. 

 

Republik Indonesia. 2007. “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional & Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen” Jakarta: Visimedia. 

 
Reality, Tim. 2008. Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. Surabaya: 

REALITY PUBLISHER. 

 

 Rifa’i, Muhammad. 1997. Akidah Akhlak. Semarang: CV. Wicaksana. 

 Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. 
Bandung: Alfabeta. 

 
 Yunus, Mahmud. 1999. Metodik Khusus Pendidikan Agama. Jakarta: 

Hida Karya Agung. 
 
Zainuddin, A dan Muhammad Jamhri. 1999. Al-Islam 2 Muamalah dan 

Akhlaq. Bandung: Pustaka Setia. 

 



L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N  



Lampiran 1 

Dokumentasi 

 

  



Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 Wawancara dengan Guru Santri TPA Nurhasanah 

  Nama Informan       :  

  Jabatan : 

 

1. Bagaimana kondisi keberadaan TPA Nurhasanah? 

2. Secara realitas bagaimana pembinaan akhlak anak di Kelurahan Tamarunang? 

3. Bagaimana peranan TPA Nurhasanah dalam pembinaan akhlak anak? 

4. Apa yang menjadi latar belakang pendirian TPA Nurhasanah? 

5. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan akhlak anak? 

6. Bagaimana respon warga sekitar terhadap TPA Nurhasanah? 

7. Dalam pembinaan akhlak, apakah Bapak/Ibu menggunakan pendekatan/metode 

tertentu? 

8. Bagaimana hubungan wali santri dengan pengajar dalam pembinaan akhlak 

anak? 

 

 Wawancara Kepada Wali/Orang Tua Santri  

  Nama Informan       :  

  Wali/Orang tua dari : 

 

1. Sudah sejak kapan putra/putri anda belajar di TPA Nurhasanah? 

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan adanya TPA Nur Hasanah? 

3. Aspek akhlak apa saja yang bapak/ibu bina di rumah? 

4. Apakah faktor yang mendukung/menghambat dalam membina akhlak anak? 

5. Bagaimanakah perilaku/akhlak anak bapak/ibu setelah mengikuti pembelajaran di 

TPA Nur Hasanah? 

6. Bagaimana hubungan pembinaan akhlak anak di rumah dengan di TPA? 

7. Bagaimana komunikasi orang tua dengan pengajar TPA dalam pembinaan akhlak 

anak? 



Wawancara Kepada Santri TPA Nurhasanah 

Nama Informan :  

 

1. Sejak kapan adik mengikuti pendidikan di TPA Nurhasanah? 

2. Faktor apa yang mendorong adik untuk mengikuti pendidikan di TPA Nurhasanah? 

3. Apakah adik selalu membaca Al-Qur’an/iqra’ yang telah diajarkan jika di rumah? 

4. Apakah adik berangkat ke TPA dengan kemauan sendiri? 

5. Apakah adik berangkat tepat waktu dan shalat berjama’ah di masjid? 

6. Apakah adik mengucapkan salam/meminta izin kepada Bapak/Ibu guru saat 

memasuki ruang belajar dan saat hendak meninggalkan ruangan? 

7. Bagaimana perasaan adik saat mendapatkan tugas dari Bapak/Ibu guru? 

8. Apakah adik senang mengikuti pendidikan di TPA Nurhasanah? 

9. Bagaimana sikap saudara saat ditegur/diberikan sanksi oleh Bapak/Ibu guru? 

10. Apakah Bapak/Ibu guru menjadi contoh perilaku bagi adik? 

11. Bagaimana perilaku adik setelah mengikuti pembelajaran di TPA Nurhasanah? 
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