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ABSTRAK 

Aji, Dwi Prasetyo Bayu. 2019, Upaya Forum Komunikasi 

Diniah Takmiliyah Dalam Revitalisasi  Taman 

Pendidikan Al-Qur’an Di Desa Jeporo Skripsi. 

Program Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan ILmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing 

Kharisul Wathoni M.Pd.I. 

 

Kata Kunci: FKDT, Refitaisasi, TPQ 

 

Materi pendidikan agama merupakan aspek penting 

yang harus mendapatkan prioritas dalam pendidikan anak, 

karena justru dengan pengetahuan tentang agamalah anak 

akan mengetahuai hakekat dan tujuan hidupnya. Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di zaman yang serba canggih 

ini memiliki peranan yang sangat besar dalam menanamkan 

nilai-nilai budi pekerti kepada anak-anak, selain itu melalui 

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), anak dapat terarah 

dalam tingkah lakunya dan anak lebih faham mengenai ilmu 

agama. Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) akhir-akhir ini 

kurang diminati oleh anak-anak, anak-anak jarang yang mau 

belajar al-Qur’an. oleh karenanya FKDT membantu TPQ  

dalam meningkatkan pembeajaran TPQ, dengan metode 

pembelajaran yang sesuai, anak tidak mudah bosan dengan 

pelajaran agama.  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui 

Upaya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dalam 

Revitalisasi Taman Pendidikan Al-Qur’an (2) Untuk 

mengetahui keberhasilan Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah dalam Revitalisasi Taman Pendidikan Al-

Qur’an (3) Untuk mengetahui faktor penghambat dan 
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pendukung Upaya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

dalam Revitalisasi Taman Pendidikan Al-Qur’an.  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari oang-orang dan prilaku yang 

diamati. Metode pengumpulan data menggunakan metode 

interview, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis 

datanya Milles and Huberman dengan langkah-langkah 

reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data ditemukan (1) usaha yang 

dilakukan FKDT dalam revitalisasi TPQ adalah Membantu 

Ijin Oprasional Madrasah Diniyah Atau Piagam Madrasah, 

mengadakan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Dan Seni se-Kecamatan Jatipurno, Mengupayakan 

Insentif (Bisarah) Bagi Guru Madrasah,  mengadakan 

Sosialisai Bimtek Manajemen Pengelolaan TPQ. (2) 

keberhasilan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah  

dalam Revitalisasi TPQ adalah terlaksananya Lomba 

Mapsi se-Kecamatan Jatipurno, sosialisai bimtek 

manajemen pengelolaan TPQ yang berada di Pendopo 

Kecamatan Jatipurno, mengupayakan adanya bisaroh bagi 

guru Madrasah, membantu ijin oprasional madrasah 

diniyah atau piagam madrasah, serta melakukan hubungan 

dengan lembaga yang berkaitan. (3) faktor penghambat dan 

pendukung Upaya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

dalam Revitalisasi TPQ adalah: faktor penghambat: (a) 

Minat peserta didik (b) Lingkungan keluarga (c) 

Lingkungan Sosial (d) Kurangnya guru pengajar (e) 

Terbatasnya waktu belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan teknologi maupun ilmu 

pengetahuan  dalam berbagai aspek kehidupan manusia 

yang semakin pesat merupakan sebagian tanda bagi 

zaman modern. Berpikir logis dan mampu 

menggunakan berbagai teknologi untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan merupakan keidealan manusia 

modern.Dengan bantuan teknologi dan kecerdasan, 

sudah semestinya manusia modern lebih bijak dan arif, 

tetapi dalam kenyataannya banyak manusia yang 

kualitas kemanusiaannya lebih rendah dibanding 

kemajuan berpikir dan teknologi yang dicapainya. 

Penggunaan alat transportasi dan alat komunikasi 

modern menyababkan manusia hidup dalam pengaruh 

global dan dikendalikan oleh arus informasi global, 
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padahal kesiapan mental manusia secara individu 

bahkan secara etnis tidaklah sama.
1
 

Teknologi merupakan salah satu budaya dari 

hasil penerapanpraktis ilmu pengetahuan. Teknologi di 

satu aspek dapat membawa dampak positif  berupa 

kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia, teknologi 

pada aspek lainnya dapat membawa dampak negative 

berupa ketimpangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, 

teknologi dapat dianggap bersifat netral.Hal ini berarti 

teknologi dapat digunakan manusia untuk mencapai 

kemaslahatan dan untuk menghancurkan manusia itu 

sendiri.
2
 

Teknologi canggih yang banyak memmberikan 

kenyamanan bagi kehidupan manusia masa kini tentu 

tidak lepas dari pesatnya perkembangan  

                                                           
1
 Ahmad Bangun Nasution dan Rayani Hanum Siregar, Akhlak 

Tasawuf: Pengenalan, Pemahaman dan Pengaplikasiannya (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015),  94-95. 
2
 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam(Bumi Aksara: 

Jakarta, 2010), 37. 
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ilmupengetahuan yang merupakan kerja akal. Namun 

perlu disadari bahwa pengetahuan yang lepas dari 

kendali agama pada akhirnya hanya akan 

menyengsarakan pemiliknya.
3
 

Dari adanya kemajuan teknologi dan ilmu 

pengetahuan tersebut di sinilah lembaga pendidikan 

memegang peranan penting dalam membentengi para 

siswa-siswinya agar tidak terjerumus dalam keburukan 

dan kemerosotan moral. 

Materi pendidikan agama merupakan aspek 

penting yang harus mendapatkan prioritas dalam 

pendidikan anak, karena justru dengan pengetahuan 

tentang agamalah anak akan mengetahuai hakekat dan 

tujuan hidupnya.
4
Agama Islam yang diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad Saw mengandung implikasi 

                                                           
3
 Juwariah, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-

Qur’an(Teras: Yogyakarta, 2010), 101-102. 
4
Ibid, 105. 
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kependidikan yang bertujuan untuk menjadi
5
rahmatan 

lil‘alamin.Agamasebagai pedoman bagi manusia untuk 

menjadikan manusia sebagai insanul kamil.
6
 

Allah telah menurunkan kitab yang terbesar 

daripada kitab-kitab yang telah diturunkan 

sebelumnya.Dimana didalamnya menyimpan berbagai 

pengetahuan sebelum dan sesudahnya.
7
 Al-Qur’an 

sebagai sumber utama dan pertama dari seluruh ajaran 

islam.
8
 

Kedudukan al-Qur’an sebagai sumber pokok 

pendidikan islam dapat dipahami dari ayat al-Qur’an itu 

sendiri. 

 

                                                           
5
Iskandar Engku dan Siti Zubaidah, Sejarah Pendidikan Islam 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014),39. 
6
Insanul kamil, berasal dari dua kata insan dan kamil.Insane 

artinya manusia, dan kamil berarti sempurna.Dengan demikian, insanul 

kamil adalah manusia yang sempurna. 
7
 Anwar Aziz, Ilmu Tajwid Penuntun Membaca Al-

Qur’an(Ponorogo: Darul Huda Press, 2012), 8. 
8
 Aminuddin dan Aliaras Wahid, Membangun Karakter dan 

Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam(Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), 39 
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Firman Allah: 

ٌَا َعَليَۡك ٱلِۡكَتَٰب ِإَلا ِلُتَبِيَي َلُهُن ٱَلِذي ٱخَۡتَلُفىْا ِفيِه  َوَهٓا َأًَزلۡ

 ٦٤ ُيؤِۡهٌُىَى  ٖ   ِلَقىۡمٗ  ي َوَرحَۡوةٗ  َوُهد
Artinya:Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-

Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu 

dapat menjelaskan kepada mereka apa yang 

mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk 

dan rahmat bagi kaum yang beriman.(QS. An-

Nahl:64).
9
 

 

Pada hakekatnya al-Qur’an itu merupakan 

perbendaharaan yang besar untuk kebudayaan manusia, 

terutama bidang kerohanian.Al-qur’an pada umumnya 

merupakan kitab pendidikan kemasyarakatan, moril 

(akhlak) dan spiritual (kerohanian).
10

 

Allah menjadikan al-Qur’an sebagai obat dari 

berbagai penyakit yang ada dan sebagai penerang hati 

pada setiap orang yang membacanya.Sebaik-baik hati 

adalah hati yang memperhatikan al-Qur’an, sebaik-baik 

                                                           
9
Al-Qur’an, 16: 64; 9:11. 

10
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam(Jakarta: Kalam Mulia, 

2006), 122-123. 
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rumah adalah rumah yan didalamnya dibacakan al-

Qur’an, dikaji, dipelajari, dan dipraktekkan dalam 

kehidupan sehari-hari.
11

 

Poedjo Soebroto menyatakan, agar pendidikan 

agama dapat berhasil dengan baik maka minat dan 

perhatian anak tidak boleh diabaikan.Azas perhatian ini 

dapat dibedakan atas dua bentuk yaitu, (1) perhatian 

spontan, dan (2) perhatian karena dorongan atau 

perhatian yang diusahakan.Pada perhatian spontan 

biasanya timbul karean kesadaran pribadi dan bukan 

karena paksaan, sehingga perhatian sepontan ini 

sifatnya tahan lama dan sulit untuk 

dilupakan.Kemudian pada perhatian karena didorong 

atau diusahakan timbul karena adanya suatu dorongan 

tertentu atau karena diciptakan, perhatian yang sifatnya 

                                                           
11

Ibid. 40. 
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dorongan atau diusahakan ini sangat penting sekali 

dalam pelaksanaan pengajaran.
12

 

Dari keterangan diatas, dapat dijelaskan bahwa 

betapa pentingnya al-Qur’an bagi kehidupan manusia, 

terutama di zaman modern ini, selain sebagai pedoman 

bagi seseorang tetapi juga dapat sebagai pencegah dari 

kemaksiatan, dan juga untuk menjadikan manusia yang 

berahlak mualia untuk mencari kebahgiaan di dunia dan 

ahirat.  

Oleh karenanya terbetuklah sebuah organisasi 

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah.Forum 

Komunikasi Diniyah Takmiliyah adalah organisasi atau 

kelompok yang membina hubungan kerjasama secara 

koordinatif antarDiniyah Takmiliyah, Tempat 

Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) atau pada saat ini disebut 

Diniyah Takmiliyah yaitu lembaga pendidikan Islam 

                                                           
12

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam(Jakarta: Kalam Mulia, 

2006), 256-258. 
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yang dikenal sejak lama bersamaan dengan masa 

penyiaran Islam di Nusantara.Seperti yang kitaketahui 

bahwa prjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak 

lepas dari perjuangan para ulama’.Taman Pendidikan 

Al-Qur’an (TPQ) di zaman yang serba canggih ini 

memiliki peranan yang sangat besar dalam 

menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada anak-anak, 

selain itu melaluiTaman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), 

anak dapat terarah dalam tingkah lakunya dan anak 

lebih faham mengenai ilmu agama. Taman Pendidikan 

Al-Qur’an (TPQ) akhir-akhir ini kurang diminati oleh 

anak-anak, anak-anak jarang yang mau belajar al-

Qur’an.oleh karenanya FKDT membantu TPQ  dalam 

meningkatkan pembeajaran TPQ, dengan metode 

pembelajaran yang sesuai, anak tidak mudah bosan 

dengan pelajaran agama. Para ustadz ebanyakan 

mengajar masih dengan metode yang sama dengan yang 
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diajarkan kepad para ustadz dahulu. Dengan ini FKDT 

perlu mengadakan adanya revitalisasi selain, dengan 

revitalisasi ini pembelajaran yang digunakan atau 

metode pembelajaran anak dapat mudah memahami 

pembelajaran dengan cepat dan anak tidak bosan 

dengan pelajaran yang ada.FKDT  juga melakukan 

pendekatan dengan lembaga-lembag terkait, dengan 

pendekatan ini motifasi dan minat anak dalam belajar 

al-Qur’an di TPQ semakin bersemangat. 

Dalam pertemuan dengan bapak mualim beliau 

menjeaskan tentang tujuan dan maksud adanya FKDT 

di kabupaten Wonogiri: 

Pendidikan agama di kabupaten wonogiri 

masihlah sangat memprihatinkan yang mana 

masih banyak masyarakat yang belum paham 

mengenai pendidikan agama.Selain itu juga 

banyak sekali di daerah-daerah tertentu yang 

belum adanya guru agama.Ustadz dan 

ustadzah di desa Jeporo dalam mengajarkan 

kepada anak-anak masihlah seperti dulu 

sehinga sebagian anak-anak merasa bosan 

dengan metode yang diajarkan, selain itu 
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banyak dari anak-anak yang enggan belajar di 

TPQ, sebagian anak-anak enggan belajar 

karena tidak ada teman sebaya yang belajar di 

TPQ, dan sebagian siswa bosan karena di 

sekolah mereka sudah mendapatkan pelajaran 

agama di sekolah. Dari permasalahan tersebut 

maka perlu adanya revitalisasi terhadap taman 

pendidikan al-Qur’an.
13

Dalam merevitalisasi 

TPQ FKDT melakukan berbagai upaya dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran di TPQ, 

selain itu kami juga mengadakan pendekatan 

dengan para santri.Di Wonogiri pada tahun 

2018 FKDT mulai mengajak kepada seluruh 

madrasah diniayah meminta izin SK. Seluruh 

madrasah yang ada di Wonogiri dibantu dalam 

proses perijinan. Dengan adanya SK dari 

pemerintah ini nantinya dapat digunakan untuk 

memintakan danaguna pembngunan madrasah, 

selain itu dapat pula untuk memintakan 

anggaran dana yang digunakan sebagai bisarah 

guru atau asatid di madrasah. FKDT kabupaten 

Wonogiri juga mengagendakan penyetaraan 

seragam diniyah Sekabupaten Wongiri, bagi 

madrasah yang mengiginkan dapat langsung 

mendaftarkan nama Madrasahnya dan jumlah 

santri yang ada di madrasah.
14

 

 

Di Desa Jeporopendidikan agama masih sangat 

minim terutama di daerah pedesaan, masih banyak yang 

                                                           
13

Lihat transkrip wawancara nomor.14/W/07-27/2019. 
14

Lihat transkrip wawancara nomor.01/W/12-1/2019. 
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belum dapat membaca al-Qur’an bahkan masih banyak 

juga anak-anak yang belum mengenal huruf hijaiyah. 

Peneliti memilih Dasa Jeporo karenaDesa 

Jeporo merupakan daerah yang berada di 

pegunungan,dimana belum terdapat pemerataan 

pendidikan agama yang menyeluruh, sehingga 

menimbulkan kesenjangan antara pendidikan agama 

dan pendidikan umum.Dengan kondisi yang demikian 

masih banyak terdapat anak anakyang belum dapat 

membaca  al-Qur’an. Banyak dari orang tua yang 

memfokuskan pada pendidikan umum dan 

mengkesampingkan pendidikan agama. 

Sehubungan dengan masalah tersebut dalam 

kesempatan ini penulis bermaksud mengkajinya dalam 

skripsi yang berjudul: 

Upaya Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah (FKDT) Dalam Revitalisasi Taman 
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pendidikan al-Qur’an (TPQ)Studi Kasus  Di Desa 

Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti 

ingin memfokuskan pada upaya Forum Komunikasi 

Diniyah Takmiliyah (FKDT) Dalam RevitalisasiTaman 

pendidikan al-Qur’an (TPQ) Studi Kasus  Di Desa 

Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, maka 

penulis memfokuskan penelitian ini pada upaya Forum 

Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dalam Dalam 

Revitalisasi Taman pendidikan al-Qur’an (TPQ), faktor  

penghambat serta  faktor pendukung dalam Revitalisasi 

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di desa Jeporo. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Upaya Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah (FKDT) Dalam Revitalisasi Taman 

pendidikan al-Qur’an (TPQ)? 
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2. Bagaimana keberhasilan Forum Komunikasi 

Diniyah Takmiliyah (FKDT) Dalam Revitalisasi 

Taman pendidikan al-Qur’an (TPQ)? 

3. Apa faktor penghambat dan pendukung Upaya 

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) 

Dalam Revitalisasi Taman pendidikan al-Qur’an 

(TPQ)? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui upaya Forum Komunikasi 

Diniyah Takmiliyah (FKDT) Dalam Revitalisasi 

Taman pendidikan al-Qur’an (TPQ). 

2. Untuk menjelaskan keberhasilan Forum Komunikasi 

Diniyah Takmiliyah (FKDT) Dalam Revitalisasi 

Taman pendidikan al-Qur’an (TPQ). 

3. Untuk menjelaskan faktor penghambat dan 

pendukung Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

(FKDT) Dalam Revitalisasi Taman pendidikan al-

Qur’an (TPQ). 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai 

kontribusi bagi khasanah ilmiah dalam bidang 

pendidikan. 

b. Untuk kepentingan studi ilmiyah dan sebagai 

bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain 

yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

(FKDT) 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sumbangan pemikiran bagi Forum 

Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi di Desa 

Jeporo, Kecamatan Jatipurno dan juga digunakan 
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sebagai dasar dalam upaya pengembangan di 

Madrasah/Diniyah. 

b. Bagi Pengurus TPQ Di Desa Jeporo 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan masukan dan referensi dalam 

revitaisasi Taman Pendidikan Al-Qur’ansebagai 

penumbuh kesemngatan dalam menimba ilmu 

agama. 

c. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman yang 

lebih matang dalam bidang pendidikan dan 

penelitian dan juga sebagai sumbangan untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan susunan yang sistematis 

dan mudah difahami oleh pembaca, maka dalam 



16 
 

 

penyusunan skripsi ini sengaja penulis membagi 

menjadi lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain 

saling mengait, sehingga merupakan satu kebulatan 

yang tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksudkan 

kebulatan disini adalah masing-masing bab dan sub bab 

masih mengarah kepada satu pembahasan yang sesuai 

dengan judul skripsi ini, dalam artian tidak mengalami 

penyimpangan dari apa yang dimaksud dalam masalah 

tersebut. Adapun sistematika pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, Merupakan gambaran umum 

untuk memberikan pola pemikiran bagi 

laporan penelitian secara keseluruhan. Dalam 

bab ini akan dibahas latar belakang masalah 

yang berisi disain dan pembagian masalah, 

ruusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 



17 
 

 

peneitian, dan diakhiri dengan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Berisi tentang telaah penelitian terdahulu dan 

kajian teori, yakni untuk mengetahui 

kerangka acuan teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam melakukan penelitian. Dalam 

kerangka teoritik ini pembahasannya 

meliputi: pengertian FKDT, pengertian 

revitalisasi, dan pengertian TPQ. 

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini berisi 

tentang pendekatan danjenis penelitian, 

kehdiran peneliti, lokasi penelitian, data dan 

suber data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan 

data, tahap-tahap peneitian. 

BAB IV: Temuan Penelitian, bagianini memuat tentang 

data umum dan data khusus. Data umum 
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berisi deskripsi singkat tentang desa 

Jeporo.Sedangkan data khusus berisi tentang 

temuan yang diperoleh dari pengamatan dan 

wawancara dengan ketua Forum Komunikasi 

Diniyah Takmiliyah, Guru TPQ, wali santri 

dan santri. 

BABV:Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang 

pembahasan hasil penelitian yang meliputi 

temuan-temuan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, yang berkaitan dengan 1) 

Upaya Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah (FKDT) Dalam Revitalisasi 

Taman pendidikan al-Qur’an (TPQ) Studi 

Kasus  di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno 

Kabupaten Wonogiri, 2) keberhasilan 

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

(FKDT) Dalam Revitalisasi Taman 

pendidikan al-Qur’an (TPQ)studi kasus  di 

Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno 

Kabupaten Wonogiri, 3) afaktor 

penghambat dan pendukung Upaya Forum 
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Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) 

Dalam Revitalisasi Taman pendidikan al-

Qur’an (TPQ)studi kasus  Di Desa Jeporo 

Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. 

