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 مستخلص

هم ما زالوا  القرآن الكرميلتعليمل التالميذيف روضة هنضة أن التالميذ هي املشكلة يف هذا البحث و 
ى ستوى الثاىن أي مستو للموكانت هذه املشكلة ة صحيح قراءة القرآن الكرمييف قراءة  ضعفاء
يف  األساتيذالتعرف على حماولة  هو ويهدف هذا البحث. (TQA)يف للتالميذالكرمي القرآنالتعليم
وخمابر يف التالميذ.  عند القرآن الكرميقراءة وافع مهارة تعزيز دل (TPQ)الكرمي  القرآنالتعليمروضة 
وأمامنهج حبث هنضة األطفال  (TPQ)هو األساتيذ يف روضة التعليم القرآن الكرمي  بحث لهذا ا

فهي الباحثة  هاوكانت الطريقة جلمع البيانات اليت استخدمتحبث التحليل الوصفى. هذا البحثهو 
والطريقة جلمع البيانات تعتمد . (TPQ)القرآن الكرميالتعليميف روضة  األساتيذمع  الشخصية املقابلة

 Michael)مايكل هوبرمان و (Mattew B. Milles)ماثيو ب. ميلز ظريةعلى نالباحثة 

Humberman) ،بيانات. عن نتائج نباطسالعرض البيانات واو البيانات،  احنفاضمنها: مجع البيانات
ينقسم إجراء القرآن الكرميلتعليمل التالميذوضة هنضة في  األساتيذونتائج البحث يف هذه الرسالة أن 

هذا تكرار املواد وتوفي مواد جديدة(، مث ال)قسام فهو الكالسيكية األوىل ثالثة أ إىل التعلم و  التعليم
املواد  إىل ل والتعلم حىت يص لتعليمايف عملية اخلاصة )أن التالميذ واألساتيذ يقابلون  البحث
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واحملاولة (. األساتيذ)التكرار املواداليت عّلمها  نهائيةبالكالسيكيةال هذا البحثختتام إالدراسية(، و 
 TKAيف مستوى  للتالميذ”إقراء“طريقة ية هي تطبيق التعليماليت يقدم األساتيذ من جهة الطريقة 

 . TQAوتطبيق الطريقة القراءة ملستوى  TPAو 

 حماولة األساتيذ، مهارة القراءة.: احيةفتالكلمة امل
Abstrack 

The problem in this study is the students of TPQ Nahdhatul Athfal at seconde 

level (TQA) have not been able to read Al-Quran properly and correctly. The 

purpose of this research is to find out the efforts of TPQ Nahdhatul Athfal 

teachers to improve student’s reading skills. The participants in this study is the 

teachers of TPQ Nahdhatul Athfal. The research method used is descriptive 

analysis. Data cpllection techniques were through teacher’s interviews. The 

technical data analysis in this research uses the theory of Mattew B. Milles and 

Michael Humberman including: Data Collection, Data Reduction, Data 

Presentation, and Drawing Conclusions. The results of this study that TPQ teacher 

makes the learning process into three parts, it’s begun with the initial classical 

(repetition of material or providing new material), then private (students face the 

teachers directly so delivering materials can be focused on the students), and it’s 

ended by final classical (repeating material that has been given to students). The 

teachers make some efforts in terms of methods by using iqra method for TKA 

and TPA level and Qiroati method for TQA level. 

 

Abstrak 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah santri TPQ Nahdhatul Athfal belum 

mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar ditingkatan ke dua yaitu 

tingkatan TQA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui usaha-usaha guru Taman 

Pendidikan Al-Quran (TPQ) Nahdhatul Athfal dalam meningkatkan keterampilan 

membaca santri. Narasumbernya adalah guru TPQ Nahdhatul Athfal. Metode  

penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara guru Taman Pendidikan Al-Quran  Nahdhatul 

Athfal, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Mattew B. Milles dan 

Michael Humberman dengan tahapan: Pengumpulan Data, Reduksi Data, 

Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini yaitu guru 

TPQ Nahdhatul Athfal melakukan tiga hal, pertama dengan klasikal awal 

(pengulangan materi atau pemberian materi baru), kedua privat (santri dan guru 

berhadapan langsung agar materi yang disampaikan dapat terfokuskan pada anak 

yang sedang diajarkan) dan ketiga klasikal akhir (pegulangan materi yang telah 

diberikan kepada santri). Adapun upaya yang dilakukan guru dalam segi metode 
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yaitu menggunakan metode iqra’ untuk anak tingkat TKA dan TPA dan metode 

Qiroati untuk tingkat TQA. 

