
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan tindakan yang yang dilakukan dengan tujuan 

memelihara dan mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) 

melalui kegiatan pengajaran.
2
 Pendidikan sudah menjadi kewajiban untuk 

dijadikan prioritas atau perhatian utama karena kualitas sumber daya manusia 

(SDM) ditentukan oleh keberhasilan pendidikan. Tingkat keberhasilan 

pendidikan suatu bangsa pada masa lalu maupun sekarang ditunjukkan 

dengan tingginya peradaban bangsa tersebut dan nilai-nilai budaya yang 

hidup didalamnya. 

Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan anak untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya 

secara optimal, sehingga anak dapat mewujutkan diri anak dan fungsi anak 

sepenuhnya, sesuai kebutuhan pribadi anak dan kebutuhan masyarakat.
3
 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujutkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak secara aktif. 

Mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4
 

Ditunjukan pada anak masa usia 0,5 tahun hingga 12 tahun yang 

dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk 

menghadapi pendidikan usia lanjut atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi 
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yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, memiliki kelompok 

sasaran usia 0-6 tahun yang disebut sebagai usia emas perkembangan. 

Perkembangan menurut Kasiram dalam Sobur, ialah adanya pemunculan 

akan hal yang baru dan ditandai sifat-sifat yang baru dan berbeda dari sifat 

sebelumnya.
5
 Salah satu pendidikan pada anak usia pra sekolah ialah TPQ, 

mempunyai tujuan pendidikan untuk menyiapkan anak didiknya agar menjadi 

generasi-generasi yang qur‟ani yaitu generasi yang mencintai Al-Qur‟an, 

berkomitmen dengan Al-Qur‟an, dan menjadikan Al-Qur‟an sebagai 

pandangan hidup dan bacaan sehari-hari.
6
 

Hal yang baru dengan ditandai sifat-sifat yang baru yang berbeda dari 

sifat sebelumnya. Salah satu perkembangan yang dimiliki anak usia 6 tahun 

ialah ditandai dengan adanya kreatifitas yang dimiliki anak. Anak spontan 

beraktifitas menurut keinginan dan inisiatif, serta diberitahu apa dan kapan 

harus dilakukan. Anak otomatis menyalurkan energi dan usaha untuk 

membangun tubuh, kepribadian, dan semua aspek kehidupan.
7
 

Untuk tercapainya tujuan tersebut, TPQ mewujutkan target-target 

operasionalnya dalam waktu kurang lebih satu tahun diharapkan semua anak 

didiknya mempunyai kemampuan: 

1. Membaca Al-Qur‟an dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu 

tajwid. 

2. Melakukan salat dengan baik, dan terbiasa hidup dalam suasana yang 

islami. 

3. Hafal beberapa surat pendek, ayat-ayat pilihan dan doa sehari-hari. 

4. Mampu menulis huruf Al-Qur‟an. 

Kemampuan membaca Al-Qur‟an dengan benar merupakan target pokok 

yang harus dicapai oleh para santri, oleh karena itu pada saat Munaqosah 

(ujian) kemampuan membaca quran dimasukan dalam materi pokok, materi-
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materi lain sebagai penunjang, materi materi penunjang itu akan dipelajari 

dan didalami pada TPQ lanjutan (YPQL). Program pendidikan taman kanak-

kanak menyiapkan baik secara fisik, mental maupun sosial/emosionalnya 

dalam rangka memasuki pendidikan lanjut.
8
 

Demikianlah sedikit gambaran latar belakang masalah dalam skipsi ini, 

karena anak merupakan seseorang yang baru atau menuju pada kedewasaan 

sesuai kebutuhan jasmani dan rohani masa usia 0-6 tahun adalah masa 

pendidikan pra sekolah di TPQ, sebagai masa fital untuk kejenjang 

selanjutnya potensi yang dimiliki anak selama mengikuti pendidikan di TPQ 

akan mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami dan mengamalkan 

ajaran agamanya dan juga mempengaruhi kemampuan anak menguasai materi 

pelajaran Pendidikan Agama Islam ketika berada dibangku Sekolah Dasar 

atau Sekolah Menengah Pertama, lebih lanjut kemampuan tersebut juga 

mempengaruhi pola keagamaan anak. 