BAB VI: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari 

skripsi yang penulis susun, didalamnya 

menguraikan tentang kesimpulan sebagai 

jawaban dari pokok permasalahan dan saran-

saran yang terkait dengan hasil penelitian, 

dan sebagai pelengkap penulisan skripsi ini, 

penulis melampirkan daftar kepustakaan, 

daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

PENEITIAN TERDAHULUDAN KAJIAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebagai panduan agar tidak terjadi kesalahan 

maka perlu adanya pemanfaatkan teori yang ada atau 

relevan untuk menjelaskan fenomena pada situasi, 

peneliti juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu 

yang ada relevansinya dengan fokus penelitian, untuk 

bahan telaah pustaka pada penelitian ini, penulis 

mengangkat skripsi: 

Pertama,Lutfi Al As Ari mahasiswa fakultas 

tarbiyah dan ilmu keguruan jurusan Pendidikan Agama 

Islam IAIN Ponorogo penelitian yang dilakukan pada 

tahun 2012 yang berjudul Upaya Pengembangan Minat 

Santri Dalam Pembelajaran Al-Qur’an Di Ponpes Al-

Islah Tambak Mas Kebonsari Madiun.Hasil temuannya 

adalah, (1) proses pelaksanaan pembelajaran membaca 
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al-Qur’an di Ponpes Al-Islah Tambakmas kebonsari 

Madiun dilaksanakan dengan menggunakan metode 

sorogan dan pendekatan individu yang sudah sesuai dan 

selaras dengan kegiatan pembelajaran sorogan yang 

dikemukakan oleh Armai Arif. (2) upaya yang dilakukan 

untuk meningkatkan dukungan dan mengatasi hambatan 

minat santri adalah a)memberikanmotivasi  kepada 

santri di waktu pembelajaran al-Qur’an, b) adanya suatu 

pendekatan dari ustad kepada santri, baik pendekatan 

personal, kelompok atau pendekatan bervariasi, c) 

mengadakan bimbingan belajar membaca al-Qur’an bagi 

santri seperti tahsin Al-Qira’ah, program ini bertujuan 

untuk lebih meningkatkan kualitas bacaan sesuai dengan 

kaidah bacaan yang terdapat dalam ilmu tajwid. (3) 

faktor yang mendukung pengembangan minat santri 

dalam pembelajaran al-Qur’an Ponpes Al-Islah Tambak 

Mas ini sesuai dengan faktor eksternal yang 
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mempengaruhi hasil belajar santri yakni khususnya 

faktor pondok dan masyarakat. Sedangkan faktor 

penghambat yaitu disebabkan oleh kelas yang kurang 

kondusif dan faktor karakteristik santri yang berbeda-

beda sehingga kemampuan santri berbeda pula dalam 

menyerap pelajaran al-Qur’an dan adanya menejemen 

pembelajaran al-qur’an yang belum maksimal. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang penulis ajukan adalah sama-sama dalm 

hal meningkatkan minat siswa, dan perbedaanya yaitu 

dalam penelitin ini dilakukan peningkaan dalam 

pembelajaran al-Qur’an sedangkan yang peneliti ajukan 

adalah dalam membaca al-Qur’an. 

Kedua,Riati Asri Rokhani mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan IAIN Surakarta penelitian pada tahun 

2016 yang berjudulUpaya Guru Dalam Meningkatkan 
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Minat Belajar Membaca Al-Qur’an Siswa Melalui 

Ekstrakurikuler Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) DI MTs 

Negeri Bendosari Sukoharjo Hasil penelitian ini yaitu 

1)Faktor internal dengan cara guru ekstrakurikuler Baca 

Tulis Al-Qur’an (BTA) memberikan usulan kepada 

kepala Madrasah agar menetapkan kegiatan 

ekstrakurikuler Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) sebagai 

ekstrakurikuler wajib.2) Faktor eksternalnya dengan cara 

guru ekstrakurikuler Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) untuk 

senantiasa menyampaikan keutamaan membaca Al-

Qur’an setiap hari setelah selesai melaksanakan sholat 

dhuhur berjama’h.3) Reward dan Punishment. Bentuk 

Reward tersebut berupa sejumlah uang, buku dan Al-

Qur’an.Sedangkan bentukPunishmentyaitu 

membersihkan masjid, mengaji di halaman Madrasah, 

membuang sampah dan membersihkan kelas. 
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Adapun persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang penulis ajukan adalah sama-sama dalm 

hal meningkatkan minat siswa, dan perbedaanya yaitu 

dalam penelitin ini upayanya melalui guru sedangkan 

yang peneliti ajukan adalah upaya Forumkomunikasi 

Diniyah Takmiliyah. 

Ketiga, ahmad saiful huda mahasiswa Fakultas 

Trbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan Pendidikan Agama 

Islam IAIN Ponorogo penelitaian pada tahun 2018 yang 

berjudul Upaya Meningkatkan Minat Baca Al-Qur’an 

Santri Melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler TilawahAl-

Qur’an Di Pondok Pesantren As-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo hasil penelitian ini yaitu: (1) latar belakang 

kegiatan ekstra tilawah al-Qur’an di Pondok Pesantren 

as-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo sebagai kebutuhan 

intern dan ekstern di Pondok Pesantren, (2) pelaksanaan 

kegiatan ekstra tilawah al-Qur’an di Pondok Pesantrean 
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as-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo menggunakan metode 

tilawati dengan membaca kalamun qodin serta 

pengenalan lagu-lagu tilawah, di akhir kegiatan terdapat 

evaluasi dari pengasuh pondok (3) kontribusi kegiatan 

ekstra tilawah al-Qur’an terhadap minat baca al-Qur’an 

santri di pondok pesantren as-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo sangat baik santri mampu melafalkan secara 

tilawah dengan maqro’ yang telah diberikan dan santri 

juga mampu memasukkan nilai seni dalam al-Qur’an. 

Persamaan Adapun persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang penulis ajukan adalah sama-

sama meneliti upaya meningkatkan minat membaca al-

Qur’an, dan perbedaanya yaitu dalam penelitian ini 

peningkatannya melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler 

TilawahAl-Qur’an sedangkan yang peneliti ajukan 

upaya dari forum komunikasi diniyah takmiliyah 

(FKDT). 
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B. Kajian Teori 

Sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi 

salah pemahaman dalam mengkaji skripsi ini serta untuk 

memperoleh gambaran yang jelas, maka dirasa penting 

memberi penjelasan atau penegasan tentang beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun 

istilah yang memerlukan penjelasan dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) 

a. Pengertian Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah (FKDT) 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, forum 

adalah kata benda yang berarti lembaga atau 

wadah, sidang dan tempat pertemuan untuk 

bertukar pikiran yang bebas. Pada zaman 

Romawi kuno arti forum adalah suatu daerah 

yang ada ditengah-tengah kota yang digunakan 
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oleh masyarakat sebagai tempat bisnis atau rapat 

pemerintahan.Forum juga suatu sarana untuk 

mencari informasi yang bisa dikatakan lebih 

lengkap dan lebih detail, forum juga dapat 

digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi, 

dengan adanya forum maka dapat saling 

berinteraksi satu sama lain dengan anggota yang 

ada di forum.  

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

atau dikenal dengan FKDT adalah suatu lembaga 

atau organisasi yang berakidah Islam yang 

pertama kali didirikan pada tanggal 14 April 

2012.tujuan untuk dibentuknya FKDT untuk 

membantu kelancaran pelaksanaan program atau 

kegiatan Diniyah Takmiliyah dan juga 

mensinergikan seluruh potensi yang ada pada 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 
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masyarakat untuk penyelenggaraan Diniyah 

Takmiliyah serta mengembangkan kerjasama 

atau koordinasi dengan instansi atau 

kelembagaan terkait tingkat kota dan 

kecamatan.Diniyah Takmiliyah merupakan 

Lembaga Pendidikan non formal yang secara 

spesifik menggali dan mengembangkan nilai-

nilai ajaran Islam yang dapat meletakkan dasar-

dasar keilmuan untuk menciptakan masyarakat 

beriman, bertaqwa dan berakhlaqul karimah.
1
 

Kelahiran dan perjuangan Forum 

Komunikasi Diniyah Takmiliyah(FKDT ) 

merupakan yang tak terpisahkan dari upaya cita-

cita pendiri Republik Indonesia untukberkhidmat 

kepada perjuangan bangsa dalam Negara 

                                                           
1
Dewan Pengurus Pusat FKDT, Hasil Musyawarah Nasional 

Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (Munas 

I DPP-FKDT), Lebak Bulus Ciledak Jakarta, Masa Bhakti 2012-2017, 

hlm.10. 
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Kesatuan Republik Indonesia 

menujuterwujudnya secara utuh dan 

berkelanjutan bila seluruh komponen bangsa 

serta potensi yangada, termasuk Forum 

Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT ). 

Cita-cita perjuangan bangsa Indonesia 

dan upaya-upaya pembangunan nasionalhanya 

terwujud secara utuh dan berkelanjutan bila 

seluruh komponen bangsa serta potensi yangada, 

termasuk Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah ( FKDT ). 

Tujuan Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah ( FKDT ) adalah mewujudkan 

Pendidikan yangislami, demokratis adil dan 

sejahtera.
2
 

                                                           
2
Ibid, 10. 
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b. Fungsi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

(FKDT) 

1) FKDT berfungsi sebagai mitra kerja 

Kemenag terkait dalam 

mensukseskanpenyelengaraan Diniyah 

Takmiliyah. 

2) Wadah interaksi, yaitu setiap anggota 

memiliki hak dan kewajiban untuk 

salingmembina secara bersama atas dasar 

rasa tanggung jawab. 

3) Wadah konsultasi, yaitu setiap anggota 

memilki hak dan kewajiban 

mengemukakandan memecahkan 

permasalahan yang timbul dalam 

penyelenggaraan tugas dilapangan. 

4) Wadah koordinasi, yaitu setiap anggota 

memiliki pandangan dan langkah yang 
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samadan sebagai wujud kerjasama dalam 

upaya peningkatan profesionalisme 

tenagapendidikan secara terpadu. 

5) Pengurus sebagai perwakilan para anggota 

merupakan satuan tugas yang 

berfungsisebagai pengelolaan tugas-tugas 

dan kegiatan koordinatif diatas.
3
 

c. Usaha Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

(FKDT) 

Untuk mewujudkan tujuan Forum 

Komunikasi Diniyah Takmiliyah tersebut, maka 

usaha-usahayang dilakukan adalah : 

1) Di bidang agama adalah mengaktualisasikan 

nilai-nilai agama Islam dalam 

kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

                                                           
3
Ibid, 11. 
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2) Di bidang pendidikan adalah melakukan 

pemberdayaan masyarakat, dalam 

rangkapeningkatan sumber daya manusia 

yang kritis dan berakhlakul karimah. 

3) Di bidang sosial mengupayakan perwujudan 

masyarakat yang menjunjung tinggi harkat 

danmartabat manusia dengan tetap berusaha 

memelihara jati diri guru diniyah 

sertameningkatkan harkat dan martabat 

bangsa. 

4) Di bidang ekonomi mengupayakan 

peningkatan kesejahteraan guru dan diniyah 

secaramerata adil dan demokratis. Dengan 

mengeluarkan kebijakan yang dapat 

digunakan oleh pemerintah daerah untuk 

memberikan insentif (honor) kepada guru-

guru Diniyah Takmiliyah. 
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5) Di bidang lainnya yaitu meningkatkan 

hubungan dan komunikasi sama dengan 

intansi-instansiterkait, berbagai organisasi 

keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan 

danorganisasi sosial serta organisasi profesi 

lainnya baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri.
4
 

d. Tugas pokok forum komunikasi diniyah 

takmiliyah 

1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari 

pedoman peraturan dan ketentuan yang 

berlaku.  

2) Menyelenggarakan koordinasi perencanaan 

program tahunan secara terpadu dan program 

pengajaran yang meliputi penggunaan 

                                                           
4
Ibid, 18. 
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kurikulum, perencanaan program pengajaran 

pada setiap awal tahun pelajaran.  

3) Mengkoordinasikan kesatuan langkah dalam 

penetapan bahan pelajaran dan buku serta alat 

pelajaran lainnya.  

4) Mengkoordinasikan pengembangan sistem dan 

metode serta pendekatan dalam menyusun 

pengembangan silabus. 

5) Menyelenggarakan koordinasi dalam 

pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada 

semester, kenaikan kelas UAD dan pengadaan 

STTB.  

6) Menyelenggrakan rapat/pertemuan guru-guru 

mata pelajaran, bahan pelajaran, metode 

penyampaian dan pengembangan alat, bahan 

pelajaran, metode penyampaian dan 

pengembangan alat. 
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7) Menyelenggrakan rapat koordinasi kepala 

diniyah takmiliyah dalam usaha mencapai 

kebersamaan dalam pembinaan. 5 

e. Wewenang Forum Diniyah Takmiliyah (FKDT) 

1) Menyusun program kerja dan time schedule 

FKDT selama Satu Tahun Anggaran.  

2)  Perumusan konsep kebijakan diniyah 

Takmiliyah pada Kabupaten kota yang 

bersangkutan berdasarkan Kebijakan Nasional 

dan Peraturan Daerah ( PERDA ) yang terkait.  

3) Pembuatan konsep sosialisasi program pada 

Kabupaten Kota yang bersangkutan.  

4) Pembuatan konsep tentang perencanaan, 

pelaksanaan, Verifikasi, Supervisi, Evaluasi 

dan Monitoring Diniyah Takmiliyah pada 

Kabupaten Kota yang bersangkutan. 

                                                           
5
Ibid, 20. 
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f. Program Kerja Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah (FKDT) 

1) Meningkatkan Manajemen Organisasi   

a) Mengadakan rapat/pertemuan rutin  

b) Mengadakan pembinaan manajemen 

pengurus  

c) Mengadakan studi banding  

d) Meningkatkan kesejahteraan pengurus.  

e) Pendataan / Pemetaan Diniyah Takmiliyah. 

f) Mengadakan verifikasi Diniyah 

Takmiliyah.  

g) Mengadakan Supervisi, Monitoring dan 

Pelaporan Diniyah Takmiliyah.  

h) Mengadakan Akreditasi Diniyah 

Takmiliyah. 6 

2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Diniyah 

Takmiliyah  

                                                           
6
Ibid, 27. 
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a) Pengadaan buku-buku sesuai dengan 

kurikulum.   

b) Pengadaan alat peraga yang tepat.  

c) Pengadaan Papan Nama Lembaga.  

d) Pengadaan Mebeuler Diniyah Takmiliyah.  

e) Pengadaan Administrasi Diniyah 

Takmiliyah.  

f) Pengadaan ATK Diniyah Takmiliyah  

3) Pengembangan Kurikulum Diniyah  

a) Menyusun administrasi diniyah takmiliyah. 

b) Mengembangkan Silabus.  

c) Menyusun RPP Diniyah Takmiliya 

d) Mengadakan Ujian Bersama. 

4) Meningkatkan Kemampuan Tenaga Pendidik 

dan kependidikan Diniyah Takmiliyah:  

a) Mengadakan kegiatan MGMP. 

b) Mengupayakan Legalitas Jam mengajar 

Diniyah Takmiliyah. 
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c) Mengupayakan Tenaga Pendidik Diniyah 

Takmiliyah  menjadiTenaga Honorer.  

d) Meningkatkan Kesejahteraan Guru 

e) Mengusulkan bantuan Honor dari DIPA 

Kemenag RI.  

f) Mengajukan dan Mendistribusikan bantuan 

honor dari Pemda Provinsi dan Kabupaten 

Kota.  

g) Meningkatkan Kompetensi Siswa dengan 

mengadakan Porsadin.  

h) Mengadakan kerjasama dengan Instansi / 

Lembaga terkait.7 

2. Revitalisasi  

a. Pengertian revitalisasi 

dalam kamus besar Bahasa Indonesia, 

Revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan 

menghidupkan kembali suatu hal yang 

                                                           
7
Ibid, 34. 
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sebelumnya kurang terberdaya.pengertian 

revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha 

untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting 

dan perlu sekali.
8
 

Revitalisasi adalah upaya untuk 

memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian 

kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi 

kemudian mengalami kemunduran/degradasi. 

Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. 

Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup 

perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek 

sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu 

mengenali dan memanfaatkan potensilingkungan 

(sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra 

tempat).
9
 

                                                           
8
Effendi,http://revitalisasipendidikanpesantren.blogspot.com/20

09/07/bab-ii-revitalisasi-pendidikan.html.diakses  25 Juli 2019. 
9
 Octavia,”Pedoman  Revitalisasi Kawasan,” (Februari 2012), 

8. 

http://revitalisasipendidikanpesantren.blogspot.com/2009/07/bab-ii-revitalisasi-pendidikan.html
http://revitalisasipendidikanpesantren.blogspot.com/2009/07/bab-ii-revitalisasi-pendidikan.html
http://revitalisasipendidikanpesantren.blogspot.com/2009/07/bab-ii-revitalisasi-pendidikan.html
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b. Pentingnya Revitalisasi TPQ 

Pendidikan terhadap anak-anak sangat 

diperhatikan dalam Islam, karena Islam 

memandang bahwa setiap anak dilahirkan 

dengan membawa fitrah (potensi) yang 

dikembangkan melalui pendidikan.Pendidikan 

Agama mempunyai fungsi dan peran yang lebih 

besar dari pada pendidikan 

umumnya.Revitalisasi Pendidikan adalah upaya 

yang lebih cermat, lebih gigih dan lebih 

bertangung jawab untuk mewujudkan tujuan 

pembangunan pendidikan nasional sesuai dengan 

amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional. 

Dalam Islam, pendidikan merupakan 

salah satu kegiatan wajib yang mesti dilakukan 

oleh setiap muslim sepanjang hayat –
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longlifeeducation-. Ia merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat 

manusia, meminjam istilah John Dewey- 

pendidikan telah menjadi “kebutuhan hidup” 

untuk menunjang eksistensi mereka agar tetap 

survive. Dengan kata lain bahwa antara 

pendidikan, proses hidup dan kehidupan manusia 

adalah kesatuan yang mesti berjalan serempak 

dan tidak terpisah satu dengan yang lainnya.
10

 

Tujuan pendidikan menurut al-Ghozali 

adalah agar manusia berilmu, bukan 

sekedarberilmu, melainkan ilmu yang diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari.
11

 

Poedjo Soebroto menyatakan, agar 

pendidikan agama dapat berhasil dengan baik 

                                                           
10

Zuhairini, dkk.Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta : Bumi 

Aksara, 1995), 2. 
11

 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran 

Tokoh Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) hal, 90. 
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maka minat dan perhatian anak tidak boleh 

diabaikan.Azas perhatian ini dapat dibedakan 

atas dua bentuk yaitu, (1) perhatian spontan, dan 

(2) perhatian karena dorongan atau perhatian 

yang diusahakan.Pada perhatian spontan 

biasanya timbul karean kesadaran pribadi dan 

bukan karena paksaan, sehingga perhatian 

sepontan ini sifatnya tahan lama dan sulit untuk 

dilupakan.Kemudian pada perhatian karena 

didorong atau diusahakan timbul karena adanya 

suatu dorongan tertentu atau karena diciptakan, 

perhatian yang sifatnya dorongan atau 

diusahakan ini sangat penting sekali dalam 

pelaksanaan pengajaran.
12

 

Dewasa ini banyak para remaja yang 

terbawa arus globalisasi sehingga banyak sekali 

                                                           
12

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam(Jakarta: Kalam Mulia, 

2006), 256-258. 
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kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi, para 

orang tua juga terlalu sibuk untuk bekerja 

sehingga kurang memperhatikan pendidikan 

agama anak mereka, karena itu banyak para 

remaja yang tidak memiliki ilmu keagamaan 

yang cukup sehingga mudah terpengaruh 

terutama di zaman globalisasi ini dan melakukan 

berbagai kenakalan seperti membolos, minum-

minuman keras, membelanjakan uang sekolah 

dan lain sebagainya. Hal tersebut akibat 

kurangnya pengetahuan serta penanaman 

pengetahuan keagamaan dalam diri para remaja. 

Dalam mempersiapkan generasi penerus 

maka perlu adanya suatu pendidikan yang 

menanamkan nilai-nilai ilahiyah, pendidikan 

yang ditawarkan harus mampu memberikan dan 

membentuk pribadi peserta didiknya dengan 
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acuan nilai-nilai ilahiyah. Dengan penanaman ini 

akan menjadikan panduan baginya dalam 

melaksanakan amanat Allah di muka bumi. 

Kekosongan akan nilai-nilai ilahiyah, akan 

mengakibatkan manusia akan bebas kendali dan 

berbuat sekehendaknya. Sikap yang demikian 

akan berimplikasi timbulnya nilai egoistic yang 

bermuara pada diri seseorang. 