 

 المقدمة

 تالميذهاورعاية  التعليمهو مؤسسة غي رمسية تقوم ب (TPQ)القرآن الكرميالتعليمروضة إن  
املتفوقني التالميذ تكوين شخصية للقراءة من خالل دراسة واستكشاف املواد املتعلقة باملعرفة الدينية 

لفظ يف قاموس تطوير وتنمية اللغة اإلندونيسية نفسها وجاء النبيلة.املتدينني وذي الشخصية 
 1ة.يعين مكانًا لطيًفا ومرحًيا لعملية التعلم بشكل غي رمسي ”روضة“

هو إحدى املعاهد الدراسية اليت هتدف (TPQ)القرآن الكرمي  لتعليمل التالميذروضة هنضة  
لتالميذ. ويتجلى ذلك يف إجراء التالوة الروتينية اليت تبدأ من عند اتقليل األمية ضد اهلجائية  إىل 
بدًءا  ،ية نفسها مبستويات متعددة من التعلملتعليماروضة الاجلمعة بعد العصر. وتتميز  إىل ثنني اإل

الذين ترتاوح  للتالميذاملخصصة  (TKA / TKQ)الكرمي القرآن من املستوى األدىن وهي روضة 
 للتالميذاملخصصة (TPA)القرآن الكرميالتعليمروضة يليها مستوى ،و سنوات 7-4أعمارهم بني 

 (TQA)القرآن الكرميالتعليمهو  ياتستو املسنة، أعلى  11و  7الذين ترتاوح أعمارهم بني 

هناك مشكلة غالًبا ما  هذا البحث،يف 1.سنة 14-11الذين ترتاوح أعمارهم بني  ةللتالميذخمصص
 القرآن الكرميوهي أن التالميذمل يتمكنوا من قراءة  (TPQ)القرآن الكرميالتعليمروضة حتدث يف بيئة 

روضة يف  التالميذاليزال ، بشكل صحيح يف املستوى الثاين. كما وجدت يف دراسات أخرى
 Karangsono Kanigoro)يف قرية كاراجنسونو كانيجورو بليتار (TPQ)الكرمي القرآن التعليم

Blitar)  حىت مل  ،اللغة العربية اهلجائيةوكتابةحبروف  التعرفوالذين مل يكونوا على  1112يف عام
ولكن  ، وفًقا ملبادئ علم التجويد فصيحبشكل صحيح و القرآن الكرميالتعليمروضة يف التالميذ يفهم

 3.مراحل الدراسةولكن من خمتلف  ،فقط للتالميذهذا ال حيدث 

                                                             
1Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balaipustaka,1997), hal.1060 
2Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Pedoman Kurikulum Taman Kanak-kanak Al-

Quran (TKA/TKQ) Dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ), (Jawa Tengah, 2014), hal.20 
3Kholifatun Ni’mah, Penerapan Metode Usmani Dalam Mengembangkan Kemampuan 

Membaca Al-Quran Pada Santri di Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) An-Nur Desa Karangsono 

Kanigoro Blitar, (Blitar: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016), hal. 7 
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 ،مهارات لغوية 4أن يتمكن من  لقرآن الكرميا التعليمروضة التعلم يف و  لتعليمعملية اويرجى
أربع مهارات البد من أستيعاب تعلم لغة أجنبية  أن(Henri Gunturكما عرب عنها هنري جونتور )

 4.الكتابةمهارات ( 4، )مهارات القراءة( 3، )مهارة الكالم( 1، )مهارات االستماع( 1) :تقاهناإل

روضة هنضة يف  يتم الرتكيز على مهارات القراءة لدى التالميذ ، هذا البحثيف هذه 
أن  وابجي القرآن الكرمي التعليمروضة  يف ونحيضر  ، ألن كل التالميذالقرآن الكرمي لتعليمل التالميذ

األساسي الغرض ، ألن هذا هو  تهوقراءالقرآن الكرمي على نطق احلروف  ينقادر  ونيكونو  نو يعرف
ككوهنا مرحلة (TPQ)لقرآن الكرمي االتعليمروضة إىل  دهم منمن الوالدين الذي يلحقون أوال

اءة  وقر  اهلجائية حروفا  التعرف على خلا الفصلالذين كانوا يف  ميكن للتالميذ. املثالية الدراسة
 بشكل صحيح. القرآن الكرميو العربية  كتابة

كما وجدت يف   ،والتعلم لتحقيق مهارة القراءة لتعليمعملية امشاكل يف تنفيذ  وتوجد
صعوبة يف التعلم، وتنتج الأن التالميذ جيدون  ومنهادراسات سابقة أن هناك أسباب هذه املشكلة 

الذي ينجم  مث الدافع املنخفض5.ها اإلرهاق النفسي والبدين واملللعوامل منالببضعة هذه الصعوبات 
فهموا يألهنم ملبالقلق  التالميذ شعريمث  .و األسرة أو غيهمعن نقص التوجيه والتشجيع من النفس أ

 .الثقةالقدرة و عدم  تؤدي إىل  هذه املشكلةو  ،مادة القراءة

القرآن  التعليمروضة ية يف التعليمإذا تركت هذه املشكلة، فسيكون هلا تأثي على املناهج 
يف اللغة العربية، وأكثر اخلطر إذا تركت هذه املشكلة  كتابة، وسيكره التالميذ قراءة ال(TPQ) الكرمي
وي على حيت القرآن الكرمي التعليم ألن يف كل روضة .القرآن الكرميتالوة  على قدرة التالميذ يفتؤثر 

راءة بعد تقييم قييم. التقب األساتيذدراسي يقوم الفصل ال، ويف هناية لتعليمالدراسي وطريقة ا نهجامل
ع بيانات التالميذ الذين حققوا ماألساتيذ نتائج تقييم التالميذ، مث يقوم جب جبمع القرآن الكرميوكتابة 
على مهارات  قدرة التالميذفي تعزيز هذا البحثاول حيالذين مل يصلوا إليه. لذلك للمادة و  اهلدف