Pada masyarakat di Desa Pakis Kecamatan Limbangan Kabupaten 

Kendal, eksistensi TPQ mempunyai peran yang penting bagi perkembangan 

kepribadian anak, terutama akhlak dan pola keagamaan anak. Alasan kuat 

terhadap sintensa di atas adalah kondisi sosial budaya pada masyarakat Desa 

Pakis pada umumnya sangat pragmatis, suka hidup santai, berfoya-foya, dan 

mudah terjadi perselisihan penduduk yang rata-rata mempunyai mata 

pencaharian sebagai petani yang rawan terjadi pertikaian, tawuran antar anak, 

minuman keras, perjudian. 

Mengantisipasi kondisi seperti itu, pembinaan agama dan akhlak sejak 

dini melalui lembaga pendidikan seperti TPQ menjadi prioritas utama dengan 

penekanan utama pendidikan akhlak generasi muda melalui menciptakan 

generasi lewat TPQ. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tunggung jawab 

pendidikan dalam mewujudkan masyarakat desa yang damai dan sentosa 

berdasarkan nilai-nilai agama Islam. TPQ ditujukan untuk memberikan 
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fasilitas pendidikan yang sesuai bagi anak, agar sang anak pada saatnya 

memiliki kemampuan secara jasmani dan rohani yang baik. 

Namun pendidikan agama sebagai hasil (output) dari TPQ yang dikemas 

dengan baik kepada anak kadang tidak sesuai harapan. Hal ini disebabkan 

proses perkembangan anak tidak selalu berjalan mulus atau searah dengan 

potensi, harapan, dan nilai yang dianut karena faktor penghambatnya. Faktor 

penghambat yang bersifat eksternal yang berasal dari lingkungan yang kurang 

kondusif hal ini bisa menjadi perilaku menyimpang pada remaja atau anak. 

Pengaruh budaya negatif yang tidak sehat dikemukakan di atas, cenderung 

menimbulkan dampak kurang baik untuk perkembangan anak didik dan 

sangat mungkin akan terjadi dalam kehidupan yang tidak nyaman stres dan 

depresi. Dalam kondisi yang seperti ini, banyak remaja atau anak yang 

merespon dengan sikap dan perilaku menyimpang dan bahkan abmoral, 

seperti memimum minuman keras, penyalah gunaan obat terlarang, tawuran 

dan pergaulan bebas.  

Konsep di atas sejalan dengan pemikiran anak bahwa anak untuk meniti 

tahap dan jenjang kehidupannya membutuhkan bantuan dari orang lain. 

Melalui interaksi edukatif dalam keluarga dan masyarakat, anak 

membutuhkan konsep diri melalui persepsi terhadap bentuk-bentuk 

bimbingan, asuhan dan pembinaan dari lingkungannya. Tetapi pada 

kenyataannya, tugas dan tanggung jawab orang tua sebagai pembimbing 

utamanya. Untuk memperhatikan pendidikan agama terutama pembinaan pola 

keagaman anak semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena seiring 

pergantian zaman, sehingga orang tua lebih disibukkan dengan urusan-urusan 

finansial karenanya tugas orang tua berganti dengan perilaku yang kurang 

menjunjung tinggi martabat anak (pendidikan anak), hal demikian juga terjadi 

pada anak di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Secara konteks 

demikian, peran pendidikan agama seperti TPQ benar-benar sangat dirasakan 

keadaannya untuk membina pola keagamaan anak. 

Pentingnya peran TPQ sebagai penunjang pendidikan anak pada jenjang 

pendidikan selanjutnya dan atas dasar potensi dan budaya dukung kejiwaan 
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yang dimiliki anak yang telah diperoleh dibangku TPQ guna menunjang pola 

keagamaan anak di Desa Pakis Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. 

Peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut melalui penelitian yang 

berjudul “Implikasi Kegiatan TPQ Baitul Hidayah Bagi Pendidikan 

Keagamaan Anak Usia 6-12 Tahun Di Desa Pakis Limbangan Kendal Tahun 

2018 (Studi Komparasi Pendidikan Keagamaan Anak Yang Mengikuti TPQ 

dan Tidak Mengikuti TPQ)”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan, ada beberapa alasan 

yang menjadi dasar bagi peneliti memilih judul “Implikasi Kegiatan TPQ 

Baitul Hidayah Bagi Pendidikan Keagamaan Anak Usia 6-12 Tahun Di Desa 

Pakis Limbangan Kendal Tahun 2018 (Studi Komparasi Pendidikan 

Keagamaan Anak Yang Mengikuti TPQ dan Tidak Mengikuti TPQ)”. 