Sebagai bagian dari kehidupan manusia, 

pendidikan merupakan usaha dari manusia 

dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya, 

dalam membimbing, melatih, mengajar dan 

menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar 

pandangan hidup kepada generasi muda, agar 

nantinya menjadi manusia yang sadar dan 

bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya 
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sebagai manusia, sesuai dengan hakikat dan ciri-

ciri kemanusiaannya.
13

 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

RevitalisasiTPQ 

Pada masa modern, sejak abad 16 – 19, 

pemikiran Francis Bacon, John Locke, Rousseau, 

Kant dan Hegel dapat merepresentasikan aliran 

progresivisme.Francis Bacon memberikan 

sumbangan dengan usahanya untuk memperbaiki 

dan memperhalus metode eksperimentil (metode 

ilmiah dalam pengetahuan alam).Pandangan 

Locke yang mengatakan bahwa pertumbuhan 

dan perkembangan hidup manusia ditentukan 

oleh faktor dari luar dan dari dalam dirinya, yaitu 

pengalaman baik yang sengaja maupun 

tidak.Menurutnya pendidikan dapat menentukan 

                                                           
13

Zuhairini, dkk.Filsafat Pendidikan Islam, 11. 
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jalan hidup manusia.
14

Secara global, faktor-

faktor yang mempengaruhi revitalisasi TPQ 

dapat dibedakan menjadi dua macam: 

1) Faktor Internal 

Faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa sendiri meliputi dua aspek yaitu: 

a) Aspek Fisiologis (Jasmaniayah) 

Kondisi jasmani dan 

tonus(tegangan otot) yang menandai 

tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan 

sendi-sendinya, dapat memengaruhi 

semangat dan intensitas siswa dalam 

mengikuti belajar.
15

 Kodisi yang sehat 

dan bugar akan memberikan pengaruh 

positif terhadap kegiatan belajar indifidu. 

                                                           
14

 Wowo Sunaryo Kuswana, FilsafatPendidikanTeknologi, 

VokasidanKejuruan, Bandung: Alfabeta, 2013, 28. 
15

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 131. 
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Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau 

sakit akan menghambat tercapainya hasil 

belajar yang maksimal.
16

 

b) Aspek Psikologis (Rohaniyah) 

Banyak faktor yang termasuk 

aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kualitas 

perolehan belajar siswa. Namun beberapa 

faktor rohaniah siswa yang pada 

umumnya dipandang lebih esensial itu 

adalah sebagai berikut: 

 

(1) Inteligensi Siswa 

Inteligensi pada umumnya 

dapat diartikan sebagai kemampuan 

psikolofisik untuk mereaksi 

                                                           
16

 Rahmalina Wahab, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2016), 26. 
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rangsangan atau menyesuaikan diri 

dengan lingkungan dengan cara yang 

tepat. Jadi  inteligensi sebenarnya 

bukan persoalan kualitas otak saja, 

melainkan juga kualitas organ-organ 

tubuh lainnya.  

(2) Sikap Siswa 

Sikap adalah gejala internal 

yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau 

merespon dengan cara yang relatif 

tetap terhadap objek orang, dan 

sebagainya, baik secara positif 

maupun negative.
17

 

(3) Bakat  Siswa  

                                                           
17

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru,132. 
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Bakat adalah kemampuan 

potensi yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasila pada masa yang 

akan datang. Setiap orang memiliki 

memiliki bakat atau potensi untuk 

mencapai prestasi sampai ketingkat 

tertentu sesuai dengan kapasitas 

masing-masing. 

(4) Minat Siswa 

Minat seperti yang dipahami 

dan dipakai oleh orang selama ini 

dapat memengaruhi kualitas 

pencapaian hasil belajar siswa dalam 

bidang-bidang studi tertentu. Dengan 

adanya minat ini seseorang akan 
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memfokuskan minatnya pada suatu 

yang telah dikehendakinya.
18

 

(5) Motivasi Belajar Siswa 

Motif merupakan pendorong 

bagi suatu organisme untuk 

melakukan sesuatu.
19

Motivasi  belajar 

merupakan kekuatan mental yang 

mendorong terjadinya proses belajar. 

Motivasi  belajar pada diri siswa 

dapat menjadi lemah, lemahnya 

motivasi  atau tiadanya motivasi  

belajar akan melemahkan kegiatan 

belajar.
20

 

2) Faktor Eksternal 

                                                           
18

Ibid, 133. 
19

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan(Bandung: PT. 

Pratama Rosdakarya, 2007)103. 
20

 Dimyati, Belajar dan Pembelajaran  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013),  239. 
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Faktor eksternal terdiri dari dua faktor  

yaitu: 

a) Lingkungan Sosial  

Lingkungan social terdiri dari 

banyak hal baik itu lingkugan sekolah, 

lingkungan masyarakat dan juga 

lingkungan orang lingkungan keluarga. 

(1) Lingkungan Sekolah 

Faktor dari dalam sekolah 

meliputi metode mengajar, 

kurikulum, sarana dan prasarana 

belajar, sumber-sumber belajar, 

media pembelajaran, hubungan 

siswa dengan temannya, guru-

gurunya dan staf sekolah serta 
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berbagai kegiatan kokurikuler.
21

 

Dengan kata lain aktifitas belajar 

dapat meningkat bila program 

pembelajaran disusun dengan baik.
22

 

(2) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat 

meliputi hubungan dengan teman 

bergaul, kegiatan dalam masyarakat, 

dan lingkungan tempat tinggal. 

Kegiatan akademik, akan lebih baik 

apabila diimbangi dengan kegiatan 

di luar sekolah. 

 

(3) Lingkungan Keluarga 

                                                           
21

 Muhibbin syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru,132. 
22

 Dimyati, Belajar dan Pembelajaran , 247. 
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Keluarga memiliki peran 

yang besar dalam menciptakan 

minat belajar bagi anak.Seperti yang 

kita tahu, keluarga merupakan 

lembaga pendidikan yang pertama 

bagi anak.
23

Dari orang tualah anak 

mulai mengenal 

pendidikannya.Dasar pandangan 

hidup, sikap hidup, dan keterampilan 

hidup banyak tertanam sejak anak 

berada ditengah orang tuanya.sifat 

orang tua, praktik pengelolaan 

keluarga, ketegangan keluarga 

semua dapat memberikan dampak 

baik atau buruk terhadap kegiatan 

                                                           
23

Zaki Al Fuad dan Zuraini, Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Minat Belajar Siswa Kelas I SDN 7 Kute Panang,” 

Tunas Banagsa, 35 (2016), 45. 
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belajar dan hasil yang dicapai oleh 

siswa.   

Ada keluarga yang kaya ada 

pula yang kurang mampu, ada 

keluarga yang selalu diliputi oleh 

suasana tentram dan damai, tetapi 

ada pula yang sebaliknya, ada 

keluarga yang terdiri ayah dan ibu 

yang terpelajar dan ada pula yang 

kurang pengetahuan.Ada keluarga 

yang mempunyai cita-cita tinggi 

bagi anak-anaknya, ada pula yang 

biasa saja.Suasana dan keadaan 

keluarga yang bermacam-macam itu 

mau tidak mauturut menentukan 

bagaimana dan sampai dimana 
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belajar dialami dan dicapai oleh 

anak-anak.
24

 

Peranan para orang tua 

sebagai pendidik adalah: 

(1) Korektor, yaitu bagi perbuatan yang 

baik dan yang buruk agar anak 

memiliki kemampuan memilih yang 

terbaik bagi kehidupannya; 

(2) Inspirator, yaituyang memberikan 

ide-ide positif bagi pengembangan 

kreativitas anak; 

(3) Informator, yaitu memberikan ragam 

informasi dan kemajuan 

ilmupengetahuan kepada anak agar 

ilmu pengetahuan anak didik semakin 

luasdan mendalam; 

                                                           
24

Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan,,104. 
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(4) Organisator, yaitu memiliki 

keampuan mengelola kegiatan 

pembelajarananak yang baik dan 

benar; 

(5) Motivator, yaitu mendorong anak 

semakin aktif dan kreatif dalam 

belajar;f.Inisiator,yaitu memiliki 

pencetus gagasan bagi pengembangan 

dankemajuan pendidikan anak; 

(6) Fasilitator, yaitu menyediakan 

fasilitas pendidikan dan pembelajaran 

bagikegiatan belajar anak; 

(7) Pembimbing, yaitu membimbing dan 

membina anak ke arah 

kehidupanyang bermoral, rasional, 

dan berkepribadian luhur sesuai 

dengan nilai-nilaiajaran islam dan 
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semua norma yang berlaku di 

masyarakat.
25

 

b) Lingkungan Nasional 

Yang termasuk kedalam 

lingkungan nasional yaitu gedung 

sekolah dan letaknya, rumah tempat 

tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-

alat belajar, keadaan cuaca dan waktu 

belajar yang digunakan.
26

 

Semua faktor yang disebutkan di 

atas itu, haruslah diatur sedemikian rupa, 

sehingga dapat membantu proses 

perbuatan belajar secara maksimal. Letak 

sekolah atau tempat belajar misalnya 

harus memenuhi syarat seperti ditempat 

                                                           
25

  Anas Salahudin, Filsafat Pendidikan (Bandung: Pustaka 

Setia, 2011), 216. 
26

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru, 136. 
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yang tidak terlalu dekat kepada 

kebisingan atau jalan ramai, lalu 

bangunan itu harus memenuhi syarat 

yang telah ditentukan dalam ilmu 

kesehatan sekolah.Demikian pula alat-

alat pelajaran seberapa mungkin 

diusahakan untuk memenuhi syarat-

syarat.
27

 

d. Cara Menumbuhkan revitalisasi TPQ terhdap 

peserta didik 

Ada beberapa macam cara yang dapat 

dilakukan untuk  membangkitkanrevitalisasi 

TPQ terhdap peserta didik sebagai berikut: 

1) Membandingkan adanya suatu kebutuhan 

pada diri anak didik, sehingga dia rela belajar 

tanpa paksaan. 

                                                           
27

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan( Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2008), 233. 
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2) Menghubungkan bahwa pelajaran yang 

diberikan dengan persoalan pengalaman yang 

dimiliki anak didik, sehingga anak didik 

mudah menerima bahan pelajaran. 

3) Memberikan kesempatan kepada anak didik 

untuk mendapatkan hasil belajar yang baik 

dengan cara menyediakan lingkungan belajar 

yang kreatif dan kondusif. 

4) Menggunakan berbagai macam bentuk dan 

teknik belajar dalam konteks perbedaan 

individual anak didik.
28

 

3. Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) 

a. Pengertian Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) 

Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) 

berdasarkan kurikulum TPQ yang dikeluarkan 

                                                           
28

Nikmatul Khasanah, “Korelasi Antara Minat Belajar Dan 

Kedisiplinan Siswa Dengan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran PAI 

Kelas VII Di SMPN 2 Ngadirojo Pacitan Tahun Ajaran 2016/2017,” 

(Desember,  2012), 18. 
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oleh departeman agama jawa tengah, bahwa TPQ 

adalah tempat belajar anak melakukan aktifitas 

atau kegiatan dalam hal keaagamaan, khususnya 

agama islam. Wawasan   kedepan   lembaga   

TPQ tercermin   dari   moto   lembaga   tersebut,   

yaitu menyiapkan generasi Qurani dan 

menyonsong masa depan yang gemilang. 

Pada Taman Pendidikan Al-Quran 

diajarkan bagaimana cara menulis dan membaca  

huruf  Al-Quran,  dengan  melihat  bakat  anak,  

jika  anak  mempunyai daya hafal yang kuat, 

guru akan menuntunnya dengan menghafal ayat-

ayat suratyang pendek-pendek, begitu pula doa-

doa yang akan dipakai sehari-hari. 
29 

                                                           
29

Abu Zakariya Sutrisno, Panduan Lengkap Mengajar Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) (Sukoharjo: Yayasan Hubbul Khoir, 

2012), 8. 
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Program TPQ cukup banyak berperan 

memberantas buta Al-Qur’an di 

Indonesia.Keberadaan TPQ saat penting sekali 

untuk membentuk masyarakat yang 

Islami.Generasi muda Islam harus difahamkan 

dengan Al Qur’an dan dikenalkan dengan hal-hal 

dasar dalam agamanya sejak dini.Kita patut 

berbangga dengan adanya orang-orang yang 

memiliki ketulusan dan kesungguhan yang luar 

biasa dalam mengajar dan mengelola TPQ mulai 

dari takmir masjid, IRMAS (ikatan remaja 

masjid), pelajar/mahasiswa atau yang 

lainnya.Mereka rela mengobarkan waktu dan 

tenaga untuk mendidik santri-santri TPQ.
30

 

 

 

                                                           
30

Ibid, 11. 
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b. Pengelolaan TPQ 

Penyelenggaraan TPQ saat ini sangat 

beragam, mulai dari yang palingsederhana 

(seorang diri mengajar TPQ) sampai dengan 

yang telah dikelolasecara profesional dengan 

kepengurusan memadai dan program-

programyang beragam. Namun disayangkan 

banyak TPQ yang belum dikelola denganefektif 

baik karena keterbatasan SDM atau faktor yang 

lainnya.Bahkansebagian terkesan dikelola secara 

asal-asalan.Ada beberapa faktor pentingyang 

mendukung suksesnya penyelenggaraan 

TPQ.Diantara faktor tersebutadalah sebagai 

berikut. 

1) SDM pengajar atau ustadz/ustadzah yang 

mumpuni 

2) Santri yang aktif 
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3) Metode belajar yang tepat 

4) Adanya kurikulum dan proses evaluasi yang 

jelas 

5) Sarana dan prasarana yang memadai 

6) Manajemen pengelolaan TPQ yang baik 

7) Dukungan dari masyarakat, wali santri dan 

lainnya 

SDM pengajar (ustadz/ustadzah) 

adalah tulang punggung utamadalam 

penyelenggaraan TPQ.Mereka yang 

mendidik dan berinteraksi secara langsung 

dengan santri-santri TPQ. Pengajar yang 

mumpuni dan interaktif akan membuat santri 

lebih aktif dan mudah menerima pelajaran. 

Pengelola TPQ harus selektif dalam merekrut 

pengajar TPQ.Jika memungkinkan perlu 

diadakan training secara berkala bagi 
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pengajar TPQ.Baik berkaitan dengan materi 

maupun berkaitan dengan skill mengajar. 

Kurikulum juga sangat penting, 

karena itu yang akan menjadi panduan dalam 

proses belajar mengajar. Betapa banyak 

pengajar yang bingung apa yang harus 

diajarkan karena tidak adanya kurikulum. 

Sejak awal perlu ditentukan target 

pembelajaran yang jelas, metode belajar yang 

dipakai, jadwal belajar dan juga cara 

melakukan evaluasi terhadap perkembangan 

kemampuan santri.
31

Belajar adalah suatu 

aktifitas mental atau psikis, yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

                                                           
31

Ibid, 53. 
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menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap.
32

 

Belajar merupakan proses 

menciptakan nilai tamba kognitif, afektif, dan 

psikomotor siswa. Nilai tambah itu tercermin 

dari perubahan-perubahan tingkah laku 

menuju kedewasaan.Masing-masing subtansi 

pelajaran menghasilkan perilaku yang 

berbeda, baik yang nyata maupun yan 

tersembunyi.
33

 

Makna dari proses belajar ditandai 

dengan perubahan tingkah laku, karena 

memperoleh pengalaman baru, melalui 

pengalaman belajar siswa memperoleh 

pengertian, sikap penghargaan, kebiasaan, 

                                                           
32

 Chalijah Hasan, Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan 

(Surabaya: al-Ihlas, 1994), 84. 
33

 Sudarwan Denim, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif 

Baru (Bandung: Alfabeta, 2011), 92. 
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kecakapan atau kompetensi dan lain 

sebagainya.
34

 

c. Kurikulum TPQ 

Kurikulum sangat penting dalam setiap 

kegiatan belajar mengajar,termasuk juga TPQ. 

Di antara poin penting dari kurikulum adalah 

adanya target yang jelas dan juga rencana materi 

yang akan disampaikan. Berikut ini contoh 

ringkasan target TPQ dari LPTQ AMM 

Jogyakarta yang mengembangkan metode Iqra’.  

Peserta didik: anak usia SD (umur 7-12 tahun) 

Masa pendidikan: 1 tahun (2 semester). Target 

pokok yang harus dicapai: 

1) Mampu dan gemar membaca Al-Quran 

2) Mampu dan gemar melaksanakan shalat 

fardhu 

                                                           
34

 Iskandar, Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru 

(Jakarta: Referensi, 2012), 103. 
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Target penunjang yang harus dicapai: 

1) Hafal seluruh bacaan sholat 

2) Hafal 12 doa sehari-hari 

3) Hafal 12 surat pendek 

4) Hafal 6 kelompok ayat pilihan 

5) Mampu menulis (menyalin) ayat Al-Quran
35

 

                                                           
35

Ibid, 12. 
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68 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Peelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki 

definisi cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid 

(soheh) dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan 

dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah yang bersangkutan dari data 

alami dan mempunyai akurasi yang mendalam.
1
 

Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. 

Objek alamiah adalah objek yang berkembang apa 

adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kualitati, Kuantitatif R And D (Bandung: Alfabeta, 2015), 15. 
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peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek 

tersebut.
2
 

Dan dalam hal ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi 

intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial 

seperti indvidu, kelompok, institusi atau masyarakat. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dengan pengamatan berperan serta, namun 

peranan peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
3
 Untuk itu di dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrument, pengamatan berperan serta 

(Participant Observation), sekaligus pengumpul data. 

Sedangkan instrument lain sebagai penunjang. 

                                                           
2
 Abdul Manab, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 4. 
3
 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2000), 117. 
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Dalam penelitian kualitatif, penelitian terlibat 

dalam situasi fenomena yang diteliti sehingga peneliti 

diharapkan selalu memusatkan perhatiannya kenyataan 

atau kejadiaan dalam konteks yang diteliti. Setiap 

kejadian merupakan suatu yang unik, berbeda dengan 

yang lain karena berbeda konteksnya. Penelitian 

kualitatif hanya menghasilkan penemuan masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat yang berprioritas pada 

lapangan. 

Peneliti ini berlangsung dengan kehadiran 

peneliti di lapangan, pertama menemui Pengurus Forum 

Komunikasi Diniyah Takmiliyah guna wawancara 

mengenai Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, 

upaya yang dilakukan forum komunikasi diniyah 

takmiliyah serta kesulitan yang dialami selam ini, lalu 

melakukan observasi dan wawancara terhadap Asatid 

Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) (TPQ) diniyah, 
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murid-murid, serta wali murid di lingkungan Desa 

Jeporo. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Desa Jeporo, 

Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. peneliti 

memilih lokasi penelitian ini dikarenakan Penulis 

memilih objek penelitian di Taman Pendidikan Al-

Qur‟an (TPQ) Desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, 

Kabupaten Wonogiri. 

Peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian 

Desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten 

Wonogiri, dengan alasan karena 1) kurangnya 

pemahaman mengenai ilmu agama di masyarakat 2) 

kecenderungan orang tua dalam mensekolahkan anak 

terhadap pendidikan formal 3) kurangnya minat anak-

anak belajar al-Qur‟an di TPQ. Peneliti memilih lokasi 

Desa Jeporo karena terdapat masalah yang sesuai 
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dengan maslaah yang diangkat peneliti yaitu Upaya 

Forum Komunikasi Diniyah takmiliyah dalam 

revitalisasi Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) di desa 

Jeporo. 

D. Data Dan Sumber Data 

Sedangkan menurut teori penelitian kualitatif, 

agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas, data 

yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan 

juga data sekunder. 

1. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau 

kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik 

atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat 

dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian 

(informan) yang berkenaan dengan variabel yang 

diteliti. Adapun sumber data primer dari penelitian 

ini diambil dari Informan yang meliputi pengurus 

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Dewan 
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Asatidz Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ), wali 

santri, sertasantri TPQ di lingkungan Desa Jeporo. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dari 

dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, dan lain-

lain), foto-foto, rekaman video, benda-benda dan 

lain-lain yang dapat memperkaya data primer. 

Adapun data primer dari penelitian ini berasal dari 

dukumen, foto-foto kegiatan pembelajaran TPQ di 

lingkungan Desa Jeporo 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi wawancara mendalam, observasi dan 

dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena 

dapat dimengerti maknanya secara baik apabila 

dilakukan interaksi dengan subyek, melalui wawancara 

mendalam dan diobservasi pada latar, dimana fenomena 

tersebut berlangsung. Disamping itu untuk melengkapi 
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data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan 

yang ditulis oleh atau tentang subyek). Teknik yang 

digunakan peneliti yaitu: 

a. Wawancara mendalam  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara 

dua orang, untuk bertukar informasi dan ide melalui 

Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam satu topic tertentu.
4
 

Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya 

menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya 

dari responden atau informan. Teknik ini menuntut 

peneliti untuk mampu bertanya sebanyak-banyaknya 

dengan perolehan jenis data tertentu sehingga 

diperoleh data atau informasi yang rinci.
5
 

                                                           
4
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif , R And D (Bandung: Alvabeta,  2015), 317. 
5
 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: UMM Press, 

2004), 72. 
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Orang-orang yang dijadikan informan 

meliputi ketua Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah, anggota pengurus Forum Komunikasi 

Diniyah Takmiliyah , Asatid, santri, wali santri 

Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) (TPQ) di 

sekitar lingkungan Desa Jeporo. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh data tentang upaya 

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dalam 

revitalisasi Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ), 

keberhasilan Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah (FKDT) dalam Revitaisasi Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) di Desa Jeporo, Kec. 