لتسهيل  املرجو غرضااهلدف  إىل ا ت خاصة للتالميذ الذين مل يصلوجمموعا توزيعالقراءة من خالل 
 .التعلمو  لتعليما يف عملية ساتيذاأل

                                                             
4Sulthan Syahril, Thoroiku Tadris Al-Lughah Al-Arabiyyah Baina Al-Nazhoriyah Wa Al-

Tadbiq, (Lampung :Fakultas Tarbiyah dan IAIN Raden Intan Bandar Lampung,, 2016),  hal. 6 
5Agus Warseno dan Ratih Kumorojati, Super Learning(Cet. 1; Bandung: Diva Press, 

2011), hal. 41 
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 مهارة القراءة

حدى املهارات اللغوية اليت ال إواصطلحا هي يقرأ مبعىن قراءة -قراءة لغة من كلمة قرأ 
 2ر.كتتضمن من أعمال العقل والفاليت هارة هي املتقتصر على مساع احلروف أو الكلمات ولكن 

حل القراءة عمل يشمل مجيع أشكال التفكي وإصدار األحكام واختاذ القرارات والتحليل وإجياد 
من فهم  التالميذقراءة جيدة حىت يتمكن ة المهار  إىل لذا، ال بد من مسيس احلاحة .ملشكالتا

 النص املقروء.

 يةلتعليما اتستراتيجياال

لتسهيل التالميذ املدروسة تقدمي املواد يف األساتيذهي طرق يستخدمها  االسرتاتيجيات 
 لتعليمعملية االهداف التعلمية يف هناية أنشطة ، ويرجى احلصول على  إتقان األقبول املواد وفهمهال
 7التعلم.و 

الكفاءة ية وحيتاجون إىل لتعليموظيفتهم ا إتقانوالتعلم يتقن األساتيذ  التعليم عمليةويف  
ية حىت لتعليمواالسرتاجتيات ا والتعلم لتعليمعن إجراء عملية اوذو أفاق واسعة لتعليمعلى عملية ا
املصممة  كفاءة االسرتاجتياتعلى   األفاق الفكرية هي السيطرة من و 8.إلة منتهى الغايةتتم وظيفتهم 

 9.والتعلم لتعليمقبل إجراء عملية ا

، ولكن يف استخدامهااالسرتاتيجيات اليت ميكن لألساتيذ هناك  ،والتعلم لتعليماويف عملية  
يف فهم النصو  العربية أو يف  اتيجيات اليت ميكن أن تدعم التالميذهذه املناقشة سنناقش االسرت 

 إىل  (Zarkasy) الزركيسيوفقا ملا قال القرآن الكرميالتعلم  اتتنقسم إسرتاتيجيو . القرآن الكرميقراءة 
 :ثالثة أجزاء

 

 
                                                             

6Bisri Mustofa,Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki 

Press, 2012), hal. 99 
7Widi Astuti, Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

2016), hal. 180 
8Anissatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hal. 1 
9Anissatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar....hal. 2 
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 . األنظمة اخلاصة1

يتناوب التالميذ مع األساتيذ وجًها لوجه ، ويقرؤون القراءات اليت مت  ،من الناحية العملية
 .(إعدادها وفًقا للقدرة على القراءة )رمبا صفحة  أو صفحتني أو ثالث أو أربع صفحات

 . الكالسيكية الفردية1

للتأكيد على النقاط الرئيسية للدرس وفًقا للمادة  الفرصة  يستخدم األساتيذ موقف العملية،من 
مث ، والتأكيد يف قراءة اصفحتان أو ثالث صفحات وغيه ، وىل سبيل املثالاليت سيتم تدريسها

 .احملاضرةتقييم يف هناية البيليها 

 القراءة واالهتماميف . الكالسيكية 3

للتالميذمث يطلب من بعض التالميذ لتكرار املواد اليت مت تدريسها. الدرس يشرح األساتيذ املواد  
 11.املدروسة املواد إىل  اآلخرونويستمع 

 التعليمطرق 

واليت يتم إجراؤها بشكل منهجي  للتالميذية لتعليمااملواد  إيصالهي عملية  لتعليمطرق ا 
ض التحقيق أغر  األساتيذطرق خمتلفة يقوم هبا  املواد املتعلمة له. ولكل األساتيذومنظم من قبل 

 خاصة يف التعلم. طريقةكما أن لديها الكرمي  القرآن  التعليمروضة التعلم، مثل 

القرآن قراءة ومتنوعة لتعلم ال طرق خمتلفة هلافي كل منطقة القرآن الكرمي لتعليما توجد روضة 
 ،الرتبية الدينيةبشأن  1117( لسنة 55رقم ) القانون،وكتابته. يتم تعزيز ذلك بواسطة  الكرمي

ختتلف هذه األساليب من املبادئ واخلصائص والطرق  .(Srijatun, 2017) 1117 سرجياتون
مع احتياجات وشخصية  مطابقة TPQواملراحل. لذلك مع تنوع األساليب ميكن ملؤسسات 