Beberapa hal yang mendorong peneliti untuk memilih judul tersebut di atas, 

antara lain: 

1. Berangkat dari pengamatan peneliti terhadap anak-anak di Dukuh tempat 

peneliti tinggal, ada yang tidak ingin mengikuti pembelajaran TPQ sebagai 

kegiatan mengisi waktu yang bermanfaat ketika sore tiba. Daripada sibuk 

bermain, diharapkan anak-anak mengikuti pembelajaran TPQ yang dirasa 

lebih bermanfaat. Di sisi lain anak-anak berada dalam usia masa produktif 

yaitu umur 6 tahun sampai 12 tahun juga sebagai pembentukan karakter 

dan watak anak. 

2. Kemajuan bangsa ada dalam generasi penerus, sudah selayaknya sebagai 

orang tua mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik ke depannya 

dengan cara mengikutsertakan dalam kegiatan pendidikan keagamaan 

lebih tepatnya diikutsertakan dalam TPQ. Di sini akan terasa peran dari 

TPQ itu sendiri. 

3. Melalui TPQ, anak diberikan pengetahuan lebih tentang keagamaan yang 

mana besar manfaatnya dan akan dirasakan oleh diri sendiri, orang tua, 
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bangsa dan negara. Pendidikan TPQ akan menciptakan generasi-generasi 

yang baik akhlaq dan akhidahnya. 

 

C. Telaah Pustaka 

Penelitian ini berdasarkan telaah beberapa referensi antara lain sebagai 

berikut : 

Penelitian Fathkur Rohman, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid 

Hasim Semarang “Studi Komparasi Belajar Al-Qur‟an Hadits Siswa Kelas IV 

Antara Siswa yang Belajar di TPQ dan Tidak Belajar di TPQ di MI 

Pringlangu 03 Kota Pekalongan Tahun Ajaran 2011/2012”. Hasil penelitian 

pendahuluan menunjukan bahwa prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits siswa 

kelas IV antara siswa yang belajar di TPQ dan yang tidak belajar di TPQ di 

MI Pringlangu 03 kota Pekalongan tahun ajaran 2011/2012 dan yang belajar 

di TPQ dikategorikan sangat baik. Karena rata-rata nilainya 83,50 sedangkan 

prestasi belajar siswa kelas IV yang tidak mengikuti pendidikan di TPQ 

dikategorikan cukup dengan nilai 65,44 dari 38 responden. Hasil penelitian 

ini juga menunjukan bahwa anak yang mengikuti pendidikan TPQ lebih baik 

dari yang tidak menikuti pendidikan TPQ ditunjukan dengan persentase nilai 

85,30 dan persentase nilai 65,44 dari 38 responden.
9
 

Persamaan penelitian yang sedang peneliti lakukan dengan penelitian 

tersebut adalah sama-sama menganalisis studi komparasi antara siswa yang 

belajar di TPQ dan tidak belajar di TPQ. Perbedaannya yaitu terletak pada 

pokok masalah khususnya. Penelitian di atas lebih terfokus pada studi 

komparasi prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits, sedangkan yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah tentang implikasi kegiatan TPQ bagi pendidikan 

anak. 

Penelitian Siti Arofah Fakultas Tarbiah IAIN Walisongo Semarang, 

“Studi Komparasi Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam antara RA Nawa 
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Kartika dan TK Tunas Bangsa diSDN 03 Gringsing”, di Kecamatan 

Gringsing Kabupaten Batang dengan hasil prestasi siswa RA Nawa Kartika 

berada dalam kategori baik sedangkan TK Tunas Bangsa berada dalam 

kategori cukup.
10

. 

Persamaan penelitian yang sedang peneliti lakukan dengan penelitian 

tersebut adalah sama-sama menganalisis studi komparasi antara siswa yang 

belajar di TPQ dan tidak belajar di TPQ. Perbedaannya yaitu terletak pada 

pokok masalah khususnya. Penelitian di atas lebih terfokus pada Prestasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam, sedangkan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah tentang implikasi kegiatan TPQ bagi pendidikan anak. 