Jatiporno, Kab. Wonogiri, faktor penghambat dan 

pendukung Upaya Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah (FKDT) dalam Revitaisasi Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) di Desa Jeporo, 

Kecamatan Jatiporno, Kabupaten Wonogiri. 
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b. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengamatan dan 

pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang 

diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan 

data dan informasi dari gejala atau fenomena 

(kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan 

didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah 

dirumuskan.
6
 Teknik pengumpulan data, observasi 

digunakan apabila penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, 

dan bila responden diamati tidak terlalu besar.
7
 

Dengan teknik ini peneliti mengamati 

aktivitas-aktivitas sehari-hari obyek penelitian, 

karakteristik fisik, situasi sosial, dan perasaan pada 

waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. 

                                                           
6
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2011), 168. 
7
 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & 

D, 145.   
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Observasi yang digunakan yaitu observasi 

non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya 

sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, 

menganalisis dan selanjutnya dapat membuat 

kesimpulan tentang perilaku masyarakat dalam 

pemilihan umum. Pengumpulan data dengan 

observasi non partisipan ini tidak akan mendapatkan 

data yang mendalam, dan tidak sampai tingkatan 

makna.
8
 

Dalam hal ini peneliti akan melakukan 

observasi tentang upaya Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah dalam Revitaisasi Taman Pendidikan Al-

Qur‟an (TPQ) di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno 

Kabupaten Wonogiri. 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat 

dalam catatan lapangan, sebagai alat yang sangat 

                                                           
8
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif , R And D , 205 
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penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan 

wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. 

Pada waktu di lapangan membuat “catatan”, setelah 

pulang ke rumah atau tempat tinggal barulah 

menyusun “catatn lapangan”. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung ditujukan pada subyek 

penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah 

catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan 

tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga 

untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan 

berguna bagi sumber data, bukti, informasi 

kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, 

dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 
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Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan 

dalam penelitian ini karena (1) pilihan alternatif, 

untuk subyek penelitian yang sukar atau tidak 

mungkin dijangkau, studi dokumentasi dapat 

memberikan jalan untuk melakukan pengumpulan 

data; (2) tidak reaktif karena studi dokumentasi tidak 

dilakukan secara langsung dengan orang, tetapi pada 

benda mati maka data yang diperlukan tidak 

terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau 

pengumpulan data; (3) untuk penelitian yang 

menggunakan data yang menjangkau jauh ke masa 

lalu, studi dokumentasi memberikan cara yang 

terbaik; (4) dengan dokumen-dokumen yang 

tersedia, teknik ini memungkinkan untuk mengambil 

sampel yang lebih besar dengan biaya yang relatif 

kecil.
9
 

                                                           
9
Ibid., 183. 
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Metode dokumentasi ini digunakan peneliti 

untuk memperoleh data mengenai sejarah 

dibentuknya Forum Komunikasi Diniah Takmiliah 

dan Upaya Forum Komunikasi Diniah Takmiliah 

dalam Revitaisasi Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

(TPQ) di Desa Jeporo. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis dalam penelitian merupakan bagian 

penting dalam proses penelitian karena dengan analisis 

inilah, data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama 

dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai 

tujuan akhir penelitian. Analisis data merupakan usaha 

(proses) memilih, memilah, membuang, menggolongkan 

data untuk menjawab dua permasalahan pokok: (1) tema 

apa yang dapat ditemukan pada data-data ini, dan (2) 
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seberapa jauh data-data ini dapat menyokong tema 

tersebut?.
10

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampi tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh.
11

 Berikut gambaran 

menurut Miles and Huberman :  

 

 

 

 

 

Gambar  3.1 Teknik Analisis Data Miles And Huberman 

                                                           
10

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 192. 
11

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif , R And D, 337. 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, pengabstrakan dan 

pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses 

ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari 

awal sampai akhir penelitian. Semakin lama 

peneliti kelapangan maka jumlah data akan 

semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh sebab 

itu perlu segera mungkin untuk melaksanakan 

reduksi data. 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan 

tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari 

penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh 

karena itu, kalau peneliti dalam melakukan 

penelitian, menemukan segala sesuatu yang 

dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki 

pola, justru itulah yang dijadikan perhatian penelti 
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dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan 

penelitian di hutan, maka pohon-pohon atau 

tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang yang 

belum dikenal selama ini, justru dijadikan focus 

untuk pengamatan selanjutnya.
12

 

Dalam hal ini peneliti mencari data-data 

yang asing seperti usaha yang dilakukan Forum 

Komunikasi Diniyah Takmiliyah, minat anak 

terhadap membaca al-Qur‟an, perhatian orang tua 

akan anaknya dalam belajar al-Qur‟an. 

b. Penyajian Data 

Adalah sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan untuk menarik 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajiannya antara lain berupa teks naratif, 

matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya 

                                                           
12

 Ibid, 339 
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adalah untuk memudahkan membaca dan menarik 

kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata 

secara apik. Penyajian data juga merupakan bagian 

dari analisis bahkan mencakup pula reduksi data. 

Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal 

yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, 

kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. 

Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan 

tema-tema inti. 

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan 

informasi serta data-data hasil dari wawancara 

dengan pengurus Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah, Ustadz Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

(TPQ) di Desa Jeporo, tokoh masyarakat Desa 

Jeporo, wali santri, serta sanntri TPQ di Desa 

Jeporo. 
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c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian 

dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Makna-makna yang 

muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan 

kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin 

dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan 

preposisi yang terkait dengan prinsip logika, 

mengangkatnya sebagai temuan penelitian, 

kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara 

berulang-ulang terhadap data yang ada, 

pengelompokan data yang telah terbentuk, dan 

preposisi yang telah dirumuskan. Langkah 

selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian 



86 
 

 

lengkap, dengan „temuan baru‟ yang berbeda dari 

temuan yang sudah ada.
13

 

Peneliti disisni menyimpulkan hasil 

temuannya baik itu wawancara dengan pengurus 

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Ustadz 

Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) di Desa 

Jeporo, tokoh masyarakat Desa Jeporo, tokoh 

masyarakat Desa Jeporo, wali santri, serta sanntri 

TPQ di Desa Jeporo, maupun dari data observasi 

mengenai Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) di 

Desa Jeporo. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). 

                                                           
13

 Ibid,  344. 
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Dalam bagian ini peneliti  harus mempertegas 

teknik apa yang digunakan dalam mengadakan 

pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Berikut 

beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam 

proses penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

istrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini 

keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam 

waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan 

keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.
14

 

b. Pengamat yang tekun  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam  penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasiyang sangat relevan 

                                                           
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),  276. 
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dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi 

pengamatan yang tekun sangat dibutuhkan untuk 

mendalami kajian penelitian. 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk 

mencapai keabsahan, yaitu triangulasi data, 

pengamat, teori, dan metode.
15

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian  

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini 

ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahapan terakhir 

                                                           
15

Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 143. 
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dari penelitian yaitu tahap penulisan hasil penelitian.
16

 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi: menyusun 

rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian, dan 

menyangkut persoalan penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan, dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama 

dan setelah pengumpulan data. 

                                                           
16

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 84-

91. 
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4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.yang 

meliputi penulisan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan selama berada dilapangan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum  

1. Letak Geografis Desa Jeporo  

Secara geografis Desa Jeporo terletak pada 

1200 meter dari permukaan laut, dengan topografi 

dataran tinggi atau pegunungan dengan suhu udara 

rata-rata 29,00 derajat celcius, serta curah hujan 

60,00 mm/tahun. Desa Jeporo memiliki luas wilayah 

958,77 Ha batas-batas wilayah sebagai berikut:
1
 

a. Sebelah utara  : Hutan 

b. Sebelah selatan  : Desa Kopen 

c. Sebelah timur : Kelurahan Balepanjang 

d. Sebelah barat : Desa Mangunharjo 

                                                           
1
 Lihat pada transkip dokumen dalam lampiran penelitian ini. 

01/D/22- II/2019 
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Luas lahan yang dipergunakan sebagai 

pemukiman 114,10 Ha, sawah 120,04 Ha, dan 

perkebunan/ ladang 122,11 ha.  Beberapa sarana 

dibangun untuk menunjang kegiatan dan menunjang 

kegiatan masyarakat, seperti sarana peribadatan 

berupa masjid sebanyak 25 dan musholla 2. Sarana 

pendidikan Islam seperti Taman Pendidikan Al-

Qur’an (TPA) sebanyak 1, sarana pendidikan seperti 

taman kanak-kanak sebanyak 3 buah, sekolah dasar 

(SD)  3 buah. Sarana lainnya berupa sarana 

perpustakaan Desa, dan sarana olahraga berupa 

lapangan sepak bola. 

2. Penduduk Desa Jeporo 

Berdasarkan data administrasi desa jeporo 

tahun 2018, jumlah penduduk Desa Jeporo adalah 
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terdiri dari 1834 kk,  dengan jumlah total 6035 jiwa. 

Dengan rincian 3116 laki-laki dan 2919 perempuan.
2
 

3. Kondisi masyarakat pada bidang sosial-budaya 

Kondisi sosial budaya masyarakat Desa 

Jeporo memang tergolong bagus, terutama ketika 

melihat masyatakat saling menjaga persaudaraan, 

gotong royong dalam membangun desa, ditambah 

lagi organisasi kepemudaan seperti karang taruna 

sangat membantu masyarakat sekitar saat tenaganya 

dibutuhkan dalam acara hajatan masyarakat. 

Masyarakat desa jeporo menjunjung tinggi adat dan 

budaya yang ada di masyarakat, seperti genduren 

ruwatan atau bersih desa, selikuran pada bulan 

Ramadan, megengan.
3
 

 

                                                           
2
 Lihat pada transkip dokumen dalam lampiran penelitian ini. 

01/D/22- II/2019 
3
 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini. 

01/O/8-IV/2019 
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4. Gambaran  Ekonomi Desa Jeporo 

Desa Jeporo adalah suatu desa yang terletak 

di selatan kaki gunung merapi, desa ini berada di 

sebelah utara dari Kabupaten Wonogiri yang 

berbatasan langsung dengan Kab. Karanganyar. 

Desa jeporo merupakan daerah pegunungan dan 

perbukitan, sehingga masyarakat Desa Jeporo 

kebanyakan adalah petani. Petani hanya dapuat 

bercocok tanam ketika musim penghujan, kecuali 

lahan yang mendapat irigasi, petani dapat panen padi 

setahun tiga kali. Bagi petani yang tidak 

mendapatkan irigasi hanya mengandalkan musim 

hujan, sebagian masyarakat Desa Jeporo merantau 

ke Jakarta ada sebagian menjadi buruh pabrik, 

berdagang jamu, dan sebagai buruh bangunan.
4
 

 

                                                           
4
 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini. 

01/O/3-III/2019 
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5. Kondisi Pendidikan Desa Jeporo  

Tingkat pendidikan penduduk Desa Jeporo 

didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD), anak-

anak ketika lulus SD sebagian tidak melanjutkan 

sekolah dikarenakan factor ekonomi. Sebagian lagi 

masyarakat berbondong-bondong menyekolahkan 

anak-anaknya sampai lulus SMA, para orang tua 

mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan, 

mereka tidak mengiginkan pendidikan anak-anaknya 

seperti orang tuanya, walaupun orang tua hanya 

lulusan SD tapi anak-anak mereka minial haruslah 

lulusan SMA.
5
 

 

 

 

                                                           
5
 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini. 

01/O/8-III/2019 
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6. Data Nama TPQ Dan Kepala TPQ Se-Desa 

Jeporo  

TPQ di Desa Jeporo menurut penyuluhan 

pada tahun 2019 sebanyak 27 TPQ. Adapun daftar 

TPQ se Desa Jeporo sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Daftar TPQ se-Desa Jeporo 

Tahun 2019 

NO TPQ Alamat Kepala TPQ 

1.  Al Hidayah Poncol Rianto 

2.  Al Barokah Banar lor Ulinuha 

3.  Al Barokah Jambul Mudzakar salim 

4.  Hidayatus sibyan Mlokokerep Mualim 

5.  LDII Jeporo Suyatmo 

6.  Baitul Karim Sugihan M.Bashori, S.Pd 

7.  Sirojuth Tholibin Pakelan M.Saifudin 

8.  Baitul Karim Karangan Sugeng 

9.  Al Amin Girirejo Eka Yuni P 

10.  Nurul fatah Poncol Eka Yuni P 

11.  Al Barokah Banar Kidul Ulinuha 

12.  Al Barokah Jambul Mudzakar salim 

13.  Al Ikhlas Taman sari Parno 

14.  LDII Jeporo Suyatmo 

15.  Baitul Karim Sugihan M.Bashori, S.Pd 

16.  Sirojuth Tholibin Pakelan M.Saifudin 

17.  Baitul Karim Karangan Sugeng 

18.  Baitul Karim Jambul M. Nur Wakhid 
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19.  Baitul A'la Banar Lor Umar Maulana 

20.  Nur Rohman Banar Lor Anom Suwarto 

21.  Baitul Karim Jeporo Darso 

22.  Baiturrohim Banar Lor Purwanti 

23.  Baitul A'la Jambul Suparmono 

24.  Baiturrohman Banar Lor Jumadi 

25.  BaitusSalam Banar Kidul Suwarno 

26.  Baitul Ulum Banar Kidul Slamet Widodo 

27.  As Salam Banar Kidul Karyadi 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Upaya Forum Komunikasi TPQ Takmiliyah 

Dalam Revitalisasi Taman Pembelajaran Al-

Qur’an (TPQ) Di Desa Jeporo, Kec. Jatiporno, 

Kab. Wonogiri 

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

(FKDT) adalah forum yang membina hubungan 

kerja sama secara koordinatif anatar TPQ. Dan 

berfungsi sebagai wadah interaksi, wadah konsultasi 

wadah koordinasi Guru TPQ dalam mensukseskan 

penyelenggaraan TPQ. Pernyataan tersebut seperti 
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yang diutarakan oleh Bapak Mualim selaku ketua 

FKDT Jatipurno: 

“Forum komunikasi Diniyah Takmiliyah 

adalah perkumpulan pengurus TPQ dan guru 

madrsah dibawah naungan Depag, yang mana 

sebagai wadah koordinasi dan konsultasi 

mengenai TPQ.”
6
 

Hal yang  sama diungkapkan oleh Ibu Eka 

selaku sekretaris pengurus TPQ Jatipurno: 

“Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

adalah perkumpulan pengurus TPQ dan guru-

guru TPQ guna meningkatkan kualitas tenaga 

pendidik dan meningkatkan TPQ, didalam 

forum tersebut para pengurus dan guru TPQ 

dapat saling berdiskusi mengenai TPQ, ”
7
 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh 

Puput Hardianti selaku Ustazah TPQ Hidayatus 

Sibyan:   

“Forum Komunikasi TPQ Takmiliyah adalah 

forum yang membina para guru TPQ dan 

                                                           
6
 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

01/W/12-4/2019 
7
 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

04/W/18-3/2018 
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TPQ supaya mampu mengembangkan 

kurikulum pendidikan di TPQ.”
8
 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa Forum Komunikasi TPQ Takmiliyah adalah 

organisasi guru TPQ untuk menjalin hubungan 

kerjasama sebagai wadah koordinasi, diskusi dan 

konsultasi dalam meningkatkan kualitas seorang 

tenaga pendidikan dan kemajuan TPQ dibawah 

naungan Departemen Agama. 

TPQ merupakan tempat diajarkannya al-

Qur’an, mengingat betapa pentingnya pendidikan al-

Qur’an bagi anak. Selain pendidikan al-Qur’an di 

TPQ anak diajarkan akhlak yang baik, dan juga 

do’a-do’a dalam kehidupan sehari-hari. 

 Namun akhir-akhir ini, banyak dari anak-

anak yang belum dapat membaca al-Qur’an bahkan 

                                                           
8
 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

02/W/13-4/2019 
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ada pula yang belum memahami huruf hijaiyah, 

anak-anak pada akhir-akhir ini mulai enggan belajar 

di TPQ mereka lebih asyik dengan dunianya masing-

masing.
9
 

Dari alasan diatas peneliti ingin mengadakan 

penelitian terkait Upaya Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah dalam Revitalisasi Taman Pebeajaran 

Al-Qur’an (TPQ) . 

Dengan adanya permasalahan tersebut maka 

perlu adanya suatu usaha untuk meningkatkan 

kembali eksistensi TPQ. Untuk mewujudkan hal 

tersebut perlu adanya upaya yang dilakukan oleh 

FKDT dalam revitalisasi TPQ.  

Peneliti melakukan wawancara dengan 

Bapak Mualim selaku ketua TPQ dan penanggung 

                                                           
9
 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini. 

05/O/11-4/2019 
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jawab FKDT Kecamatan Jatipurno tentang usaha 

FKDT dalam revitalisasi TPQ:  

“Pendataan TPQ di Desa Jeporo yang bekerja 

sama dengan KUA dan penyuluh, Lomba Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Seni 

(MAPSI) se-Kecamatan Jatipurno, sosialisai 

BIMTEK manajemen pengelolaan TPQ yang 

berada di Pendopo Kecamatan Jatipurno, 

mengupayakan adanya bisaroh bagi guru TPQ, 

membantu ijin oprasional TPQ atau, 

kedepnnya kami juga akan mengadakan ujian 

akhir bagi anak-anak, serta melakukan 

hubungan dengan lembaga-lembaga seperti 

pengurus kecamatan dan juga kabupaten guna 

memperlancar program-program yang telah 

ada.”
10

 

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Eka 

selaku sekretaris pengurus TPQ kecamatan 

Jatipurno: 

“Program-program FKDT adalah 

terselenggaranya Lomba Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Dan Seni (MAPSI) 

se-Kecamatan Jatipurno, sosialisai BIMTEK 

manajemen pengelolaan TPQ, Mengupayakan 

                                                           
10

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 01/W/12-4/2019 
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adanya bisaroh bagi guru TPQ, , selain itu 

kedepannya kami juga akan menyamakan 

kurikulum TPQ, dengan penyamaan kurikulum 

ini kedepannya TPQ akan semakin banyak 

mencetak para generasi Qur’ani, Selain itu 

Alhamdulillah hubungan dengan para instansi 

seperti pegaai kecamatan dan kabupaten 

berjalan dengan baik, dengan hubungan ini 

kedepannya madrasah lebih diperhatikan oleh 

pemerintah. 
11

 

Hal ini juga disampaikan oleh Ustazah Ikka 

Devi Lianti, Ustazah dan pengurus TPQ Hidayatus 

Sibyan: 

“Pada bulan Januari kami mengisi data 

nasabah bank Jawa Tengah guna untuk 

membuat rekening insentif bagi guru TPQ, 

rekening tersebut sebagai buku tabungan. Dan 

pada bulan maret ini insentif guru TPQ sudah 

cair dan buku tabungan dapat diambil di 

Kemenag Kabupaten Wonogiri.”
12

 

Berdasarkan penelitian di TPQ sekitar Desa 

Jeporo peneliti menemukan para guru TPQ menerapkan 

                                                           
11

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 03/W/28-4/2019 
12

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 04/W/13-4/2019 



103 
  

 

program tahunan berupa tadarus al-Qur’an pada bulan 

Ramadan yang dimulai pukul 4 sore dan dilanjutkan 

buka bersama di masjid. Anak-anak bersemangat dalam 

mengikuti program tersebut, Dalam kegiatan tersebut 

anak-anak bergantian membaca al-Qur’an, Ustad dan 

Ustazah mendapingi anak-anak dalam tadarus tersebut.  

Dengan kegiatan tersebut anak-anak lebih sering 

membaca al-Qur’an.
13

 

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa 

program-program yang Program-program FKDT dalam 

revitalisasi TPQ adalah terselenggaranya Lomba Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Seni (MAPSI) 

se-Kecamatan Jatipurno, sosialisai bimtek manajemen 

pengelolaan TPQ yang berada di Pendopo Kecamatan 

Jatipurno. Mengupayakan adanya bisaroh bagi guru 

TPQ yang pada bulan maret sudah cair. Membantu ijin 

                                                           
13

 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini. 

05/O/11-4/2019 



104 
 

 

oprasional TPQ atau piagam TPQ dan kedepannya akan 

menyamakan kurikulum TPQ, dengan penyamaan 

kurikulum ini kedepannya TPQ akan semakin banyak 

mencetak para generasi Qur’ani, dan anak-anak 

semangat dalam belajar di TPQ bertambah dengan 

metode yang diterapkan oleh para Guru TPQ. Serta 

adanya program tahunan pada bulan ramadan yang 

dilakukan para guru TPQ berupa tadarus al-Qur’an di 

masjid dan musholla. 