، صور لبعضها البعض. من حيث املبدأ. يعترب تنوع هذه األساليب أيًضا مكماًل ألوجه القالتالميذ

                                                             
10Mahin Mufti, Strategi Pembelajaran Al-Quran Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca 

Al-Quran Santri di TPQ Al-Hasani,(Malang:: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 

2015), hal. 15 
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، وهي: تعلم احلروف، نطق احلروف، والتعلم لتعليماعملية ساليب هلا مفهوم مشابه يف فإن هذه األ
 11.القرآن الكرمي اءة غرائب، كيفية قر ت، قانون التالوة، تعلم اجلملة، تعلم الكلماطبيعة احلروف

الطريقة اليت سيتم و ومع ذلك ، فإن كل طريقة هلا مراحلها ومناذج التعلم اخلاصة هبا.  
بحث أن يصف ، يريد هذا البناًء على الشرح السابق. ذا البحثتقدميها هي الطريقة املتعلقة هب

  على النحو التايل: (TPQ) القرآن الكرميالتعليمروضة مناذج التعلم يف 

 طريقة البغدادي  -1

 املسمى بطريقةالعراق مدينة بغداد إن طريقة البغدادي، اليت نشأت من 
حبرف. تُعرف هذه الطريقة  ةمن خالل هتجئته القرآن الكرميطريقة لتعلم الالبغدادي، هي 

. هذه الطريقة هي األكثر استخداًما يف العامل. تبدأ طريقة ”اإلمالئي“أيًضا باسم طريقة 
ها التعليم، مث هتجئ عالمات القراءة. بعد إتقاهنا، يتم اهلجائيةه بإدخال حروف التعليم

 11قراءة  الفاحتة، الناس، الفلق، اإلخال ، إخل.

 طريقة قراءيت  -1

من قبل األستاذ احلاج دحالن سليم زركسي  1923طريقة قراءيت يف عام  روجت
(H. Dahlan Salim Zarkasy .) واليت  القرآن الكرميطريقة قراءيت هي طريقة يف تعلم قراءة

، قرائيتتتضمن مباشرة بدون هتجئة، ومتارس القراءة وفًقا لقواعد علم التالوة. يف طريقة 
على قراءة  يدمباشرة والتعو  القرآن الكرميهناك نقطتان أساسيتان جيب مراعاهتما، ومها قراءة 

 التجووفًقا للقواعد يف علم  القرآن الكرمي

 

 

 
                                                             

11Yuanda Kusuma, Model-Model Perkembangan Pembelajaran  BTQ DI TPQ/TPA Di 

Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama Islam, (Malang:: Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang,, 2018), hal. 47 
12Mufarohan, Perpaduan  Metode Pembelajaran Al-Qur’an (Studi Analisis Tentang  

Metode Al Baghdadi, Iqro’, Qiroati, At Tartil, Dan Tilawati) Di Tpq Al Ghozali Noborejo, 

(Salatiga: Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu KeguruanJurusan Pendidikan Agama Islam,  2016), hal. 50 
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 ”إقراء“طريقة   -3

تركز على متارين القراءة املباشرة اليت  القرآن الكرميطريقة لقراءة الهي  إقرأطريقة 
جملدات  2من  ”قراءإ“يتكون كتاب (.Abdullah, 2009:32) ”31: 1119عبد اهلل، “

األدوات املتنوعة  ”إقراء“املستوى العايل. ال تتطلب طريقة  إىل بسيط الستوى املتبدأ من 
فصيحا(. قراءة  القرآن الكرمييف ممارستها، ألنه مت التأكيد عليه يف قراءته )قراءة حروف 

 (CBSA)النشط  التالميذمباشرة بدون هتجئة. ويعرف   حروف اهلجائية من خالل تعلم 
وهو يسكن يف ( As’ad Humam) ومانحختصيًصا. مت جتميع هذه الطريقة أسعد 

وهذا املقرر حاليا األكثر  القرآن الكرمي التعليماملقرر يف هو  ”إقراء“يوغياكارتا. كتاب 
 13يف إندونيسيا. استعماال 

 طريقة الرتتيل -4

بسيطا وسريعا لتساعد  قرآن الكرميلل طريقة الرتتيل إحدى الطرق التعملية 
الكرمي. وهي مصحوبة بأغاين ترتيل وفقا مع القواعد التالوة. تتكون القرآن قراءة ل التالميذ

إرشاد  األول هول يتالرت ف. ل والرتتيل الثاينالرتتيل األو هذه الطريقة من طريقتني، ومها 
تنوين. الدة و للتعرف على احلروف، وقراءة احلروف بشكل واحد، والسكون، واملش التالميذ

 ، واألوقاف واالبتداع.تعلم املاد، الغنة إىل التالميذهو إرشاد رتتيل الثاين وال

 طريقة تالويت  -5

  دخلباستخدام أغاين مب القرآن الكرميطريقة لتعلم كيفية قراءة الطريقة تالويت هي 
القرآن يف نقل كيفية قراءة  األساتيذإحدى طرق اجلذابة كالسيكية وفردية. هذه الطريقة 