Penelitian Inayatul Abadilah Fakultas Tarbiah IAIN Walisongo 

Semarang dengan judul “Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Pola 

Keagamaan Siswa MI Kebonharjo Kecamatan Semarang Utara Kabupaten 

Semarang Tahun 2007-2008”. Meneliti tentang tugas dan tanggung jawab 

orang tua dalam memberikan pendidikan agama dan akhlak kepada anak serta 

pengaruhnya terhadap keagamaan siswa di MI Kebonharjo Semarang Utara. 

Penelitian ini melibatkan 40 anak MI Kebonharjo sebagai sampel penelitian. 

Hasil penelitian menunjukan untuk kategori standar signifikan 5%untuk 

penelitian sosial harus dicapai sebanyak 63% berarti hipotesis yang diajukan 

diterima.
11

 

Persamaan penelitian yang sedang peneliti lakukan dengan penelitian 

tersebut adalah sama-sama menganalisis keagamaan siswa. Perbedaannya 

yaitu terletak pada pokok masalah khususnya. Penelitian di atas lebih terfokus 

pada tugas dan tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan 

agama dan akhlak kepada anak, sedangkan yang akan diteliti dalam penelitian 

ini adalah tentang implikasi kegiatan TPQ bagi pendidikan anak. Adapun 

keterkaitan atau inovasi dari penelitian sebelumnya menujukan dimana fungsi 
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dan peran orang tua terhadap pendidikan keagamaan untuk anak karena orang 

tua sebagai pengarah kepada anak dan peran orang tua sangat dibutuhkan 

dalam hal seperti ini. 

Penelitian di atas menunjukkan perbedaan sekolah yang lebih 

menekankan pada ilmu agama dan yang menekankan imu keagamaan sebagai 

pelengkap. Kesamaan dengan yang peneliti teliti adalah penekanan perbedaan 

anak yang mendapatkan ilmu agama lebih banyak dan yang hanya 

mendapatkan ilmu agama di sekolah saja dan implikasinya terhadap 

kehidupan sehari-hari serta bantuan dari orang tua terhadap kemajuan 

pendidikan bagi sang anak. 

 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti memfokuskan 

beberapa masalah yang akan peneliti angkat dalam penelitian skripsi ini yaitu: 

1. Kondisi pendidikan keagamaan anak di Desa Pakis Kecamatan Limbangan 

Kabupaten Kendal. 

2. Perbedaan pola keagamaan antara anak yang mengikuti TPQ dan tidak mengikuti 

pendidikan TPQ di Desa Pakis Limbangan Kendal. 

3. Implikasi kegiatan TPQ Baitul Hidayah bagi pendidikan keagamaan anak usia 6-

12 tahun di Desa Pakis Limbangan Kendal Tahun 2018. 

 

E. Penegasan Istilah 

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang judul skripsi ini, untuk 

menghindari perbedaan pemahaman dalam memaknai judul tersebut perlu 

kiranya peneliti perjelas istilah dalam penelitian ini. Penegasan istilah 

tersebut adalah sebagain berikut: 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujutkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
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serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
12

 

2. TPQ 

TPQ yaitu lembaga atau kelompok masyarakat yang 

menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan Islam yang 

bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca tulis Al-Qur‟an sejak 

usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul islam pada anak usia taman 

kanak-kanak, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau bahkan yang 

lebih tinggi.
13

 

3. Al-Qur‟an 

Secara istilah Al-Qur‟an diartikan sebagai kalam Allah SWT, yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan 

dengan jalan mutawatir dari Allah SWT sendiri dengan perantara Malaikat 

Jibril dan membaca Al-Qur‟an dinilai ibadah kepada Allah SWT.
14

 

4. Komparasi 

Komparasi adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan 

persamaan dan berbedaan tentang benda, orang, ide, kritik teradap orang‟ 

kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja, yang membandingkan 

dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebabnya.
15

 