2. Keberhasilan Forum Komunikasi TPQ 

Takmiliyah (FKDT) Dalam Revitaisasi Taman 

Pembelajaran Al-Qur’an Di Desa Jeporo, Kec. 

Jatiporno, Kab. Wonogiri 

Keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat 

dari hasil yang telah dicapai dan manfaat yang 

dirasakan oleh pihak yang bersangkutan. Yang 

tentunya tidak terlepas dari berbagai kerja sama 
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antara peserta didik, guru TPQ, maupun organisasi 

pendidikan.   

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

(FKDT) memiliki program-program dalam 

revitalisasi Taman Pebelajaran Al-Qur’an (TPQ). 

Adapun keberhasilan atau prestasi yang diraih 

sebagai hasil nyata dari FKDT baik dalam tingkat 

Desa, Kecamatan sebagai eksistensinya. 

Keberhasilan FKDT adalah sebagai berikut: 

a. Membantu Ijin Oprasional TPQ  

Ijin oprasional dalam sebuah lembaga 

pendidikan sangatlah dibutuhkan. Selain agar 

mendapatkan pengesahan dari pemerintah juga 

kedepannya sangat dibutuhkan oleh lembaga 

ketika ada bantuan dari pemerintah berupa bantuan 

oprasional maupun yang lainnya. Seperti yang 

diungkapkan oleh bapak Mualim selaku ketua 
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TPQ dan penanggung jawab FKDT kecamatan 

Jatipurno: 

TPQ adalah lembaga Islam yang dikenal 

sejak lama bersamaan dengan masa 

penyiaran Islam di Nusantara. Sudah 

seharusnya TPQ mendapatkan perhatian 

dari pemerintah.  Pengurus FKDT 

mengajak kepada pengurus dan ustadz 

TPQ agar segera membuat proposal ijin 

oprasional TPQ, yang mana kesempatan 

ijin ini dilakukan serentak se-Kabupaten 

Wonogiri. Dengan ijin oprasional ini 

kedepanya TPQ lebih diperhatikan oleh 

pemerintah dan juga masyarakat, selain itu 

anak-anak lebih tertarik dan mau belajar 

ke TPQ. Ijin oprasional ini juga sebagai 

data di Kemenag kabupaten, bahwa TPQ 

tersebut benar-benar beroprasi. Ijin 

oprasional ini juga sebagai syarat 

mendapatkannya insentif dari pemerintah 

kabupaten agar tidak ada penyalah gunaan 

bantuan.
14

 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu 

Eka selaku sekretaris pengurus TPQ Jatipurno: 

“Dengan perkembangan zaman ini TPQ 

haruslah memiliki izin oprasional, selain 

                                                           
14

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 01/W/12-4/2019 
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sebagai mendapat pengakuan dari 

pemerintah, piagam TPQ ini dapat 

digunakan untuk mencari bantuan 

keperintah kedepanya seperti untuk 

pembangunan gedung dan yang lainnya. 

Dari pengurus FKDT  kabupaten 

mengajak bagi pengurus TPQ untuk 

mendaftarkan TPQnya ke-Kemenag.
15

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Ustad 

Riyanto selaku pengurus TPQ al-Hidayah: 

“Para pengurus TPQ di haruskan segera 

mendaftarkan TPQ-nya dengan syarat 

menyerahkan proposal ijin oprasional, 

ijazah terakhir guru TPQ dan KTP. Ijin 

oprasional ini digunakan sebagai syarat 

mendapatkan insentif bagi guru TPQ.
16

 

 

Hal lain disampaikan oleh Ustad Rifqi 

selaku ustadz dan pengurus TPQ Nurul Fatah: 

“FKDT memberitahukan kami bahwa 

untuk segera mendaftarkan TPQ ke 

Kemenag Kab. Wonogiri. Untuk ijin 

proposal kami dibantu oleh FKDT, FKDT 

                                                           
15

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 03/W/28-4/2019 
16

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 07/W/27-4/2019 
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memberikan contoh proposal ijin 

oprasional.”17 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa upaya FKDT dalam refitalisasi TPQ 

melalui ijin oprasional, dengan ijin oprasional ini 

kedepanya pemerintah lebih memperhatikan TPQ 

yang ada, dan juga kedepanya bila lembaga 

menghendaki mencari bantuan akan lebih mudah. 

b. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dan Seni (MAPSI) se-Kecamatan Jatipurno 

FKDT Berhasil mengadakan lomba 

MAPSI di Kecamatan Jatipurno, dengan lomba 

yang telah dilaksanakan kedepannya mampu 

meningkatkan eksistensi TPQ dalam 

mengembangakan pendidikan agama. Seperti yang 

diutarakan oleh bapak Mualim selaku ketua TPQ 

                                                           
17

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 10/W/28-4/2019 
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dan penanggung jawab FKDT kecamatan 

Jatipurno: 

“Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Dan Seni (MAPSI) bertujuan untuk 

menanamkan nilai agama kepada peserta 

didik. Dalam sebuah perlombaan yang 

dicari bukan hanya juaranya tetapi lebih dari 

itu, yang terpenting adalah bagaimana kita 

menanamkan nilai-nilai agama dan 

kesemangatan dalam menimba ilmu agama. 

Selain itu dengan adanya lomba ini dapat 

memotifasi anak-anak untuk lebih giat 

dalam belajar ilmu agama. Perlombaan 

tersebut kami laksanakan di Kantor 

Kecamatan  Jatipurno yang diikuti oleh 

seluruh TPQ di Kecamatan Jatipurno. 

Antusias dari anak-anak dalam mengikuti 

kegiatan perlombaan tersebut menggugah 

hati para pengurus TPQ untuk 

meningkatkan pendidikan agama di 

Jatipurno.” 
18

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Eka 

selaku sekretaris pengurus TPQ Kec. Jatipurno: 

“Pada bulan September 2018 kami 

melaksanakan lomba MAPSI yang berada 

di Kecamatan Jatipurno, lomba ini 
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 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 01/W/12-4/2019 
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diperuntukkan bagi siswa-siswi TPQ di 

sekitar Kecamatan Jatipurno, lomba-lomba 

tersebut seperti lomba cerdas cermat, lomba 

adzan, lomba pidato, lomba tartil. Dengan 

adanya lomba ini kami berharap anak-anak 

semakin mendekatkan diri kepada kitab suci 

al-Qur’an, dan meningkatkan semangat 

membaca al-Qur’an. tujuan diadakannya 

lomba MAPSI ini, diharapkan minat siswa 

dalam belajar ilmu agama semakin 

meningkat,  dan bagi masyarakat 

kedepannya lebih berseangat dalam 

membeajarkan anak-anaknya ke TPQ”
19

 

Hal lain juga disampaikan oleh Ustazah 

Puput Hardianti selaku guru TPQ Hidayatus 

Sibyan: 

“Ketika anak-anak mendengar akan 

diadakan lomba tingkat kecamatan anak-

anak sangat bersemangat untuk megikuti 

kegiatan tersebut, anak-ank sangat antusias 

untuk mengikuti perlombaan. Kami sangat 

mendukung dengan adanya perlombaan 

seperti ini karena dengan adanya 

perlombaan seperti ini semangat anak-anak 

dalam belajar semakin meningkat.”
20

 

                                                           
19

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 03/W/28-4/2019 
20

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 02/W/13-4/2019 
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Dari hasil wawancara penulis dengan murid 

TPQ Hidayatus Sibyan, mereka mengatakan: 

(Fitri) “Kami sangat senang ketika ada lomba, 

walau kita tidak mendapat juara tetapi kita 

sudah berusaha.”
21

 

 

(Sinta) “Senang sekali ketika mengikuti lomba, 

dengan lomba ini kami dapat mengasah 

kemampuan kita.”
22

 

 

(Amel) “ saya senang mengikuti lomba di 

Kecamatan Jatipurno, kemarin saya 

mengikuti lomba cerdas cermat, dengan 

perlombaan tersebut pengalaman saya 

bertambah.”
23

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa fkdt melaksanakan lomba MAPSI yan 

berada di pendopo kecamatan Jatipurno, dengan 

lomba tersebut kedepanya anak-anak lebih 

bersemangat belajar di TPQ. 

                                                           
21

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 07/W/20-4/2019 
22

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 08/W/5-V/2019 
23

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 09 /W/20-4/2019 
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c. Mengupayakan Insentif (Bisarah) Bagi Guru TPQ 

Seperti yang kita ketahui selama ini guru 

TPQ dalam menjalankan tugasnya hanyalah 

bermodalkan lillahita’ala yang mana para guru 

TPQ tidak pernah mengharapkan bayaran atas apa 

yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya. 

FKDT mengupayakan adanya insentif (bisarah) 

bagi guru TPQ yang diajukan kepada Departemen 

Agama. Seperti yang diutarakan oleh Bapak 

Mualim sebagai ketua FKDT Jatipurno: 

“FKDT mengupayakan adanya insentif bagi 

guru TPQ, yang diajukan kepada 

pemerintah kabupaten Wonogiri, bagi tiap-

tiap TPQ membuat proposal ijin oprasioal 

yang nantinya diserahkan kepada kemenag 

kabupaten, dari proposal inilah nanti 

dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan 

insentif tersebut. FKDT meminta agar 

pemerintah untuk meningkatkan perhatian 

kepada lembaga TPQ dan tenaga pendidik, 

sebab selama ini kesejahteraan guru TPQ 

belumlah layak. Dengan adanya insentif ini 

kedepannya dapat menjadikan kesejahteraan 
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guru TPQ, dan nantinya para guru TPQ 

lebih semangat dalam mengajarkan ilmu-

ilmu agama kepada anak-anak. ”
24

 

  

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu 

Eka selaku sekretaris FKDT jatipurno: 

“Pada umumnya pengelolaan TPQ dalam 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

hanya bermodalkan semangat pengabdian 

dan rasa tanggung jawab yang tinggi, para 

guru hanya bermodalkan niatan untuk 

mencari ridlo Allah, mereka menyadari 

bahwa menyampaikan ilmu yang dimiliki 

adalah suatu kewajiban. Maka dari situlah 

FKDT mengupayakan adanya insentif bagi 

guru TPQ, dengan adanya insentif ini 

diharapkan guru TPQ kedepanya lebih 

memperhatikan anak-anak didiknya. 

Alhamdulillah pada bulan april insentif guru 

TPQ sudah cair dan dapat diambil di Bank 

Jawa Tengah. Para guru TPQ harus datang 

ke Kemenag Jawa Tengah untuk mengambil 

buku tabungan yang mana buku tabungan 
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 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 01/W/12-4/2019 
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ini tidak dapat diwakilakan karena buku ini 

diserahkan perseorangan.”
25

 

Hal lain juga disampaikan oleh Ustadz 

Rifqi selaku guru TPQ Nurul Fatah: 

“Kami tidak pernah meminta bayaran 

kepada wali santri, ketika ada bayaran itu 

digunakan untuk membeli kitab, dan 

keperluan anak-anak sendiri, pada bulan 

april insentif bagi guru sudah cair dan dapat 

diambil di Kemenag Kabupaten 

Wonogiri.”
26

 

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu 

Katini salah satu wali murid siswa TPQ Hidayatus 

Sibyan: 

“Guru TPQ selama ini tidak pernah 

memungut biaya sepeserpun, anak-anak 

yang mengaji di TPQ belajar ilmu agama 

tidaklah membayar, biasanya ada 

sukarelawan orang tua siswa yang mengaji 

di TPQ yang memberikan uang kepada para 
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 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 03/W/28-4/2019 
26

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 10/W/28-4/2019 



115 
  

 

guru TPQ, dan pada akhir tahun biasanya 

masyarakat iuran untuk diberikan kepada 

guru TPQ hidayatus sibyan.”
27

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu 

Sri Mulyani wali santri yang mengaji di TPQ 

Hidayatus Sibyan: 

“TPQ  tidak pernah memungut biaya kepada 

murid-muridnya, murid-murid di kenai 

biaya hanya untuk memfoto copi kitab”
28

 

Berikut adalah daftar guru TPQ yang 

mendapatkan insentif atau bisarah: 

NO Nama TPQ Alamat 

Guru Yang 

Mendapat 

Bisarah 

1.  Nurul jannah Jabul 
Muslih 

Sumiyati 

2.  Al Hidayah Poncol 
Nuryanti 

Eni Riyanti 

3.  Al Barokah Banar lor 
Rofiqoh 

Hasanah 

4.  Al Barokah Jambul Marmi 
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 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 11/W/13/42019 
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 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 12/W/18-3/2019 
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5.  
Hidayatus 

sibyan 
Mlokokerep 

Ikka devi 

lianti 

Puput 

Hardianti 

Mualim 

6.  
Sirojuth 

Tholibin 
Banar Kidul 

Murtafiah 

M.Saifudin  

7.  Al Amin Girirejo Triyanti 

8.  Nurul fatah Poncol 

Eka Yuni 

Purwanti 

M.Rifqi 

Fahmi Al 

hadari 

 

d. Sosialisai Bimtek Manajemen Pengelolaan TPQ 

Untuk revitalisasi Taman Pebeajaran Al-

Qur’an (TPQ) FKDT Jatipurno mengadakan 

BIMTEK Manajemen Pengelolaan TPQ. Dalam 

BIMTEK ini di jelaskan mengenai metode 

pembelajaran, teknik penilaian, serta pedoman 

penilaian. Peneliti melakukan wawancara dengan 

bapak Mualim selaku ketua FKDT Jatipurno dan 
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ketua panitia BIMTEK Manajemen Pengelolaan 

TPQ: 

“TPQ merupakan satuan pendidikan 

keagamaan yang menggelar pendidikan 

agama. Banyak peran dari TPQ, kami 

berharap dengan adanya acara BIMTEK 

Pengelolaan Manajemen TPQ yang dihadiri 

oleh Bapak Marsyidi Sekretaris Badko TPQ 

Kabupaten wonogiri, para Ustad dan 

Ustadzah lebih bersemngat dalam 

mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak.  

Dalam BIMTEK tersebut bapak ketua 

kemenag Wonogiri mengajak kepada 

pengurus TPQ agar selalu bersemangat 

dalam membina anak-anak generasi bangsa 

yang mana kita ketahui akhlak, moral anak-

anak semakin merosot. Dalam BIMEK 

tersebut kami sampaikan tentang cara 

pengelolaan TPQ dengan baik, dalam 

bimtek tersebut kami sampaikan tentang 

tata cara pengelolaan kelas yang baik mulai 

dari masuk kelas, didalam kelas, sampai 

pulang guru juga harus memberikan 

motivasi kepada anak-anak agar lebih 

bersemangat dalam membaca al-Qur’an.
29

 

Hal ini disampaikan oleh Ibu Eka selaku 

sekretaris pengurus TPQ kecamatan jatipurno: 
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 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 01/W/12-4/2019 
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“BIMTEK Manajemen Pengelolaan TPQ 

yang dihadiri oleh Bapak Marsyidi 

Sekretaris Badko TPQ Kabupaten 

Wonogiri,. Dengan dihadirkannya Bapak 

Marsyidi dalam BIMTEK tersebut harapan 

kami adalah para pengurus dan guru TPQ 

lebih bersemangat karena adanya perhatian 

dari pemerintah. Dalam BIMTEK tersebut 

kami menyampaikan tentang manajemen 

pengelolaan TPQ, kami memberikan buku 

panduan mengajar kepada para guru TPQ 

dan TPQ.
30

 

Hal lain disampaikan oleh Ikka Devi Liyanti 

selaku guru TPQ : 

“FKDT mengumpulkan guru se-kecamatan 

yang mana disana membahas tentang 

program dan menejemen TPQ dalam 

meningkatkan kualitas TPQ kedepannya, 

dalam acara tersebut dihadiri oleh Bapak 

Mursyidi Sekretaris Badko TPQ Kabupaten 

Wonogiri .”
31
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Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan 

pada saat proses pembelajaran di TPQ Mambaul 

Huda adalah sebagai berikut: 

Proses pembelajaran lebih kondusif dengan 

metode yang telah diberikan, karena anak-anak 

mendapatkan tugas ketika yang lain membaca, 

sehingga tidak ada waktu luang untuk bermain. 

Anak-anak lebih bersemangat dalam membaca al-

Qur’an, dan anak lebih cepat dalam memahami 

huruf-huruf hija’iyah.
32

 

Hal yang sama diungkapkan oleh Ustad 

Rianto selaku TPQ al-hidayah: 

“Minat dan semangat anak-anak dalam 

membaca al-Qur’an lebih membaik dengan 

metode yang telah disosialisasikan, 

pembelajaran lebih kondusif, anak-anak 
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 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini. 

05/O/11-4/2019 
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menjadi tidak bosan dengan pembelajaran 

yang diberikan.
33

 

Berdasrkan observasi yang peneliti lakukan 

di TPQ Mambaul Huda sebagai berikut: 

Pada hari sabtu pukul 03.00 WIB. Tepatnya 

pada kegiatan TPQ Ustazah Puput dan Ustazah   

memimpin pembelajaran. Kelas terbagi menjadi dua 

ruangan, kelas yang masih membaca Iqra’ dan kelas 

yang sudah al-Qur’an.
34

 

Peneliti memilih TPQ Mambaul Huda karena 

TPQ Mambaul Huda  diampu oleh ketua TPQ 

kecamatan Jatipurno Bapak Mualim sehingga 

peneliti tertarik untuk meneliti TPQ Hidayatus 

Sibyan, sehingga penelitian ini dirasa cocok dengan 

bahasan yang ingin diteliti, terkait keberhasilan yang 
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 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini 
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diraih FKDT  Dalam Revitaisasi Taman Pebeajaran 

Al-Qur’an (TPQ). 

Kegiatan ini dimulai dengan ustazah 

mengucapkan salam kepada anak-anak, Ustazah 

mengarahkan anak-anak agar menyiapkan kitab dan 

bukunya diatas meja. Ustazah  mengajak anak-anak 

untuk membaca doa sebelum belajar. 

Dalam proses pembelajaran anak-anak 

bergiliran membaca satu persatu-persatu menghadap 

para ustazah sekitar 5 menit, para ustazah menyimak 

bacaan anak-anak ketika salah langsung dibenarkan 

oleh para ustazah. Untuk anak-anak yang antri 

menghadap mereka diperintahkan untuk 

membacanya terlebih dahulu, dan santri yang sudah 

membaca diberikan tugas seperti membantu teman-

temannya bila menemukan kesulitan, dan menyalin 

doa-doa di buku masing-masing dan lain-lain. Ketika 
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semua anak-anak sudah menghadap ustazah 

mengecek sau persatu tugas yang telah diberikan dan 

memberikan nilai kepada anak-anak.  

Diakhir pertemuan para ustazah mengajak 

anak-anak bermain sambil bernyanyi agar anak-anak 

tidak bosan didalam kelas serta memberikan motifasi 

kepada anak-anak untuk selalu membaca Iqra’ 

maupun al-Qur’annya dirumah supaya cepat lancar 

dalam membacanya.  

Demikian pemaparan singkat terkait Upaya 

Forum Komunikasi TPQ Takmiliyah Dalam 

Revitaisasi Taman Pebeajaran Al-Qur’an (TPQ). 
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3. Faktor Penghambat Dan Pendukung Upaya 

Forum Komunikasi TPQ Takmiliyah (FKDT) 

Dalam Revitaisasi taman pembelajaran al-

Qur’anDi Desa Jeporo, Kec. Jatiporno, Kab. 

Wonogiri 

Untuk meningkatkan kualitas TPQ 

dibutuhkan suatu program dan usaha untuk 

revitalisasi Taman Pebeajaran Al-Qur’an (TPQ). 

Dalam sebuah upaya pasti ada suatu pendukung dan 

penghambat dalam melaksanakan kegiatan FKDT. 

Adapun beberapa faktor penghambat tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Minat Peserta Didik  

Lancar tidaknya suatu pendidikan 

tergantung pada diri peserta didik itu sendiri, 

karena apabila mereka mempunyai kemauan atau 

minat untuk belajar dengan sungguh-sungguh 
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dalam menekuni pengetahuan sesuai dengan 

kemampuannya maka akan mendukung proses 

pendidikan dan tentunya tidak akan mengalami 

kesulitan dalam belajarnya. Begitu pula 

sebaliknya apabila dalam diri peserta didik tidak 

ada kemauan untuk belajar dan tidak 

mengembangkan kemauannya maka akan 

menghambat proses pendidikan dan peserta didik 

cenderung mengalami kesulitan belajar.  