صحيحا وفصيحا من خالل  كالسيكي أو جمموعة أو أفراد. تقدم تالوايت نظاماً  الكرمي
. ومع ذلك، فإن هذه لقرآن الكرميا قراءةسهاًل وفعااًل لتحقيق جودة  القرآن الكرميلتعلم 

 .TQAمستوى  يف يدرسون الذين  التالميذالطريقة تركز على 

                                                             
13Yuanda Kusuma, Model-Model Perkembangan Pembelajaran  BTQ DI TPQ/TPA Di 

Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama Islam, (Malang:: Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang,  2018), hal. 51 
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، وهي طريقة ابلةمع نتائج املق هذا البحثاملستخدمة يف  يةلتعليماتتوافق طرق و 
والتعلم يف  لتعليما عملية الطريقتني تعترب سهلة ومناسبة يف وطريقة قراءيت. ألن ”إقراء“

 .القرآن الكرمي التعليمروضة 

 منهج البحث

يف هذا املنهج . الوصفي تحليلال نهجاملمنهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو إن  
 . النوعي طريقالستعرض البيانات املتوفرة عن 

كلمات مكتوبة أو   منوصفية البيانات الهو البحث الذي ينتج الكيفي النوعي البحث
احملتاجة إليها من خالل  بياناتال. مت احلصول على  هم وسلوك منظرة عن حياة اجملتمعوصفية 

القرآن  لتعليمال التالميذيف روضة هنضة ةللمعلم سئلة ألاملقابلة الشخصية حيث إن الباحثة تطرح ا
 Michaelو  Mattew B. Millesباستخدام نظرية  املتوفرةبيانات المت حتليل الكرمي، و 

Humberman، :على النحو التايل 
 البيانات، وهو مجع البيانات أو املعلومات من املصادر لتحقيق أهداف البحث.مجع  (أ

اليت تنشأ من  ”التقريبية“البيانات، وهي عملية تبسيط وحتويل البيانات  احنفاض (ب
عرب عدة مراحل، أي عمل ملخص، ترميز، كتابة موضوع، ؤلف يف تقرير مالحظات امل
 وعمل مذكرة.

يعطي إمكانية استخال  و رتبة املعبارة عن جمموعة من املعلومات الو عرض البيانات، وه (ج
 النتائج وأخذ البيانات.

 14من البيانات اليت جيب اختبارها للتأكد من صحتها. املتكونةق: هي املعاين يالتحق (د
 
 
 
 
 
 

                                                             
14Saipul Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Palembang: IAIN Raden Fatah 

Press, 2005), hal.181 
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 مكونات حتليل البيانات )منوذج تفاعلي(

 
 

 نتائج البحث

هي ف هذا البحث، ستوضح الباحثة نتائج البحث. وأما نتائج املقابلة الشخصية ومن نتائج
رتقية مهارات القراءة لدى ل (TPQ)الكرمي القرآن  التعليميف روضة  األساتيذ احملاوالت معرفة

مت وضعه و نهجاملتستخدم  (TPQ) لقرآن الكرمي االتعليمروضة  على أنميكننا أن نعرف و . التالميذ
)وكالة اتصاالت  BKPRMI( القرآن الكرمي)معهد تطوير وتنمية روضة  LPPTKAمن قبل 

 مصلىؤسسة األوىل اليت تبين يف املهي  LPPTKA BKPRMIالشباب للمساجد اإلندونيسية(. 
واليت  1989أغسطس  14 يف التاريخ (Da'watul Khair Banjarmasin) دعوة اخلي بنجرماسني

 .(TPQ) القرآن الكرمي التعليملروضة املرجع  والتنسيق إىل هتدف 

 كما النص املنصو  التايل:

تتبع القواعد  (TPQ) الكرميالقرآن  التعليمروضة يف والتعلم  لتعليمإن عملية ا“
د املركزي، من حيث املناهج وطرق التعلم والقواع LPPTKA BKPRMIاليت وضعها مركز 

 .(TPQ) لقرآن الكرمي االتعليمروضة يف جتري والتعلم اليت  لتعليمااألخرى املتعلقة بعملية 
القواعد اليت عن للقرآن ال تتبع بشكل كامل  ةيلتعليمامعات اجمل، ال تزال هناك ومع ذلك
يتم ف والتعلم، لتعليممثل إضافة طرق أخرى يف عملية ا ،LPPTKA BKPRMIوضعتها 

 .“LPPTKA BKPRMIتعيينها مباشرة بواسطة 

من  التالميذمهارات القراءة لدى  على ترقية األساتيذرى اليت يستخدمها األخ ميكن رؤية احملاوالت
 جانبني على النحو التايل:



 

11 
 

 استخدام االسرتاتيجيات يف التعلم -1

 والتالميذ األساتيذها اسرتاتيجيات التعلم هي جمموعة من الطرق أو التقنيات اليت يستخدم
ية التعليمالتعلم هي عملية ات يف حماولة إلحداث تغيي يف السلوك أو املوقف. لذا فإن اسرتاتيجي

 15.إىل منتهى الغاية  حبيث ميكن حتقيق أهداف التعلم احملددة  التالميذو  األساتيذجيب أن يقوم به 

 فحسب، الكرميالقرآن بتدريس  األساتيذالكرمي، ال يقوم القرآن  التعليمروضة والتعلم يف  
على قراءة الكتابة العربية،  قدرة التالميذ اليت جيب حتقيقها مثل:  األخرى  األغراض بل هناك 