5. Pendidikan TPQ 

Pengertian TPQ atau (TPQ) yaitu suatu institusi dan tempat 

pembinaan anak-anak atau siswa atau peserta didik atau santri yang 

didalamnya tidak hanya diwarnai oleh pengajaran melainkan ditekankan 

pula aspek pembinaan guna mengubah baik dimensi intelektualnya 

maupun aspek behavior (tingkah laku) menuju terciptanya peserta didik 

atau santri yang cerdas di atas landasan IMTAQ (imam dan taqwa) dengan 

corak pendekatan dan titik berat kemahiran dalam membaca Al-Qur‟an 

dan segala seluk beluknya sesuai tingkat umur dan kemampuannya. 
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F. Tujuan, Kontribusi dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui: 

a. Kondisi pendidikan keagamaan anak usia 6-12 Tahun di Desa Pakis 

Limbangan Kendal Tahun 2018. 

b. Implikasi kegiatan TPQ Baitul Hidayah bagi pendidikan keagamaan 

anak usia 6-12 tahun di Desa Pakis Limbangan Kendal Tahun 2018. 

c. Perbedaan pola keagamaan anak yang mengikuti pendidikan TPQ dan 

tidak mengikuti pendidikan TPQ di TPQ di Desa Pakis Limbangan 

Kendal Tahun 2018. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat dilihat dari dua 

segi, yaitu: 

a. Secara Teoritis 

1) Sebagai bahan masukan bagi pendidik, calon pendidik, anak juga 

orang tua serta tenaga-tenaga kependidikan untuk jadikan bahan 

analisi lebih lanjut dalam kerangka memberdayakan mutu 

pendidikan TPQ. 

2) Mampu menambah khasanah keilmuan tentang pendidikan agama 

islam khususnya strategi dan peran TPQ dalam pengembangan 

kualitas pendidikan melalui optimalisasi peranan pendidikan di 

TPQ untuk mendorong keagamaan anak lebih optimal dan 

berdayaguna. 

b. Secara Praktis 

3) Bagi peneliti, untuk mengetahui hambatan-hambatan atau 

kekurangan-kekurangan yang di hadapi guru TPQ dalam usaha 

memberdayakan pendidikan tersebut sebagai pengembangan 

keagamaan anak. 
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4) Bagi Guru Pendidikan Agama Islam, sebagai bahan pertimbangan 

untuk lebih meningkatkan profesional guru sebagai tenaga pendidik 

guna meningkatkan kompetensi anak dalam pembelajaran agama 

islam. 

5) Bagi anak, untuk lebih memiliki ghiroh belajar yang tinggi 

sehingga mampu memahami materi pelajaran agama islam dan 

pada akhirnya secara stimulan dapat meningkatkan pola keagamaan 

dan meningkatkan kualitas prestasi belajar keagamaan pada 

khususnya. 

6) Bagi Kepala Sekolah, merupakan bahan laporan atau bahan 

pedoman dalam bentuk keputusan tentang peran aktif TPQ dalam 

membantu meningkatkan aktifitas keagamaan anak dalam interaksi 

anak di masyarakat. 

7) Bagi masyarakat, sebagai sumbang pikir ilmiah untuk menambah 

wawasan pengetahuan praktis tentang pentingnya eksistensi TPQ 

kepada anak-anak dalam upaya meningkatkan prestasi belajar 

pendidikan agama Islam di sekolah dan membina pola keagamaan 

anak pada keluarga dan masyarakat. 

 

G. Metode Penelitian 

Peneliti menggunakan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini 

sebagai berikut: 

1. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah Implikasi Kegiatan TPQ bagi pendidikan 

keagamaan anak usia 6-12 tahun di Desa Pakis Limbangan Kendal Tahun 

2018. 

2. Jenis Penelitian 

Dilihat dari sudut rancangan penelitian, ini termasuk penelitian 

kuantitatif yang berpola deskriptif yaitu “penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, 

yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 



12 

 

 

 

dilakukan”.
16

 Sedangkan menurut Suryasubrata, tujuan penelitian ini 

adalah untuk membuat perencanaan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
17

 

Peneliti mengemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

karena berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan yaitu penelitian ini 

menggambarkan keadaan suatu daerah tertentu. 