Berdasarkan penelitian yang peneliti 

lakukan masih banyak anak-anak yang membaca 

al-Qur’annya belum lancar, anak-anak jarang 

membacanya dirumah dan masih terdapat anak-

anak yang tidak belajar di TPQ, mereka asyik 

dengan permainannya ketika teman-temanya 
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belajar di TPQ.
35

 Seperti yang diungkapkan oleh 

Ustazah Zulfa selaku ustazah TPQ Hidayatus 

Sibyan: 

“Minat anak-anak TPQ dalam beajar di 

TPQ masihlah kurang, hanya saja 

terkadang mereka anak-anak bila 

temannya ada yang tidak berangkat 

mereka ikut-ikutan tidak berangkat 

belajar, kebanyakan ini terjadi pada santri 

laki-laki, bila temannya tidak berangkat 

belajar ke TPQ mereka tidak berangkat 

pula.”
36

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Eka 

selaku sekretaris pengurus TPQ kecaatan 

jatipurno: 

“Minat anak-anak belajar di TPQ 

masihlah kurang, di Desa Jeporo masih 

banyak yang membaca Iqra’ walaupun 

seperti itu banyak dari anak-anak yang 

enggan untuk belajar di TPQ, ada 

                                                           
35

 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini. 

05/O/11-4/2019 
36

Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini 
05/W/24-4/2019 
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sebagian dari mereka yang malu karena 

sudah  besar.”
37

 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan 

bahwa terdapat anak-anak yang enggan untuk 

belajar di TPQ, sebagian anak mengikuti teman-

temanya, bila temanya tidak berangkat belajar 

mereka juga tidak berangkat, ada pula yang 

beralasan mereka sudah terlalu besar untuk 

belajar di TPQ.  

b. Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan jiwa peserta didik. 

Pengaruh lingkungan yang baik akan menjadikan 

seseorang menjadi baik pula. Di Desa Jeporo 

kebanyakan orang tua merantau untuk mencari 

nafkah, tidak jarang anak-anak yang hanya 

                                                           
37

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 03/W/28-4/2019 
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tinggal dirumah dengan nenek dan kakenya, 

sehingga pengawasan anak sangatlah kurang.
38

 

Seperti yang diungkapkan ibu Eka selaku 

sekretaris pengurus TPQ Jatipurno: 

“perlu kita ketahui orang tua sebagai 

pendidik awal bagi anak-anaknya, bila 

orang tua sejak kecil menanamkan 

pendidikan agama terhadap anak-anaknya 

maka minat dalam diri anak-anak akan 

tumbuh dengan sendirinya, dan sebaliknya 

bila dukungan dari orang tua tidak ada,, 

maka minat anak dalam membaca al-

Qur’an pun sulit sekali akan tumbuh, dan 

permasalahannya disini sekarang 

kebanyakan dari orang tua banyak yang 

merantau ke Jakarta dan anak-anaknya 

ditinggal bersama kakek dan neneknya, 

anak-anak menjadi kurang perhatian dan 

dukungan sehingga tidak jarang dari 

mereka yang enggan belajar ke TPQ.”
39

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Ustad 

Rifqi selaku ustazah TPQ Hidayatus Sibyan: 

                                                           
38

 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini. 

05/O/11-4/2019 
39

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 03/W/28-4/2019 



128 
 

 

“Kurangnya dukungan dari orang tua 

menjadikan anak-anak kurang 

bersemangat dalam beajar ke TPQ. selain 

orang tua banyak yang merantau ada pula 

orang tuanya yang tidak mendukung 

anaknya belajar di TPQ, orang tua seperti 

ini biasanya membiarkan anak-anaknya 

bermain ketika temannya yang lain 

bernagkat belajar ke  TPQ. ”
40

 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh 

Ustazah Ikka Devi Lianti selaku ustazah TPQ 

Hidayatus Sibyan: 

“Kurangnya anak bersemangat belajar ke 

TPQ adalah kurangnya dorongan dari 

orang tua, yang mana orang tua kurang 

memberikan semangat kepada anak-anak 

akan hal agama, banyak orang tua yang 

pergi merantau untuk berdagang dan anak-

anak di rumah hanya tinggal bersama 

dengan kakek dan neneknya.”
41

 

                                                           
40

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini 
10/W/28-4/2019 

 
41

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 04/W/13-4/2019 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa orang tua sangatlah berpengaruh terhadap 

inat anak daam beajar ke TPQ, karena dukungan 

dari orang tua dan pengawasan dari orang tua 

diperlukan guna meningkatkan kualitas membaca 

anak. 

c. Lingkungan Sosial 

Pengaruh teman dalam sebuah 

pendidikan juga menentukan dalam 

perkembangan anak, bila seorang teman 

mengajak pada suatu hal yang positif maka 

seseorang juga akan mengikuti pada hal tersebut, 

begitupun sebaliknya bila teman yang kita dekati 

mengajak pada suatu hal negatif maka lama 

kelamaan kita akan mengikuti hal tersebut pula. 

Dalam observasi yang peneliti lakukan 

banyak anak-anak yang tidak mengaji di TPQ 
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karena factor teman, ketika teman-temannya 

tidak mengaji merekapun juga tidak mengaji. 

Sebagian anak-anak malu karena di TPQ hanya 

anak-anak dan teman yang sebaya dengan 

mereka tidak ada.
42

 Seperti yang diungkapkan 

oleh ustad Rifqi selaku ustad TPQ al-amin: 

“anak-anak ketika memasui SMP jarang 

yang mau mengaji di TPQ, awalnya 

mereka jarang masuk lama kelamaan 

anak-anak tidak mau berangkat.”
43

 

Hal serupa juga diungkapkan Puput 

Hardianti selaku Ustazah TPQ Hidayatus 

Sibyan: 

“Pengaruh teman untuk belajar di TPQ 

sangatlah berpengaruh. Anak-anak 

semangat ketika temannya semangat pula 

ketika berangkat TPQ. Terkadang anak 

                                                           
42

 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini. 

05/O/11-4/2019 
43

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini 

10/W/28-4/2019 
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mengikuti temannya bila temanya ada 

yang tidak berangkat TPQ. 
44

 

 

d. Kurangnya Guru Pengajar  

Guru agama di Desa Jeporo kebanyakan 

adalah pendatang dari luar daerah seperti, 

Magelang, Blora, Ngawi, Klaten. Awalnya para 

guru agama di Desa Jeporo adalah sebagi DAI 

Ramadan. Masyarakat Desa Jeporo masih 

banyak yang belum memahami tentang hokum-

hukum Islam, jadi setiap tahun masyarakat 

mendatangkan guru agama untuk mengisi 

pengajian di masjid dan musholla.
45

 Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Yadi selaku ketua 

ranting NU Desa Jeporo: 

“Setiap tahun pada bulan Ramadan kami 

selalu mengajukan adanya DAI di Desa 

                                                           
44

 ihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

02/W/13-4/2019 
45

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 05/W/8-3/2018 
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Jeporo yang kami sebar ke dusun-dusun. 

Hal ini kami lakukan karena masih 

minimnya pengetahuan agama di Desa 

Jeporo. 

 

Hal ini juga disampaikan oleh bapak 

Mualim selku ketua FKDT Kecamatan Jatipurno: 

“Di Desa Jeporo ini kebanyakan guru TPQ 

adalah pendatang, yang mana pada awal 

mulanya adalah sebagi DAI Ramadhan. 

Ada sebagian yang menikah dengan 

masyarakat sekitar sehingga mereka 

menetap di Desa Jeporo, dan mereka 

mendrikan TPQ agar anak-anak 

memahami ilmu-ilmu agama. ”
46

 

 

Berdasarkan observasi yang peneliti 

lakukan di dusun poncol dan kombor, TPQ Nurul 

Fatah Poncol dan TPQ al-Amin Komboro diampu 

oleh Ibu Eka, yang mana dalam pengajarannya 

bergantian untuk  TPQ Nurul Fatah masuk mulai 

hari sabtu sampai rabu, dan untuk TPQ Al-Amin 

                                                           
46

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 01/W/12-4/2019 
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senin sampai dengan kamis.
47

 Hal ini dibenarkan 

oleh Ibu Eka selaku ustazah TPQ Nurul Fatah 

Poncol dan TPQ al-Amin Komboro: 

“Memang benar saya mengajar di TPQ 

Nurul Fatah Poncol dan TPQ al-Amin 

Komboro, karena di dusun komboro tidak 

ada yang mengajarkan anak-anak belajar 

membaca al-Qur’an. Orang tua anak-anak 

meminta kepada saya untuk mengajar 

TPQ juga di Komboro, yang awalnya saya 

dan suami saya hanya focus di TPQ Nurul 

Fatah.”
48

 

 

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Kasdiyanto 

selaku ketua Ta’mir Masjid al-Amin Komboro: 

“Di Dusun Komboro masih banyak yang 

belum faham mengenai agama, masih 

banyak anak-anak yang belum dapat 

membaca al-Qur’an. saya dan para orang 

                                                           
47

 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini. 

02/W/8-III/2018 
48

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 03/W/28-4/2019 
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tua meminta kepada Ibu Eka untuk 

mengajarkan membaca al-Qur’an.”
49

 

Selain factor penghambat diatas terdapat pula 

factor pendukung yang mendukung terselenggaranya 

program-program FKDT dalam revitalisasi TPQ. 

Dalam sebuah perjalanan dukungan dari pihak-pihak 

terkait sangatlah dibutuhkan, tanpa dukungan dari 

pihak-pihak terkait program-program tidak dapat 

berjalan dengan baik. 

Dalam melaksanakan suatu usaha perlu 

diketahui dan diperhatikan adanya faktor-faktor yang 

ikut menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha 

tersebut. Begitu pula halnya melihat fenomena yang 

ada di Desa Jeporo, upaya FKDT dalam revitalisasi 

TPQ tentu ada beberapa faktor yang mendukung. 

                                                           
49

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 14/W/8-5/2019 
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Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak 

Mualim: 

FKDT mendapat dukungan dari berbagai 

pihak dalam meningkatkan minat revitalisasi 

TPQ, seperti partisipasi dari guru-guru 

Madin, adanya dukungan lembaga 

keagamaan seperti KUA dan Kemenag 

Kabupaten Wonogiri yang selalu mendukung 

setiap kegiatan-kegiatan dan juga respon 

positif dari bapak camat terhadap progam-

progam yang telah ada.
50

  

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Eka selaku 

sekretaris TPQ desa Jeporo: 

“Faktor pendukung FKDT dalam 

meningkatkan minat membaca al-Qur’an 

adalah adanya hubungan kerja sama yang 

baik antara pengelola madin dan TPQ dengan 

pengurus FKDT.”
51

 

Selain dari suatu lembaga dukungan dari 

orang tua dan masyarakat dalam dalam revitalisasi 

TPQ sangatlah dibutuhkan, berkembang dan 

tidaknya suatu lembaga pendidikan dipengaruhi dari 

                                                           
50

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 01/W/12-4/2019 
51

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 03/W/28-4/2019 
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antusias masyarakat terhadap lembaga pendidikan. 

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Sri Mulyani 

selaku wali santri TPQ Hidayatus Sibyan: 

“Alhamdulillah sebagian masyarakat mulai 

sadar akan pentingnya agama, para orang tua 

mengiginkan agar anak-anak mereka dapat 

membaca al-Qur’an. para orang tua 

menitipkan anak-anaknya dalam belajar ke 

TPQ, perkembangan dari anak-anak mulai 

kami rasakan, seperti pada bulan Ramadan 

anak-anak kami dapat membaca al-qur’an di 

masjid, kami merasa bangga dan bahagia bila 

anak-anak dapat membaca al-Qur’an .”
52

 

Hal ini juga disampaikan oleh bapak yadi 

selaku ketua ranting NU desa Jeporo: 

“Alhamdulillah kesadaran masyarakat akan 

ilmu agama berangsur membaik, 

perkembangan agama sangatlah cepat 

disbanding awal saya disini. Sekara para 

orang tua sudah menaruh anak-anaknya di 

TPQ.”
53

 

  

                                                           
52

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 13/W/14-4/2019 
53

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 13/W/14-4/2019 
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BAB V 

DESKRIPSI DATA 

A. Analisis Upaya Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah Dalam Revitalisasi Taman Pembelajaran 

Al-Qur’an (TPQ) Di Desa Jeporo, Kec. Jatiporno, 

Kab. Wonogiri 

Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat 

penting dalam membentuk kepribadian dan 

perkembangan peradaban manusia, agar manusia 

terbebas dari kebodohan, kegelapan dan kesesatan.  

Dalam pendidikan Islam pembelajaran awal yang 

diterapkan adalah pendidikan al-Qur‟an, artinya setiap 

anak harus memperoleh pelajaran al-Qur‟an sejak masih 

dalam kandungan hingga akhir hayat, karena al-Qur‟an 

adalah pedoman hidup umat manusia. Semua yang ada 

di kehidupan ini sudah diatur dalam al-Qur‟an. 
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Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalam Allah Ta'ala, dia 

adalah tali  Allah  yang  kuat,  jalanNya  yang  lurus,  

dan  barang siapa  yang berpegang teguh dengannya 

maka dia akan mendapat petunjuk, tetapi barang siapa  

yang  berpaling  darinya  pasti  akan  tersesat  dan  

binasa.
1
 Pembelajaran al-Qur‟an bisa didapatkan dan 

ditanamkan dari orang tua, guru ngaji, pesantren, 

sekolah, masyarakat, dan berbagai factor lain yang 

mempengaruhinya. Dalam hal ini TPQ memiliki peranan 

penting dalam proses pebelajaran anak. 

Menyadari pentingnya pendidikan al-Qur‟an 

dalam kehidupan sehari-hari, maka perlu adanya upaya 

dalam revitaisasi TPQ, yang mana lembaga ini memiliki 

peranan penting dalam pendidikan anak. Oleh karenanya 

FKDT berupaya meningkatkan revitalisasi TPQ di desa 

Jeporo. Peningkatan ini dimaksudkan agar terciptanya 

                                                           
1
 Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi, “Keutamaan Al-Qur‟an 

Dan Membacanya,” islam house, 4. 
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suatu generasi Qur‟ani dan menyongong masa depan 

yang gemilang. Untuk mewujudkan tujuan  tersebut 

dibutuhkan upaya yang dilakukan oleh FKDT dalam 

revtlisasi TPQ. Dari hasil wawancara bersama bapak 

Mualim selaku ketua FKDT Jatipurno upaya FKDT 

dalam revitalisasi  TPQ adalah Pendataan TPQ di Desa 

Jeporo yang bekerja sama dengan KUA dan penyuluh, 

Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan 

Seni (MAPSI) se-Kecamatan Jatipurno, sosialisai 

BIMTEK manajemen pengelolaan TPQ yang berada di 

Pendopo Kecamatan Jatipurno, mengupayakan adanya 

bisaroh bagi guru TPQ, membantu ijin oprasional TPQ 

atau, kedepnnya kami juga akan mengadakan ujian akhir 

bagi anak-anak, serta melakukan hubungan dengan 

lembaga-lembaga seperti pengurus kecamatan dan juga 

kabupaten guna memperlancar program-program yang 

telah ada.”
2
 Sejalan degan hal tersebut Ibu Eka 

                                                           
2
 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 
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mengungkapkan bahwa upaya FKDT dalam refitalisasi 

TPQ  adalah Program-program FKDT adalah 

terselenggaranya Lomba Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Dan Seni (MAPSI) se-Kecamatan 

Jatipurno, sosialisai BIMTEK manajemen pengelolaan 

TPQ, Mengupayakan adanya bisaroh bagi guru TPQ, , 

selain itu kedepannya kami juga akan menyamakan 

kurikulum TPQ, dengan penyamaan kurikulum ini 

kedepannya TPQ akan semakin banyak mencetak para 

generasi Qur‟ani, Selain itu Alhamdulillah hubungan 

dengan para instansi seperti pegaai kecamatan dan 

kabupaten berjalan dengan baik, dengan hubungan ini 

kedepannya madrasah lebih diperhatikan oleh 

pemerintah.
3
 

Usaha FKDT meningkatkan hubungan dan 

komunikasi sama dengan intansi-instansi terkait, 

                                                                                                                     
01/W/12-4/2019 

3
 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini 

03/W/28-4/2019 
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berbagai organisasi keagamaan, kebangsaan, 

kemasyarakatan dan organisasi sosial serta organisasi 

profesi lainnya baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri. Tanpa hubungan terhadap lembaga terkait seperti 

pemerintahan dan juga lembaga madrasah, suatu 

program yang diupayakan tidak akan dapat berjalan 

dengan lancar. 

Berdasarkan penelitian di TPQ sekitar Desa 

Jeporo peneliti menemukan para guru TPQ menerapkan 

program tahunan berupa tadarus al-Qur‟an pada bulan 

Ramadan yang dimulai pukul 4 sore dan dilanjutkan 

buka bersama di masjid. Anak-anak bersemangat dalam 

mengikuti program tersebut, Dalam kegiatan tersebut 

anak-anak bergantian membaca al-Qur‟an, Ustad dan 

Ustazah mendapingi anak-anak dalam tadarus tersebut.  
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Dengan kegiatan tersebut anak-anak lebih sering 

membaca al-Qur‟an.
4
 

Belajar adalah suatu aktifitas mental atau psikis, 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap.
5
 

Belajar merupakan proses menciptakan nilai tamba 

kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Nilai tambah itu 

tercermin dari perubahan-perubahan tingkah laku 

menuju kedewasaan. Masing-masing subtansi pelajaran 

menghasilkan perilaku yang berbeda, baik yang nyata 

maupun yan tersembunyi.
6
 

Makna dari proses belajar ditandai dengan 

perubahan tingkah laku, karena memperoleh 

pengalaman baru, melalui pengalaman belajar siswa 

                                                           
4
 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini. 

05/O/11-4/2019 
5
 Chalijah Hasan, Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan, 84. 

6
 Sudarwan Denim, Psikologi Pendidikan Dalm Perspektif 

Baru, 92. 
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memperoleh pengertian, sikap penghargaan, kebiasaan, 

kecakapan atau kompetensi dan lain sebagainya.
7
 

Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa 

keberhasilan yang diraih oleh FKDT adalah 

Terselesaikannya pendataan madrasah di Desa Jeporo, 

Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan 

Seni (MAPSI) se-Kecamatan Jatipurno, sosialisai 

BIMTEK manajemen pengelolaan TPQ, mengupayakan 

adanya Bisarah bagi guru Madrasah, dan membantu ijin 

operasional TPQ. FKDT juga melakukan hubungan 

dengan lembaga-lembaga seperti pengurus kecamatan 

dan juga kabupaten guna memperlancar program-

program yang telah ada, dan Alhamdulillah semua 

menyambut dengan positif, serta adanya program 

tahunan yang dilaksanakan oleh Para guru TPQ yaitu 

tadarus al-Qur‟an yang dilaksanakan di masjid dan 

musholla, dengan adanya program tahunan ini semangat 

                                                           
7
 Iskandar, Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru, 103. 
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anak-anak dalam belajar di TPQ semakin meningkat 

seperti tujuan dari TPQ. 

B. Analisis Keberhasilan Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah (FKDT) Dalam Revitaisasi Taman 

Pembelajaran Al-Qur’an Di Desa Jeporo, Kec. 

Jatiporno, Kab. Wonogiri 

Keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari 

hasil yang telah dicapai dan manfaat yang dirasakan oleh 

pihak yang bersangkutan. Yang tentunya tidak terlepas 

dari berbagai kerja sama antara peserta didik, guru TPQ, 

maupun organisasi pendidikan.  

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasian 

yang diraih FKDT dalam revitalisasi TPQ, maka 

penguraian secara diskriptif analisis sebagaimana bab IV 

dengan mewawancarai seseorang yang terlibat  

didalamnya tentang keberhasilan yang dirasakan antara 

sebelum dan sesudah adanya program yang telah 
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dilaksanakan. Dengan begitu analisis dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan yang diraih FKDT 

dalam revitalisasi TPQ di desa Jeporo. 

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) 

memiliki program-program dalam revitalisasi Taman 

Pebelajaran Al-Qur‟an (TPQ). Adapun keberhasilan atau 

prestasi yang diraih sebagai hasil nyata dari FKDT baik 

dalam tingkat Desa, Kecamatan sebagai eksistensinya. 

Keberhasilan FKDT adalah sebagai berikut: 

1. Membantu Ijin Operasional TPQ 

Dalam sebuah lembaga ijin operasional 

sangatlah dibutuhkan, selain digunakan sebagai izin 

lembaga, ijin operasional nantinya digunakan 

sebagai syarat adanya insentif bagi guru TPQ.  

Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Mualim, 

ijin operasional digunakan sebagai data di Kemenag 

kabupaten, bahwa TPQ tersebut benar-benar 
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beroprasi. Ijin operasional ini juga sebagai syarat 

mendapatkannya insentif dari pemerintah kabupaten 

agar tidak ada penyalah gunaan bantuan. Selain itu 

ibu Eka juga menjeaskan bahwa TPQ haruslah 

memiliki izin operasional, selain sebagai syarat 

mendapat pengakuan dari pemerintah, izin 

operasional ini dapat digunakan untuk mencari 

bantuan perintah, seperti untuk pembangunan 

gedung TPQ dan yang lainnya.
8
 Dari uraian tersebut 

dapat diketahui betapa pentingnya ijin operasional 

bagi sebuah lembaga. 

Hal tersebut disampaikan Kasi Pendidikan 

Agama Islam dan Keagamaan Islam, Sarwono. 

Beliau menyampaikan program ini dilakukan dalam 

rangka penguatan data lembaga pendidikan 

keagamaan baik Ponpes, Madin maupun TPQ di 

                                                           
8
 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

01/W/12-4/2019 
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Kabupaten Wonogiri. Harapannya seluruh lembaga 

pendidikan keagamaan yang ada di Kabupaten 

Wonogiri bisa mendapatkan izin operasional 

maupun perpanjangan. Kasi PAKIS 

mengungkapkan, bahwa cukup banyak manfaat yang 

didapat apabila lembaga pendidikan keagamaan baik 

Ponpes, Madin maupun TPQ terdaftar dan memiliki 

izin operasional. Terlebih di era sekarang, dimana 

lembaga yang terdaftar dan atau memiliki badan 

hukum akan mudah menerima bantuan baik dari 

pemerintah maupun dari instansi lain.
9
 

Izin operasional tersebut adalah salah satu 

syarat untuk melengkapi pendataan lembaga Madin 

dan TPQ yang setiap tahunnya mendapatkan bantuan 

/honorarium dari Pemerintah jawa tengah. Gus Yasin 

                                                           
9
 Kemenag, dorong lembaga pendidikan agama ijin oprasional 

(online) https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/dorong-

lembaga-pendidikan-keagamaan-terdaftar-dan-mempunyai-ijin-

operasional, diakses 22 mei 2019. 

https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/dorong-lembaga-pendidikan-keagamaan-terdaftar-dan-mempunyai-ijin-operasional
https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/dorong-lembaga-pendidikan-keagamaan-terdaftar-dan-mempunyai-ijin-operasional
https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/dorong-lembaga-pendidikan-keagamaan-terdaftar-dan-mempunyai-ijin-operasional
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dalam pertemuan guru Madin di Blora menjelaskan 

pemberian insentif itu untuk guru agama, Ponpes, 

Madin dan TPQ. „‟Ini masalah yang umum terjadi, 

banyak pesantren atau TPQ yang tidak mengurus 

izin operasional. Tahun ini, kita sebenarnya 

menganggarkan Rp 330 miliar dan terserap Rp 205,5 

miliar. Ke depan, mohon izin operasional TPQ ini 

diurus,‟‟ kata Wakil Gubernur (Wagub) Jawa 

Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat kunjungan kerja di 

di Ponpes Al-Hikmah Ngadipurwo Blora, Senin.
10

  

Dari uraian diatas dapat dianalisis betapa 

pentingnya ijin operasional bagi sebuah lembaga 

baik itu lembaga bentukan dari pemerintah maupun 

swasta. Ijin operasional bagi Madin dan TPQ 

nantinya dapat digunakan untuk mencari bantuan 

                                                           
10

Kemenag, insentif bagi guru madrasah tergamjal izin 

madrasah, (online) 

https://www.suaramerdeka.com/news/baca/180047/insentif-guru-agama-

terganjal-izin-madrasah, diakses 22 mei 2019. 

https://www.suaramerdeka.com/news/baca/180047/insentif-guru-agama-terganjal-izin-madrasah
https://www.suaramerdeka.com/news/baca/180047/insentif-guru-agama-terganjal-izin-madrasah
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guna untuk pengembangan lembaga pendidikan 

nantinya, selain itu seperti yang telah dijelaskan oleh 

bapak Kasi Pendidikan Agama Islam dan 

Keagamaan Islam  bapak Sarwono dan Gus Yasin 

bahwa ijin operasional atau piagam TPQ adalah 

syarat mendapatkanya insentif bagi guru Madin, 

TPQ dan Pondok Pesantren. 

2. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dan Seni (MAPSI) se-Kecamatan Jatipurno 

Perlombaan atau kompetisi yang 

diselenggarakan oleh suatu lembaga atau sekolah 

dimana peserta mendapatkan hadiah jika menjadi 

pemenang. Ternyata banyak manfaat yang didapat 

saat anak mengikuti suatu lomba atau kompetisi. 

Anak diajarkan untuk mempunyai jiwa berkompetisi. 

Disuatu perlombaan atau kompetisi akan ada 

persaingan, setiap peserta akan berusaha sebaik-
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baiknya untuk memenangkan perlombaan atau 

kompetisi. Seperti yang disampaikan oleh bapak 

Mualim dalam sebuah perlombaan yang dicari bukan 

hanya juaranya tetapi lebih dari itu, yang terpenting 

adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai 

agama dan kesemangatan dalam menimba ilmu 

agama. Selain itu dengan adanya lomba ini dapat 

memotivasi  anak-anak untuk lebih giat dalam 

belajar ilmu agama.
11

 Motivasi  merupakan suatu 

pendukung bagi anak utuk melakukan sesuatu, tanpa 

adanya motivasi  dalam diri maka akan sulit untuk 

melakukan sesuatu. 

Ustazah Puput Hardianti juga menjelaskan 

hal tersebut ketika anak-anak mendengar akan 

diadakan lomba tingkat kecamatan anak-anak sangat 

bersemangat untuk megikuti kegiatan tersebut, anak-

                                                           
11

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

01/W/12-4/2019 
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ank sangat antusias untuk mengikuti perlombaan. 

Kami sangat mendukung dengan adanya perlombaan 

seperti ini karena dengan adanya perlombaan seperti 

ini semangat anak-anak dalam belajar semakin 

meningkat.
12

 Untuk meningkatkan minat dalam 

membaca al-Qur‟an FKDT mengadakan lomba Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Seni 

(MAPSI), harapannya adalah agar minat dalam 

membaca al-Qur‟an semakin membaik selain itu 

juga untuk menumbuhkan mental pada  para peserta 

lomba, dengan  perobaan ini anak-anak semakin 

percaya diri akan bakat yang mereka miliki. Motif 

merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk 

melakukan sesuatu.
13

 Motivasi  belajar merupakan 

kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses 

belajar. Motivasi  belajar pada diri siswa dapat 

                                                           
12

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

02/W/16-3/2019 
13

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan,103 
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menjadi lemah. Lemahnya motivasi , atau tiadanya 

motivasi  belajar akan melemahkan kegiatan belajar. 

Oleh karena itu, motivasi  belajar pada diri siswa 

perlu diperkuat terus menerus. Agar siswa memiliki 

motivasi  belajar yang kuat, pada tempatnya 

diciptakan suasana belajar yang menggembirakan.
14

 

Menurut mc Clelland seperti yang dikutip djaali 

mengemukakan bahwa diantara kebutuhan hidup 

manusia terdapat tiga macam kebutuhan, yaitu 

kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk 

berafiliasi, dan kebutuhan untuk memperoleh 

makanan. Karena uraian ini berkaitan dengan factor 

yang mempengaruhi belajar, maka konteks motivasi  

yang sesuai disini adalah motivasi  berprestasi. 

Dengan demikian, motivasi  berprestasi adalah 

kondisi fisiologis dn psikologis (kebutuhan untuk 

berprestasi) yang terdapat didalam diri siswa yang 

                                                           
14

 Dimyati, belajar dan pembelajaran, 238. 
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mendorongnya untuk melakukan aktifitas tertentu 

guna mencapai suatu tujuan tertentu.
15

  

Dari hal tersebut dapat dianalisis bahwa pada 

diri seseorang bila motivasi  dalam diri seseorang 

tidak ditingkatkan maka motivasi  diri akan 

melemah, maka untuk meningkatkan hal tersebut 

perlua adanya sebuah penyemangat seperti yang 

telah diupayakan oleh FKDT dalam meningkatkan 

motivasi  anak-anak FKDT mengadakan lomba Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Seni 

(MAPSI) se-Kecamatan Jatipurno, karena didalam 

diri seseorang bila mendapatkan sebuah penghargaan 

atas apa yang telah di diusahakan maka anak-anak 

merasa bangga dan bersemangat untuk 

meningkatkan belajarnya. 

 

 

                                                           
15

 Djaali, psikologi pendidikan, 102. 
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3. Mengupayakan Insentif (Bisarah) Bagi Guru TPQ 

Pendidikan sebagai instrumen mencerdaskan 

kehidupan bangsa tentu tidak akan berjalan jika 

kalkulasinya selalu materi. Namun, tidak bisa 

dipungkiri bahwa mewujudkan kesejahteraan guru, 

khususnya di lingkungan pendidikan Islam harus 

diperhatikan betul, baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat terkait.
16

  

Seperti yang dingkapkan oleh bapak Mualim, 

FKDT mengupayakan adanya insentif bagi guru 

TPQ, yang diajukan kepada pemerintah kabupaten 

Wonogiri, FKDT meminta agar pemerintah untuk 

meningkatkan perhatian kepada lembaga TPQ dan 

tenaga pendidik, sebab selama ini kesejahteraan guru 

                                                           
16

Fathoni, Perjuangan Tanpa Pamrih Dari Guru Ngaji, Nu 

Online (online). http://www.nu.or.id/post/read/68134/perjuangan-tanpa-

pamrih-dari-para-guru-ngaji-2, diakses 15 Mei 2019 

http://www.nu.or.id/post/read/68134/perjuangan-tanpa-pamrih-dari-para-guru-ngaji-2
http://www.nu.or.id/post/read/68134/perjuangan-tanpa-pamrih-dari-para-guru-ngaji-2
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TPQ belumlah layak.
17

 Hal serupa juga diungkapkan 

oleh ibu Eka, Pada umumnya pengelolaan Diniyah 

Takmiliyah dalam penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran hanya bermodalkan semanagat 

pengabdian dan rasa tanggung jawab yang tinggi, 

para guru hanya bermodalkan niatan untuk mencari 

ridlo Allah, mereka menyadari bahwa 

menyampaikan ilmu yang dimiliki adalah suatu 

kewajiban. Maka dari situlah FKDT mengupayakan 

adanya insentif bagi guru TPQ, dengan adanya 

insentif (bisarah) ini diharapkan guru TPQ lebih 

memperhatikan anak-anak didiknya.
18

 Hal ini juga 

disampaikan oleh ustad Rifqi, Guru TPQ selama ini 

tidak pernah memungut biaya sepeserpun, anak-anak 

yang mengaji di TPQ belajar ilmu agama tidaklah 

                                                           
17

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

01/W/12-4/2019 
18

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

04/W/18-3/2019 
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membayar, biasanya ada sukarelawan orang tua 

siswa yang mengaji di TPQ yang memberikan uang 

kepada para guru TPQ.
19

 

Usaha FKDT di bidang ekonomi adalah 

mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan 

diniyah secara merata adil dan demokratis. Dengan 

mengeluarkan kebijakan yang dapat digunakan oleh 

pemerintah daerah untuk memberikan insentif 

(honor) kepada guru-guru Diniyah Takmiliyah.
20

 

Seperti yang disampaikan oleh bapak Kasi 

Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan Islam, 

bapak Sarwono, sesuai informasi tahun 2019, semua 

pengajar lembaga pendidikan keagamaan akan 

mendapatkan insentif dari Pemerintah Provinsi Jawa 

                                                           
19

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

05/W/8-3/2018 
20

 Dewan Pengurus Pusat FKDT, Hasil Musyawarah Nasional 

Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (Munas 

I DPP-FKDT), Lebak Bulus Ciledak Jakarta, Masa Bhakti 2012-2017, 

hlm. 32 
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Tengah, dan salah satu syaratnya harus memiliki ijin 

operasional lembaga. Sesuai data penerima, ponpes 

sebanyak 245, Madin sebanyak 594 orang dan TPQ 

sebanyak 2350 orang.
21

Insntif atau bisarah 

merupakan program pemberian insentif bagi para 

guru-guru ngaji, guru-guru TPQ, yang telah 

berdedikasi untuk mengajarkan kalam Ilahi kepada 

anak-anak dan murid-muridnya. Program ini muncul 

selain atas janji bapak gubernur jawa tengah juga 

sebagi bentuk terima kasih atas jasa-jasa para 

pendidik. 

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa 

pada umunya pengelola Diniyah Takmiliyah dalam 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, hanya 

bermodalkan semangat pengabdian dan rasa 

                                                           
21

 Kemenag, Ldorong Embaga Pendidikankeagamaan 

Mempunyai Ijin Oprasional, (online) 

https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/dorong-lembaga-

pendidikan-keagamaan-terdaftar-dan-mempunyai-ijin-operasional, 

diakses15mei2019. 

https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/dorong-lembaga-pendidikan-keagamaan-terdaftar-dan-mempunyai-ijin-operasional
https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/dorong-lembaga-pendidikan-keagamaan-terdaftar-dan-mempunyai-ijin-operasional
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tanggung jawab yang tinggi terhadap kewajiban 

menyebarkan nilai-nilai ajaran agama Islam. 

perjuangan para guru TPQdan TPQ dalam 

mengajarkan ilmu agama selama ini hanyalah 

bermodalkan lillahita‟ala. Para guru Madin dan TPQ 

tidak pernah mengharapkan imbalan sepeserpun atas 

apa yang mereka ajarkan. Maka dari situlah Tujuan 

FKDT adalah untuk memberikan perhatian terhadap 

para pejuang ilahi, dengan insentif ini kedepanya 

kesejahteraan bagi guru madin dan TPQ semakin 

diperhatikan oleh pemerintah, dengan perhatian yang 

diberikan pemerintah ini, para guru TPQ lebih 

bersemangat dalam meningkatkan minat anak-anak. 

4. Sosialisai Bimtek Manajemen Pengelolaan TPQ 

Sosialisasi Bimtek manajemen pengelolaan 

TPQ adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus 

TPQ kecamatan Jatipurno. Tujuan dari sosialisai ini 
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adalah untuk mensosialisasikan tentang perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta 

evaluasi demi tercapainya tujuan Taman Pendidikan 

Al-Qur‟an (TPQ).  

Seperti yang disampaikan oleh bapak 

Mualim, dengan adanya acara bimtek Pengelolaan 

Manajemen TPQ yang dihadiri oleh Bapak Marsyidi 

Sekretaris Badko TPQ Kabupaten Wonogiri, 

kedepannya para Ustad dan Ustadzah lebih 

bersemngat dalam mengajarkan ilmu agama kepada 

anak-anak.  Dalam bimtek tersebut bapak ketua 

kemenag Wonogiri mengajak kepada pengurus TPQ 

agar selalu bersemngat dalam membina anak-anak 

generasi bangsa yang mana kita ketahui akhlak, 

moral anak-anak semakin merosot. Dalam bimek 

tersebut kami sampaikan tentang cara pengelolaan 

TPQ dengan baik, tata cara pengelolaan kelas mulai 
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dari masuk kelas, didalam kelas, sampai pulang guru 

juga harus memberikan motiasi kepada anak-anak 

agar lebih bersemangat dalam membaca al-Qur‟an.
22

  

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Eka, 

bimtek Manajemen Pengelolaan TPQ yang dihadiri 

oleh Bapak Marsyidi Sekretaris Badko TPQ 

Kabupaten Wonogiri,. Dengan dihadirkannya Bapak 

Marsyidi dalam bimtek tersebut harapan kami adalah 

para pengurus dan guru TPQlebih bersemangat 

karena adanya perhatian dari pemerintah. Dalam 

bimtek tersebut kami menyampaikan tentang 

manajemen pengelolaan TPQ, kami memberikan 

buku panduan mengajar kepada para guru TPQdan 

TPQ.
23

  

                                                           
22

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 01/W/12-4/2019 
23

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 04/W/18-3/2018 
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Hal serupa juga disampaikan oleh ustazah 

Ikka Devi Lianti FKDT mengumpulkan guru se-

kecamatan yang mana disana membahas tentang 

program TPQ, metode pembelajaran  dan 

menejemen TPQ dalam meningkatkan kualitas TPQ 

kedepannya, dalam acara tersebut dihadiri oleh 

Bapak Mursyidi Sekretaris Badko TPQ Kabupaten 

Wonogiri.
24

 Dengan adanya sosialaisai ini para guru 

TPQ diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pendidikan anak-anak, yang mana selama ini 

pendidikan di TPQ masihlah mengikuti 

pembelajaran tempo dulu, kurikulum pendidikan 

dalam TPQ masih belum diperhatikan. Kedepannya 

dengan  Bimtek Manajemen Pengelolaan TPQ ini 

para guru TPQ dapat menerapkan di lembaga TPQ-

nya masing-masing. 

                                                           
24

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

12/W/21-4/2018 
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Tanpa adanya suatu peranan guru dalam 

pembelajaran metode pembelajaran tidak akan 

tersampaikan dengan baik kepada siswa. Guru 

memiliki peran yang amat luas, baik disekolah, 

keluarga dan lingkungan masyarakat. Di sekolah 

guru sebagai perancang dan perencana, pengelola 

pengajaran dan pengelola hasil pembelajaran.
25

 Guru 

adalah seorang inspirator bagi murid-muridnya bila 

dalam pembelajaran tidak ada seorang guru maka 

pembelajarn tersebut tidak akan berjalan. 

Metode yaitu suatu ilmu yang yang 

membicarakan bagaimana cara atau teknik 

menyajikan bahan pelajaran terhadap siswa agar 

tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara  

efektif dan efidien. Metodik ini berkaitan dengan 

metode dan teknik apa yang lebih cocok digunakan 

                                                           
25

 Armai arif, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan 

Islam, 150. 
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dalam penyampaian materi agama, dan prinsip-

prinsip pengajaran bagaimanakah yang seharusnya 

diterapkan oleh seorang guru dalam kegiatan belajar 

mengajarnya.
26

 Metode pembelajaran bila digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar akan dapat 

merangsang murid untuk berfikir sistematis, kritis 

dan bersikap demokratis dalam menyumbangkan 

pikiran-pikirannya untuk memecahkan sebuah 

masalah.
27

 Metode pembelajaran dalam suatu 

pendidikan sangatlah dibutuhkan, dengan metode 

yang ada anak-anak merasa tidak bosan dengan 

pembelajaran yang ada dan juga memudahkan bagi 

pendidik untuk menyampaikan suatu pendidikan. 

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa 

bimtek yang diaksanakan bertujuan untuk 

                                                           
26

 Basyiruddin usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, 

56. 
27

 Armai arif, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan 

Islam, 150. 
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meningkatkan kualitas madin dan TPQ, yang mana 

dalam pertemuan tersebut disampaikan beberapa 

metode pembelajaran untuk para pengajar. Metode 

pembelajaran dalam suatu pendidikan sangatlah 

dibutuhkan, dengan metode yang ada anak-anak 

merasa tidak bosan dengan pembelajaran yang ada 

dan juga memudahkan bagi pendidik untuk 

menyampaikan suatu pendidikan. Dengan suatu 

metode pembelajaran dalam pebeajaran lebih 

kondusif dan terarah.  

C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Upaya Forum 

Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Dalam 

Revitaisasi taman pembelajaran al-Qur’anDi Desa 

Jeporo, Kec. Jatiporno, Kab. Wonogiri 

Untuk meningkatkan kualitas membaca al-

Qur‟an dibutuhkan suatu program dan usaha untuk 

revitalisasi Taman Pebeajaran Al-Qur‟an (TPQ). Dalam 
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sebuah upaya pasti ada suatu pendukung dan 

penghambat dalam melaksanakan kegiatan FKDT. 

Adapun beberapa faktor penghambat tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Factor Penghambat Upaya Forum Komunikasi 

Diniyah Takmiliyah (FKDT) Dalam Meningkatkan 

Minat Baca Al-Qur‟an Di Desa Jeporo, Kec. 