 كتابة العربية. يف هذه األحوال  والقدرة على متييز احلروف اهلجائية صحيحا وفصيحا،  والقدرة على 
جيات املستخدمة اليت اتياالسرت  األساتيذتحقيق هذه األغراض. يشرح دعامة ل اتتكون االسرتاتيجي

 :تشي إليها النص التايل، كماتالميذه ميكن أن ترقي مهارات القراءة لدى 

القرآن  التعليموضة في من هيئة التدريس التعلم، حنن و  لتعليمايف إجراء عملية “
حيث إن عملية ،LPPTKA BKPRMIاليت وضعها مركز  نتبع نظاما (TPQ)الكرمي 

 15) تستخدم ثالث مراحل. املرحلة األوىل، وهي الكالسيكية األوىلوالتعلم  لتعليماال
وبنسبة األوقاتلمدة ، دقيقة( 15آلخرة )دقيقة( والكالسيكية ا 21دقيقة( واخلاصة )

، أقصى احلد إىل  التالميذ لتعليما ساتيذأ، جيب على . يف الوقت املتحددةالساعة والنصف
 .”يف احلد األقصى يذالتالمائج اليت حصل عليها حبيث تكون النت

روضة األساتيذاليت يطبيق والتعلم  التعليمهناك ثالث خطوات يف عملية أن  ةلص الباحثخت
 الكرمي على النحو التايل: القرآن الكرمي التعليم

 كالسيكيات األوىل -أ

ها، وهبذه الطريقة أهم دور يتم استخدامه يف هذه املرحلة لنقل املواد الرئيسية وغي 
،  يقة اليت علم هبا الرسول ألصحابهوجيب أن يكون نشطًا يف توصيل املواد. هذه هي الطر  األساتيذ

كيف يقرأ   ”قال لنا عمار بن عاصم، نقل لنا مهام، من قتادة، قال: سئل أنس“ال الرسول كما ق
؟ رد أنس: كانت قراءة النيب حممد )صلى اهلل عليه النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم القرآن الكرمي

                                                             
15Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), hal.265. 
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وإطالة  ”الرمحن“وإطالة  ”بسم اهلل الرمحن الرحيم“اكي قراءته بوقت طويل )أنس( حيوسلم( 
 12.”الرحيم“

ا من خالل لسانه. صحيحأن يشرح كيفية قراءة احلروف  األساتيذهبذه الطريقة يستطيع 
. األساتيذا األساتيذ و االستماع واملشاهدة بعناية مباشرة مث قول احلروف اليت قرأه التالميذ ويُطلب

 17.وهذا يسمى أيضا املصحفة

قراءة خمرج احلروف  ة يف حتسنيمباشر  التالميذأيًضا للمعلمني يف تقييم مفيد  هذه الطريقة
خطوات التعلم يف الكالسيكية وأما ية يف ذلك اليوم. التعليمالقراءات اليت تصبح مادة  ويف حتسني

 هي كما يلي:

لقراءة أو حفظ اآليات يف  التالميذمادة اإلدراك ويطلب  األساتيذيعطي   -1
 الوحدات اليت مت شرحها من قبل.

أواًل لقراءة اآليات وترمجة لفظية  التالميذمبناقشة اجلديدة ويطلب  األساتيذيقوم   -1
 مقررا.

توفي قام بأو املعلومات مث  عن احملتوياتالنقاط الرئيسية  األساتيذيشرح   -3
 معلومات إضافية حسب احلاجة.

 18لتكرار القراءة يف وقت واحد مجاعة أو فردية. التالميذ ساتيذاأليدعو   -4
 منهج اخلاصة -ب

نهج املزيد اخلا ، حيث مينح هذا امل نهجاملإىل األساتيذحيتاج  الكالسيكي ضافةباإل
، حيث (التالميذ)التعلم النشط  CBSA. هذه الطريقة خمصصة لتعلم املواد الواسعةيف فهم  تالميذلل

ويصلحون الذين  التالميذيشهدون وحيسنون  األساتيذيف قراءة كتاهبم،و  اأكثر نشاط التالميذ إن
فوق  التالميذكل عشوائي حىت ال يتحمل ترتيب قراءاهتم بش األساتيذميكن و . املوجودة ءاألخطا

                                                             
16Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju’fi al-Bukhari, 

Al-Jami’ al-Sahih, Jilid IV., Juz VII-IX, (t.tp: Dar al-Tuq Al-Najah, tt), 341. hadith yang 

ke 5046. 
17Ahmad Syarifuddin, Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Quran, 

(Jakarta:Gema Insani, 2004), hal. 81 
18As’ad Humam, Pedoman Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Membaca, 

Menulis danMemahami Al-Quran, (Yogyakarta: LPTQ Nasional, 2001), 46-45. 
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 التالميذالنتائج على بطاقة أداء كتب يف التعلم. مث  ودوافعهم  التالميذجعحماسة يش حىتطاقتهم، 
 فردية.  التالميذ تقدمي التفسيل االعفردية. لذلك سيجعل األمر ف