Pola yang digunakan pada studi ini adalah pola komparasi dengan 

pendekatan kuantitatif. Pola penelitian komparasi ini adalah untuk 

membandingkan (membedakan) apakah kedua variabel tersebut sama atau 

berbeda. Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi (signifikansi) 

hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua rata-

rata sampel.
18

 Penelitian ini dapat memberikan gambaran secara mendalam 

terkait dengan implikasi kegiatan TPQ bagi pendidikan keagamaan anak 

usia 6-12 tahun di Desa Pakis Limbangan Kendal Tahun 2018. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.
19

 Untuk memperoleh sumber data, penelitian ini menggunakan 

teknik dokumentasi pribadi yang artinya adalah catatan atau karangan 

seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan 

kepercayaannya. Maksud mengumpulkan dokumen pribadi ialah untuk 

memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti sebagai faktor 

disekitar subjek penelitian.
20

 

Sumber ataupun acuan yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Sumber data primer 

                                                           
16

 Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Cet. 15, Jakarta: PT. Rineka 

Cipta,  2013. hal. 309. 
17

 Sumardi Suryasubrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 

hal. 75. 

 
18

 Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Bandung: Alfabeta, 2006, hal. 82. 
19

 Arikunto,Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 15, Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2013, h.172. 
20

 Lexy J. Maleong, Metodologi penelitian Kualitatif, Cet. 33, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014, h..217. 
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yaitu data pokok yang digunakan sebagai bahan utama dalam kajian 

skripsi ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian skripsi ini adalah: 

a. Kegiatan TPQ Baitul Hidayah di Desa Pakis Kecamatan Limbangan 

Kabupaten Kendal Tahun 2018. 

b. Pendidikan keagamaan anak usia 6-12 Tahun di Desa Pakis Limbangan 

Kendal Tahun 2018 

Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari orang 

lain, baik dalam bentuk turunan, salinan, maupun yang lainnya. Seperti 

majalah, artikel, dan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan TPQ bagi 

pendidikan anak dengan maksud untuk melengkapi, menggabungkan, atau 

membandingkan dengan data primer. 

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian skripsi ini diperoleh 

dari TPQ Baitul Hidayah di Desa Pakis Kecamatan Limbangan Kabupaten 

Kendal, dan dari berbagai buku yang menjelaskan tentang pendidikan 

keagamaan anak, penelitian yang dilakukan sebelumnya, buku-buku 

pendukung, dan akses internet yang dapat dijadikan referensi penelitan ini. 

4. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang sebanyak-banyaknya kemudian 

disajikan dalam skripsi dengan pendekatan kuantitatif yang berisi angka-

angka, maka peneliti menerapkan metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Metode Observasi 

Menurut Moh. Nazir, observasi diartikan sebagai “pengambilan 

data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standart lain 

untuk keperluan tersebut”.
21

 Menurut Lincoln Guba yang dikutip 

Maleong metode ini dimanfaatkan karena beberapa alasan, yaitu: 

Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara 

langsung. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan 

mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian 

sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, 

                                                           
21

 Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 212. 
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pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi 

yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan 

yang langsung diperoleh data. Keempat, sering terjadi ada keraguan 

pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijaringnya ada yang 

“menceng” atau bias. Kelima, teknik pengamatan memungkinkan 

peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Keenam, dalam 

kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak 

memungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat 

bermanfaat.
22

 

Peneliti mendapatkan kesempatan untuk mengetahui kebiasaan dan 

aktivitas di TPQ Baitul Hidayah dengan melibatkan diri sebagai 

aktivitas subyek, sehingga tidak dianggap orang asing, melainkan sudah 

warga sendiri. Lebih-lebih bahwa peneliti merupakan warga Desa pakis 

Limbangan Kendal. Peneliti menerapkan metode ini untuk mengetahui 

secara langsung pendidikan keagamaan dan kegiatan pembelajaran 

yang ada TPQ Baitul Hidayah. 

b. Metode Interview 

Interview (wawancara) merupakan cara pengumpulan data dengan 

jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan 

berlandaskan kepada tujuan penelitian.
23

 Peneliti menerapkan jenis 

pembicaraan informal, pertanyaan yang diajukan muncul secara 

spontanitas. Pembicaraan dimulai dari segi umum menuju yang khusus. 