Jatiporno, Kab. Wonogiri 

Dalam sebuah upaya tentu ada sebuah 

kendala yang dihadapi oleh Forum Komunikasi 

Diniyah Takmiliyah (FKDT) dalam mensukseskan 

upayanya. Adapun factor yang mempengaruhi 

sebagai berikut: 

a. Minat peserta didik 

Seperti yang diungkapkan oleh ustazah 

Zulfa Minat anak-anak TPQ dalam beajar di 

TPQ masihlah kurang, hanya saja terkadang 
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mereka anak-anak bila temannya ada yang tidak 

berangkat mereka ikut-ikutan tidak berangkat 

belajar, kebanyakan ini terjadi pada santri laki-

laki, bila temannya tidak berangkat belajar ke 

TPQ mereka tidak berangkat pula.. Hal ini juga 

diungkapkan oleh Ibu Eka selaku sekretaris 

pengurus TPQ kecamatan Jatipurno, Minat anak-

anak belajar di TPQ masihlah kurang, di Desa 

Jeporo masih banyak yang membaca Iqra‟ 

walaupun seperti itu banyak dari anak-anak yang 

enggan untuk belajar di TPQ, ada sebagian dari 

mereka yang malu karena sudah  besar. 

Minat adalah kecenderungan untuk 

melakukan suatu hal untuk mencari suatu 

pengalaman karena adanya doronagan untuk 

melakukan suatu hal, yang mana dalam 

melakukan dilandasi oleh persaan senag dan 
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tanpa adanyanya paksaan. Minat seperti yang 

dipahami dan dipakai oleh orang selama ini 

dapat memengaruhi kualitas pencapaian hasil 

belajar siswa dalam bidang-bidang studi tertentu. 

Dengan adanya minat ini seseorang akan 

memfokuskan minatnya pada suatu yang telah 

dikehendakinya.
28

 Seseorang yang memiliki 

minat dalam hal belajar, akan timbul 

perhatiannya terhadap pelajaran yang diminati 

tersebut.
29

 

Dari uraian tersebut dapat dianalisis 

bahwa minat anak-anak dalam membaca al-

Qur‟an sebagian sangat bersemangat dan 

sebagian lagi masih kurang bersemangat dalam 

membaca al-Qur‟an. hal ini dapat diketahui dari 

cara membaca anak-anak yang mana mereka 

                                                           
28

 Ibid, 133 
29

 Basyiruddin, Metodologi Pembelajaran Agama Islam 8. 
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jarang membacanya dirumah. Minat merupakan 

suatu pendorong untuk melakukan sesuatu, bila 

minat anak-anak dalam membaca al-Qur‟an 

tinggi maka mereka akan cepat dalam memahami 

hokum bacaan dan membacaanya, begitupun 

sebaliknya bila minat dalam diri anak-anak 

masih kurang maka akan sulit untuk mereka 

dapat membaca al-Qur‟an dengan baik. 

b. Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga adalah yang paling 

banyak mempengaruhi kegiatan belajar.
30

 

Pendidik di lingkungan keluarga adalah orang 

tua. Hal ini disebabkan karena secara alami anak-

anak pada masa awal kehidupannya berada di 

tengah-tengah ayah dan ibunya. Seperti yang 

dijelaskan ibu eka orang tua sebagai madrasah 

                                                           
30

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan 

Baru , 135. 
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awal bagi anak-anaknya, bila orang tua sejak 

kecil menanamkan pendidikan agama terhadap 

anak-anaknya maka minat dalam diri anak-anak 

akan tumbuh dengan sendirinya, dan sebaliknya 

bila dukungan dari orang tua tidak ada maka 

minat anak dalam membaca al-Qur‟anpun sulit 

sekali akan tumbuh, dan permasalahannya disini 

sekarang kebanyakan orang tua banyak yang 

merantau ke Jakarta dan anak-anaknya ditinggal 

bersama kakek dan neneknya, anak-anak menjadi 

kurang perhatian dan dukungan sehingga tidak 

jarang dari mereka yang enggan belajar ke 

TPQ.
31

 

Keluarga memiliki peran yang besar 

dalam menciptakan minat belajar bagi anak. 

Seperti yang kita tahu, keluarga merupakan 

                                                           
31

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

04/W/18-3/2018 
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lembaga pendidikan yang pertama bagi anak. 

Dari orang tualah anak mulai mengenal 

pendidikannya. Dasar pandangan hidup, sikap 

hidup, dan keterampilan hidup banyak tertanam 

sejak anak berada ditengah orang tuanya.
32

 sifat 

orang tua, praktik pengelolaan keluarga, 

ketegangan keluarga semua dapat memberikan 

dampak baik atau buruk terhadap kegiatan 

belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa.
33

  

Dari uraian data diatas dapat dianalisis 

bahwa betapa pentingnya orang tua terhadap 

pendidikan anak, orang tua sebagai madrasah 

awal bagi pendidikan anak-anaknya dan orang 

tua sebagai pembentuk jati diri anak-anak, bila 

sejak kecil orang tua menanamkan pendidikan 

agama maka inatanakanak akan tumbuh dengan 

                                                           
32

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 60. 
33

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan 

Baru, 135. 
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sendirinya begitupunsebaliknya bila pendidikan 

agama tidak ditanamkan oleh orang tua sejak 

kecil maka akan sulit menanamkan minat pada 

diri anak-anak. 

c. Lingkungan Sosial  

Lingkungan sosial seseorang akan 

mempengaruhi perilaku seseorang. Seperti 

observasi yang peneliti lakukan banyak anak-

anak yang tidak mengaji di TPQ karena factor 

teman, ketika teman-temannya tidak mengaji 

merekapun juga tidak mengaji. Sebagian anak-

anak malu karena di TPQ hanya anak-anak dan 

teman yang sebaya dengan mereka tidak ada.
34

 

Seperti halnya yang dipaparkan oleh ustad Rifqi 

bahwa anak-anak ketika memasui SMP jarang 

yang mau mengaji di TPQ, awalnya mereka 

                                                           
34

 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini. 

04/O/8-3/2019 
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jarang masuk lama kelamaan anak-anak tidak 

mau berangkat.
35

 Ustazah puput juga 

menjelaskan bahwa Pengaruh teman terhadap  

minat membaca al-Qur‟an sangatlah 

berpengaruh. Anak-anak semangat ketika 

temannya semangat pula dalam membaca al-

Qur‟an. Terkadang anak merasa iri ketika 

temannya naik dalam satu tingkatan, iri disini 

bukanlah iri terhadap suatu keburukan melainkan 

pada suatu kebaikan. misalnya sinta  naik 

tingkatan dari membaca surat al-Ihlas naik pada 

surat al-Lahab, maka anak-anak yang lain akan 

termotivasi  untuk segera menyusul sinta tadi. 

Begitupun sebaliknya ketika ada temannya yang 

tidak mengaji mereka ikut-ikut tidak mengaji ke 

                                                           
35

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

05/W/8-3/2019 



173 

 

TPQ biasanya ini terjadi pada anak laki-laki.
36

 

Lingkungan sosial seperti guru atau tenaga 

pendidikan dan teman-teman dapat 

mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. 

Masyarakat dan teman-teman lingkungan anak-

anak bermain akan mempengaruhi aktifitas 

belajar siswa.
37

 Lingkungan sosial meliputi 

hubungan dengan teman bergaul, kegiatan dalam 

masyarakat, dan lingkungan tempat tinggal. 

Kegiatan akademik, akan lebih baik apabila 

diimbangi dengan kegiatan di luar sekolah. 

Dari uraian diatasdapat dianalisi, 

Pengaruh teman dalam sebuah pendidikan juga 

menentukan dalam perkembangan anak, bila 

seorang teman mengajak pada suatu hal yang 

positif maka seseorang juga akan mengikuti pada 

                                                           
36

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

05/W/8-3/2019 
37
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hal tersebut, begitupun sebaliknya bila teman 

yang kita dekati mengajak pada suatu hal 

negative maka lama kelamaan kita akan 

mengikuti hal tersebut pula.  

d. Kurangnya Guru TPQ 

Dalam sebuah pendidikan pengajar 

sangatlah dibutuhkan, tanpa adanya seorang 

pengajar anak-anak tidak dapat membaca atupun 

menulis. Di desa Jeopro sendiri masih minim 

seorang pendidik, hal ini disampaikan oleh bapak 

Yadi, setiap tahun pada bulan Ramadan kami 

selalu mengajukan adanya DAI di Desa Jeporo, 

yang nantinya disebar  ke dusun-dusun. Hal ini 

kami lakukan karena masih minimnya 

pengetahuan agama di Desa Jeporo.
38

 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di 

                                                           
38

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

05/W/8-3/2019 
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dusun Poncol dan Kombor, TPQ Nurul Fatah 

Poncol dan TPQ al-Amin Komboro diampu oleh 

Ibu Eka. Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Eka, 

saya mengajar di TPQ Nurul Fatah Poncol dan 

TPQ al-Amin Komboro, karena di dusun 

Komboro tidak ada yang mengajarkan anak-anak 

belajar membaca al-Qur‟an. Orang tua anak-anak 

meminta kepada saya untuk mengajar TPQ juga 

di Komboro, yang awalnya saya dan suami saya 

hanya focus di TPQ Nurul Fatah.” 
39

 Seorang 

guru dapat memberikan bermacam-macam 

motivasi  sesuai dengan kebutuhan anak.
40

 

Motivasi  belajar merupakan kekuatan mental 

yang mendorong terjadinya proses belajar. 

Motivasi  belajar pada diri siswa dapat menjadi 

lemah, lemahnya motivasi  atau tiadanya 

                                                           
39

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

05/W/8-3/2019 
40

 Basyiruddin, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, 11. 
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motivasi  belajar akan melemahkan kegiatan 

belajar.
41

Bila dalam suatu lembaga kekurangan 

seorang pengajar, maka proses kegiatan belajar 

dapat terhambat. 

Dari uraian diatas dapat dianalisis 

bahawa betapa pentingnya seorang pendidik 

dalam sebuah lembaga, tanpa seorang pendidik 

proses  kegiatan tidak akan berjalan dengan baik, 

karena seorang guru dapat sebagai inspirator, 

motivator dan pengemban dalam proses belajar 

mengajar. Bila tidak ada yang menyampaikan 

sebuah ilmu pendidikan agama kepada anak-

anak, maka kedepanya anak-anak tidak akan 

faham mengenai hal agama. 

Adapun dari keempat hal tersebut yang 

paling berpengaruh terhadap pendidikan anak yakni 

                                                           
41

 Dimyati, Belajar Dan Pembelajaran,  239. 
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pendidikan keluarga. Apabila di lingkungan keluarga 

anak-anak tidak diberikan pendidikan agama, maka 

anak akan sulit untuk memperoleh kesadaran dan 

pengalam yang agama yang memadai. 

Dari penelitian tersebut dapat dianalisis 

bahwa ada beberapa factor yang menghambat upaya 

FKDT dalam meningkatkan minat membaca al-

Qur‟an di Desa Jeporo yaitu: 

a. Minat peserta didik 

b. Lingkungan keluarga 

c. Lingkungan sosial  

d. Kurangnya guru TPQ 

2. Factor Pendukung Upaya Forum Komunikasi 

Diniyah Takmiliyah (FKDT) Dalam Meningkatkan 

Minat Baca Al-Qur‟an Di Desa Jeporo, Kec. 

Jatiporno, Kab. Wonogiri 
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Dalam sebuah perjalanan dukungan dari 

pihak-pihak terkait sangatlah dibutuhkan, tanpa 

dukungan dari pihak-pihak terkait program-program 

tidak dapat berjalan dengan baik. 

Dalam melaksanakan suatu usaha perlu 

diketahui dan diperhatikan adanya faktor-faktor yang 

ikut menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha 

tersebut. Begitu pula halnya melihat fenomena yang 

ada di Desa Jeporo, upaya FKDT dalam 

meningkatkan kualitas membaca al-Qur‟an tentu ada 

beberapa faktor yang mendukung.  

Dukungan dari sebuah lembaga dan pihak 

yang terkait dalam meningkatkan minat membaca al-

Qur‟an sangatlah dibutuhkan. Berhasil atau tidaknya 

dalam melaksanakan sebuah usaha sangat 

bergantung dengan pihak yang berkaitan. Seperti 

halnya yang diungkapkan oleh Bapak Mualim FKDT 
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mendapat dukungan dariberbagai pihak dalam 

meningkatkan minat membaca al-Qur‟an, seperti 

partisipasi dari guru-guru Madin, adanya dukungan 

lembaga keagamaan seperti KUA dan Kemenag 

Kabupaten Wonogiri yang selalu mendukung setiap 

kegiatan-kegiatan dan juga respon positif dari bapak 

camat terhadap progam-progam yang telah ada.
42

 

Hal ini juga disampaikan oleh ibu eka faktor 

pendukung FKDT dalam meningkatkan minat 

membaca al-Qur‟an adalah adanya hubungan kerja 

sama yang baik antara pengelola madin dan TPQ 

dengan pengurus FKDT.
43

 

Selain dari suatu lembaga dukungan dari 

orang tua dan masyarakat dalam revitaisasi TPQ 

sangatlah dibutuhkan, berkembang dan tidaknya 

                                                           
42

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 05/W/8-3/2018 
43

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini. 01/W/12-4/2019 
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suatu lembaga pendidikan dipengaruhi dari antusias 

masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Seperti 

yang diunkapkan oleh ibu Sri Mulyani selaku wali 

santri TPQ Hidayatus Sibyan Alhamdulillah 

sebagian masyarakat mulai sadar akan pentingnya 

agama, para orang tua mengiginkan agar anak-anak 

mereka dapat membaca al-Qur‟an. para orang tua 

menitipkan anak-anaknya dalam belajar ke TPQ, 

perkembangan dari anak-anak mulai kami rasakan, 

seperti pada bulan Ramadan anak-anak kami dapat 

membaca al-qur‟an di masjid, kami merasa bangga 

dan bahagia bila anak-anak dapat membaca al-

Qur‟an. hal serupa juga diungkapkan oleh bapak 

Yadi Alhamdulillah kesadaran masyarakat akan ilmu 

agama berangsur membaik, perkembangan agama 

sangatlah cepat disbanding awal saya disini. Sekara 

para orang tua sudah menaruh anak-anaknya di TPQ. 
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Pendidikan didalam keluarga dinilai  berhasil  

dan  berjalan dengan  baik  semua  tergantung  pada  

orang  tua masing-masing,  apabila  pendidikan  

didalam  keluarga  tidak  berhasil,  itu  karena orang  

tua  yang  belum  mampu  untuk  memenuhi  peranan  

sebagai  pendidikan.
44

 

Melalui  pendidikan  keluarga  ini,  hak  yang    

melekat  pada  diri  anak   untuk   memperoleh   

pendidikan   dapat   terealisasi   khususnya   

kebutuhan  akan  rasa  kasih  sayang  sehingga  anak  

dapat  berkembang  dengan   baik.   Hal   ini   

dikarenakan   adanya   hubungan   darah   antara   

pendidik  dengan  anak  didik,  yang  didasarkan  

atas  hubungan  rasa  cinta  kasih  sayang.  Demikian  
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 Lisa Megawati, Nuraini Asriati, Rustiyarso, “Peranan Orang 

Tua Dalam Pendidikan Anak pada Keluarga Nelayan ,” 5. 
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halnya  dukuangan orang tua terhadap pendidikan 

agama sangatlah dibutuhkan.
45

 

Peran orang tua dalam pendidikan anak, jelas 

dan tegas bahwa mereka adalah pendidik yang utama 

dan pertama. Orang  tua  sebagai  pendidik  utama  

dan  pertama  bagi  anak  memiliki peranan  untuk  

dapat  memberikan  pendidikan  awal  sebagai  bekal  

pengalaman untuk anak-anak mereka. Peranan orang 

tua sangat penting bagi pendidikan anak-anak  

karena  orang  tua  memberikan  pengaruh  yang  di  

signifikan  terhadap  prilaku anak sebab seorang 

anak akan meniru sikap dan perilaku ayah dan 

ibunya.    

Dari Uraian diatas dapat dianaisis bahwa 

beberapa faktor pendukung dalam  revitalisasi TPQ 

adalah adanya dukungan dari lebaga-lembaga terkait 

                                                           
45

 Marlina Gazali, ” Optimalisasi Peran  Lembaga Pendidikan 

Untuk Mencerdaskan  Bangsa,” Al-Ta‟dib, 1 (2013), 129. 
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seperti lembaga diniyah dan TPQ, orang tua murid, 

serta adanya hubungan kerja sama yang baik antara 

pengelola madin dan TPQ dengan pengurus FKDT, 

tanpa adanya hubungan dan kerja sama yang baik 

diantara ketiganya maka program-program tidak 

akan berjalan dengan baik. Hal ini dapat diihat  

bahwa peran orang tua yang sangat berpengaruh 

terhadap pendidikan anak, selain itu orang tua adalah 

sebagai pendorong dalam terealisasinya lembaga 

pendidikan. 
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BAB VI  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang upaya FKDT dalam 

revitalisasi TPQ dapat disimpulkan bahwa: 

1. Upaya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

(FKDT) dalam revitalisasi TPQ Terselesaikannya 

pendataan madrasah di Desa Jeporo, Lomba Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Seni 

(MAPSI) se-Kecamatan Jatipurno, sosialisai bimtek 

manajemen pengelolaan TPQ, mengupayakan 

adanya Bisarah bagi guru Madrasah, dan membantu 

ijin operasional TPQ. FKDT juga melakukan 

hubungan dengan lembaga-lembaga seperti pengurus 

kecamatan dan juga kabupaten guna memperlancar 

program-program yang telah ada, dan Alhamdulillah 
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semua menyambut dengan positif, serta adanya 

program tahunan yang dilaksanakan oleh Para guru 

TPQ yaitu tadarus al-Qur’an yang dilaksanakan di 

masjid dan musholla, dengan adanya program 

tahunan ini semangat anak-anak dalam belajar di 

TPQ semakin meningkat seperti tujuan dari TPQ. 

2. keberhasilan Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah (FKDT) dalam revitalisasi TPQ  

keberhasilan yang diraih oleh FKDT dalam 

revitalisasi TPQ adalah terlaksananya Lomba Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Seni 

(MAPSI) se-Kecamatan Jatipurno, Sosialisai bimtek 

manajemen pengelolaan TPQ yang berada di 

Pendopo Kecamatan Jatipurno, mengupayakan 

adanya bisaroh bagi guru Madrasah, membantu ijin 

oprasional madrasah diniyah atau piagam madrasah, 

serta melakukan hubungan dengan lembaga yang 
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berkaitan. Serta minat anak-anak semakin membaik 

dengan upaya yang telah dilakukan oleh FKDT 

terutama dari program yang telah diagendakan oleh 

para guru TPQ, yang mana pada setiap Ramadan 

melaksanakan tadarus al-Qur’an di masjid. Dengan 

ini maka upaya FKDT dalam refitalisasi TPQ telah 

berhasil, dengan bertambahnya minat anak dalam 

belajar membaca al-Qur’an anak akan lebih 

bersemangat lagi dalam belajar di TPQ.  

3. faktor penghambat dan pendukung Upaya Forum 

Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dalam 

meningkatkan minat baca al-Qur’an adalah: 

a. faktor penghambat 

1) Minat peserta didik 

2) Lingkungan keluarga 

3) Lingkungan Sosial 

4) Kurangnya guru pengajar  
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5) Terbatasnya waktu belajar  

b. Faktor pendukung 

faktor pendukung dalam  revitalisasi TPQ 

adalah adanya dukungan dari lebaga-lembaga terkait 

seperti lembaga diniyah dan TPQ, orang tua murid, 

serta adanya hubungan kerja sama yang baik antara 

pengelola madin dan TPQ dengan pengurus FKDT, 

tanpa adanya hubungan dan kerja sama yang baik 

diantara ketiganya maka program-program tidak 

akan berjalan dengan baik. Hal ini dapat diihat  

bahwa peran orang tua yang sangat berpengaruh 

terhadap pendidikan anak, selain itu orang tua adalah 

sebagai pendorong dalam terealisasinya lembaga 

pendidikan. 

B. Saran 

Dengan adanya saran dari peneliti bukan berarti 

peneliti lebih mampu dari pembaca ataupun lebih mahir, 
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akan tetapi dari saran yang telah diberikan oleh peneliti 

bertujuan supaya dapat meningkatkan minat membaca 

al-Qur’an. Untuk itu mohon berkenan pembaca untuk 

membaca saran dari peneliti. Diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk FKDT  kedepannya agar diperhatikan kembali 

kebutuhan-kebutuhan peserta didik maupun 

pendidik, yang mana selama ini dari FKDT kurang 

mengawasi lembaga pendidikan apakah sudah 

menerapkan atas program-program yang telah ada. 

2. Untuk para guru TPQ agar benar-bena 

memperhatikan peserta didiknya dalam belajar al-

Qur’an serta menjaga amanah dengan betul atas 

insetif yang telah diterima. 

3. Bagi orang tua, orang tua haruslah ikut aktif dalam 

meningkatkan minat membaca al-Qur’an. 
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4. Bagi peneliti, kedepannya agar lebih baik lagi dalam 

penulisan, danjuga agar lebih berperan aktif dalam 

perkembangan pendidikan agama. 
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