 :وهذا وفقا للنص اآليت

 ، فعليه أن يتقن املوادتالميذللية التعليماملواد  تعليمب األساتيذيقوم  عندما“
 تعليم. كما يف من الدرس األساتيذيف فهم ما علمه  التالميذ. حىت يسهل املدروسة

، مث يطلب املقرراءات الواردة يف الكتاب أواًل القر  األساتيذميارس و ، لقراءة لتالميذا
، وميكن أيًضا أن يتم بشكل عشوائي حىت ال تكرار هذه القراءات التالميذمن  األساتيذ
، ميكن للمدرس أيًضا عمل إيقاعات املمدودةقراءات تعليمبينما في. بامللل التالميذيشعر 

 .”فظها وتالوهتاح لالتالميذ تسهيالمناسبة للقراءة 

 الكالسيكية النهائية -ج

يأمر التالميذ و  ،تالميذلل اليت علمهااملواد  األساتيذيف الكالسيكية النهائيةيكرر 
 .بعد تكرار املادة، اختتمت دراسة بقراءة الدعاءو . تكرارها

 يف تعلم القراءة استخدام الطريقة -1

وأيًضا طرق  يةالتعليملتقدمي املواد  األساتيذهي بعض الطرق اليت يستخدمها  التعليمطرق 
وحتقيق أهداف التعلم التعليم و عملية  لتسهيل التالميذو  األساتيذألنشطة املنظمة تتكون من ا

كما   القرآن الكرميقراءة  والتعلم التعليميف عملية  وأكثر الطريقة اليت يستطيع استخدامها 19التعلم.
فيوضة    TPQاألسايت، فإن الطريقة اليت يستخدمها هذا البحثسابقا. ومع ذلك يف هذه ذكرنا 

 :النص اآليت. كما ذكر فيالنهضة طريقة إقرأ وطريقة قرائيت

القرآن ئة عربية وقراالتعرف على احلروف ال تأشيالطرق األخرى املستخدمة يف  “
روضة  . ولكن يفالتعليمجمالس  طريقة البغدادية اليت متارس عادة يفالمثل  الكرمي
على  للتالميذالطريقة املطبقة ف. فحسبطريقتني  مستخدمة ((TPQالكرميالقرآن التعليم

على  التالميذبينما الطريقة املطبقة على  ”إقراء“هي طريقة  TPAو  TKAمستوى 

                                                             
19Ismail Sukaedi,  Model-model Pembelajaran Modern, (Jogjakarta: Tunas Gemilang Press 

, 2013). hal. 29-30 
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راءة قو يف تعلم قوانني التالوة  التالميذبدأ   TQAيف ، ألنههي طريقة القرائي TQAمستوى 
 .”جيد وصحيحعلى وجه بالتالوة  القرآن الكرمي

 ”إقراء“طريقة  -أ

 كياي احلاجهي طريقة ابتكرها   ”إقراء“سابقا، فإن طريقة  البحث كما شرح
جملدات. كل جملد هلا  2-1يت تتكون جملدات من وال ،(K.H As’ad Humam)أسعد مهام

 التالميذو  األساتيذيف التعلم اخلا  بينما ”إقراء“طريقة  التعليمصعوبة خاصاة هبا. يتم 
وضة هنضة ر يف يف  القرآن الكرمي التعليموضة في و دقيقة.  21دة مل بعضهم البعض يتقابلون

جمموعات لتسهيل التعلم، يف  إىل التالميذ يقسم .(TPQ)األطفال لتعليم القرآن الكرمي 
 يفالتالميذهي طريقة مناسبة ملساعدة  ”إقراء“. إن طريقة تالميذ 7-2جمموعة تتكون من 

 :يلي، كما ”إقراء“طريقة اليت ميتلكها  املزايا وبنسبة . القرآن الكرميتعلم قراءة 

من اجمللدات  ”إقراء“كتابيستخدم  ”إقراء“التعلم باستخدام طريقة "
له . و القرآن الكرمييف تعلم  للتالميذهو كتاب مناسب  ”إقراء“، كتاب 1-2

 ".من مجيع األشخا  هاستخداممنها بسيط وسهل يف تعلمهوميكن  ،امليزايا

 عشرة املزايا  كما يلي: ”إقراء“لكتاب وجنكل املايا 

دها يف كتاب اإلقرء دون  اليت مت سر  تابةكمباشرة لل التالميذ. القراءة املباشرة، هو يقرأ 1
 كتابتها أوالً 

1 .CBSA  أكثر نشاطًا من معلمهم،  التالميذ الناشطني(، التالميذ)كيفية تعلم
 قراءته. إىل ويستمع  فقط حيسن األساتيذو 

 واحد فواحدامع معلمهم لينمقاباخلا   التالميذ. جيلس 3

 التالميذ، سيتعلم 2 إىل  1 اليت تبدأ من جملد ”إقراء“مستويات . الوحدة القياسية، 4
 وفًقا ملستوياهتم

هم يساعد ، و فصيحا القرآن الكرميقرأ ي الذي العليا املرحلةيف  التالميذ. املوكلة، وكان 5
 .أصدقائهم التالميذعليمتيف  األساتيذ
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، ميكن محله يف أي مكان بسبب شكله الصغي ميكن أن يسهل املستخدمني . عملي2
 .محله يف أي مكان