Peneliti mengajukan pertanyaan yang bebas kepada subyek menuju 

fokus penelitian. Adapun hubungan antara peneliti dengan subyek yang 

diwawancarai adalah dalam suasana biasa dalam kehidupan sehari-hari 

saja, sehingga tidak terlihat kaku dan menakutkan. Setelah selesai 

wawancara, peneliti menyusun hasil wawancara sebagai hasil catatan 

dasar sekaligus abstraksi untuk keperluan analisis data. Peneliti 

menggunakan wawancara untuk menanyakan kepada kepala sekolah 

                                                           
22

 Moleong, Metodologi....., hal. 166 
23

 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE UII Yogyakarta, 2001), hal. 62. 
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dan guru TPQ Baitul Hidayah tentang pendidikan keagamaan peserta 

didik dan kegiatan pembelajaran yang ada TPQ Baitul Hidayah. 

c. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.
24

 

Sesuai dengan pandangan tersebut, peneliti menggunakan metode 

dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data dari sumber bahan 

tertulis yang terdiri dari dokumen resmi. Peneliti melakukan pencatatan 

terhadap hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan fokus 

penelitian dan memfotokopi dokumen yang berkaitan dengan data yang 

diperlukan, yang kemudian peneliti menyusunnya untuk keperluan 

analisis data.  

d. Metode Angket  

Metode angket adalah suatu daftar pernyataan untuk memperoleh 

data berupa jawaban–jawaban dari pada responden (orang yang 

menjawab)
25

. Metode ini di gunakan untuk memperoleh data statistik 

untuk mengetahui perbandingan antara anak yang mengikuti TPQ dan 

tidak mengikuti TPQ dalam hal pendidikan keagamaan. Jawaban 

responden berupa pilihan dari empat alternatif yang ada, yaitu : A, B, C 

dan D. Peneliti memberikan penilaian dengan rincian: jawaban A 

mendapat nilai 4, dan jawaban B mendapat nilai 3, jawaban C mendapat 

nilai 2, dan jawaban D mendapat nilai 1. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan Implikasi 

Kegiatan TPQ Baitul Hidayah Bagi Pendidikan Keagamaan Anak Usia 6-

12 Tahun Di Desa Pakis Limbangan Kendal Tahun 2018. Sedangkan 

dalam analisa kuantitatif, peneliti menggunakan analisis statistik dalam 

                                                           
24

 Arikunto, Prosedur...,hal. 231. 
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 Nasution,  Metode Research/penelitian, (PT Bumi aksara.Jakarta,2009), hlm 128        
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menganalisa data untuk mengetahui perbandingan antara anak yang 

mengikuti TPQ dan tidak mengikuti TPQ dalam hal pendidikan 

keagamaan menggunakan program komputer Microsoft Excel. 

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Secara garis besar penelitian skripsi ini mencakup tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian pertama, terdiri dari halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, 

Abstrak, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, 

pedoman transliterasi Arab-Latin, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar. 

2. Bagian kedua 

Bab Satu Pendahuluan, merupakan pengantar menuju skripsi agar 

lebih mudah memahami maksud dan tujuan penyusunan skripsi, meliputi: 

latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, fokus 

penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi. 

Bab Dua Landasan Teori, berisi pemaparan tentang Pendidikan 

Agama Islam, Pendidikan Anak, dan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur‟an). 

Bab Tiga Laporan Hasil Penelitian, berisi pemaparan tentang 

Gambaran Umum dan Gambaran Khusus TPQ Baitul Hidayah. 

Bab Empat Analisis Hasil Penelitian, , pada bab ini peneliti membahas 

tentang Analisis Kegiatan TPQ Baitul Hidayah, Analisis Pendidikan 

Keagamaan Anak Usia 6-12 Tahun di Desa Pakis Limbangan Kendal 

Tahun 2018, Analisis Komparasi Pendidikan Keagamaan Anak Usia 6-12 

Tahun di Desa Pakis Limbangan Kendal Tahun 2018, dan Analisis 

Implikasi Kegiatan TPQ Baitul Hidayah bagi Pendidikan Keagamaan 

Anak Usia 6-12 Tahun di Desa Pakis Limbangan Kendal Tahun 2018. 

Bab V Penutup, pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi 

simpulan, saran-saran dan kata penutup. 

3. Bagian ketiga, berisi lampiran-lampiran yang meliputi daftar pustaka 

lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. 