 .مواد صعبة إىل من مواد سهلة  ”إقراء“كتاب  كل شيء يف  . املنظمة، مت ترتيب7

أمحر، اجمللد  1اجمللد  ،2- 1املطبوع له لون خمتلف من جملد ”إقراء“املتنوعة، كتاب . 8
 الرابع برتقالية، واجمللد اخلامس أرجواين، واجمللد اجمللد، الثاين أخضر، اجمللد الثالث أزرق

 .السادس بين

لتواصل كلغة ا  التعليمجمهز بكلمات  2 إىل  1من اجمللد  ”إقراء“، كل كتاب . التواصل9
 .األساتيذو  التالميذبني 

، واملراهقني والبالغني واآلباء التالميذمن  لدن، ومناسبة لكل األشخا ، وسهلة الفهم 11
، ولكن ميكن استخدامها أيًضا جملموعات فقط للتالميذها التعليمهذا الكتاب ال يتم ألن 

 11أخرى.

 ومناسبة بقةاطريقة مطك”إقراء“، تعترب طريقة ة مزايا وعيوبيالتعليمطريقة اللكل 
، لكنها جتعل هذه الطريقة غي فعالة بسبب ضيق الوقت يف عملية TPQالتالميذ حنظةيف 

دقائق فقط أثناء التعلم اخلا . لكن هذه ليست  11لديه حوايل  تالميذالالتعلم. ألن كل 
 .التعلمو  لتعليم امشكلة كبية يف عملية

 قرائيتطريقة  -ب

يف هذه الطريقة و مباشرة.  الكرميالقرآن م قراءة يطريقة لتعلالهي  قرائيتطريقة 
تخدم تسانني التالوة. و وفقا لقو  القرآن الكرميأن يكونوا قادرين على قراءة  التالميذطلب ي

القرآن  التعليمستوى األخي يف روضة املألهنا  TQAيف مستوى  لدى تالميذ هذه الطريقة
جيًدا  القرآن الكرمييف هذا املستوى من قراءة  التالميذحيث يتمكن  (،TPQ)الكرمي

 وصحيحا.

                                                             
20Ahmad Darka AW, Bagaimana Mengajar Iqra’ D engan Benar, (Jakarta Selatan: Adroka 

Press, 2016),  hal. 2-3 
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 يف القرآن الكرميرتقية مهارة قراءة ل األساتيذ االطريقة اليت يستخدمه هيهذا 
 LPPTKAالذين يتبعون النظام اليت وضعتها روضة هنضة األطفال لتعليم القرآن الكرمي 

BKPRMI لرتقية مهارة  األساتيذ ويرى هذا البحث أن أقل الطريقة اليت يستخدم ملركزي.ا
 ية األخرى. التعليم، ولكن تضمن الطريقتان السابقان من مجيع الطرق التالميذالقراءة 

 حنظة القرآن الكرمي التعليمروضة يف  األساتيذاليت بذهلا  وهذا بعض احملاوالت
القرآن  التعليمروضة تالميذ مل أن يتمكن . لديه آالقرآن الكرميمهارة القراءة  لرتقية التالميذ

، كما يف جيًدا وصحيًحا القرآن الكرميمن قراءة  التالميذحنظاة  (TPQ)الكرمي  الكرمي
افع و ديف روضة هنضة األطفال لتعليم القرآن الكرمي هلم تالميذ الأن يكون  فيجى“تعبيه: 

 جلهد املشكور ليواصال كاملدرسة األوىل ، ووالدهمالقرآن الكرمييف تعلم  مثمرة قوية
 .اإلسالميةعلوم الة يف تعلم واحلماس

 خاتمةال

لرتقية  األساتيذأن جهود أو حماولة نتائج البحث نتائج البحث الذي مت تقدميه، ميكن االستنتاج  إن
التعلم التعليم و  عملية تكوميهي من خالل  TPQ Nahdhatul Athfal للتالميذ يفمهارة القراءة 

 هذا البحثثالثة أجزاء، بداية مع الكالسيكية األوىل )تكرار املواد أو إعطاء مواد جديدة(، مث  إىل 
ني يتمون الذي لتالميذلاملواد املقدمة  الرتكيز علىحبيث ميكن  لني مقاب األساتيذو  التالميذاخلاصة ) 

 األساتيذاليت يبذهلا  وأما احملاولة (.التالميذالكالسيكية )تكرار املواد اليت مت تقدميها ي وتنته .(التعلم
 طريقة. ألن هذه الTPAو  TKAألطفال مستوى  ”إقراء“من حيث الطريقة هي استخدام طريقة 

مناسبة جًدا  .وهذه الطريقةالقرآن الكرميذين يتعلمون قراءة ال التالميذومناسبة لتطبيقها على فعالة 
، وهذه قرائيت. والطريقة الثانية هي طريقة واملراهقني التالميذاألشخا  منلالستخدام من قبل مجيع 

رين على أن يكونوا قاد التالميذ. ألنه على مستوى TQAمستوى  يف التالميذالطريقة تركز على 
 .علم التجويدوفًقا لقواعد  اصحيحجيًدا و  القرآن الكرميقراءة 
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