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BAB III
YAYASAN TAHFIZH AL-QUR’AN UMMUL QURA BANJARMASIN
A. Profil Program Yayasan Tahfizh Al-Qur‟an Ummul Qura
1.

Latar Belakang Berdirinya Yayasan Tahfizh Al-Qur‟an Ummul Qura
Yayasan

Tahfizh

Al-Qur‟an

Ummul

Qura

Banjarmasin

beralamatkan di Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Indah III Rt. 08 Rw.
01 Kel. Pemurus Baru Kec, Banjarmasin Selatan kode pos 70249. Mulai
diresmikan pada tanggal: 04 Maret 2015. YTA Ummul Qura dikelola oleh
tokoh-tokoh yang telah disepakati masyarakat sekitar.
Bermula sejak kedatangan Ustadz H. Syahdiannoor, Lc, M.H.I dan
Ustadzah Hj. Ihsan, MA ke komplek Bumi Mas Raya pada tahun 2013.
Disamping itu juga dengan adanya kedatangan murid beliau Ustadzah Nuril
Azmi,

sekitar beberapa bulan mereka tinggal disana. Kemudian beliau

berdua ada ide, berkeinginan untuk membuka tempat belajar ngaji dan
menghafal Al-Qur‟an di rumah Ustadzah Ihsan, tidak berselang beberapa
hari semenjak dibukanya pendaftaran untuk belajar ngaji dan menghafal,
dengan rasa syukur kepada Allah swt, ada beberapa orang tua masyarakat
sekitar ingin memasukkan anaknya untuk belajar ngaji dan menghafal,
walaupun pada saat itu yang mendaftar baru 5 orang. 50
Seiring berjalannya waktu, akhirnya rumah Tahfizh ini mulai dikenal
masyarakat komplek sekitar, banyak diantara orang tua yang ingin memasukkan
anaknya hingga mencapai 20 murid yang ada di rumah tersebut. Sehingga
50
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ruangan yang ada tidak bisa menampung lagi banyaknya murid yang bergabung.
Karena kebanyakan orangnya, Ustadzah Ihsan ada berkeinginan untuk
mengadakanrapat dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar antara
RT 8 dan RT 9 yang bertempatkan Mushalla Darurrahman bertujuan untuk
mencarikan tempat belajar ngaji dan menghafal yang pantas dan cukup untuk
menampung murid yang ada. Setelah berjalannya rapat, pada akhirnya warga
dan tokoh-tokoh masyarakat sepakat memutuskan tempat belajar ngaji dan
menghafal bertempatkan Mushalla Darurrahman dan tempat tersebut dinamakan
rumah Tahfizh Darurrahman.
Setelah berjalan pembelajaran tersebut sekitar 8–10 bulan pada tahun
2013. Maka disitulah rumah Tahfizh Darurrahman mulai dikenal orang banyak.
antusias warga makin tinggi untuk memasukkan anaknya bergabung dirumah
Tahfizh tersebut, hingga mencapai kurang lebih 100 orang, karena tempatnya
tidak terlalu besar dan berhubung ada beberapa anak-anak sulit diatur sering
membuat masalah-masalah seperti mengacak-acak karpet Mushalla, buang
sampah sembarangan, ribut dan bertengkar didalam Mushalla, prihal tersebut
diketahui marbot mushalla, beliau tidak suka dan menegur pengajarnya, setelah
kejadian itu, pengasuh berinisiatif untuk membangun lahan sendiri tempat
belajar yang sederhana pada tahun 2014. Dananya dari para donatur masyarakat
sekitar yang telah menyumbangkan

beberapa

bagian hartanya

untuk

pembangunan. Setelah pembangunan berjalan kurang lebih satu tahun, akhirnya
gedung baru selesai pada tahun 2015 tanggal 04 bulan maret dibuat dan siap
untuk ditempatkan dalam hal belajar dan mengajar Tahfizh sore, walaupun tidak
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100% rampung pembangunannya. Setelah itu seluruh murid

Tahfizh

dipindahkan kegedung baru, serta pembentukan yayasan dan anggotanya terdiri
dari pembina, pengawas, ketua umum, ketua 1, wakil ketua I, wakil ketua II,
sekretaris umum, bendahara umum, sekretaris, bendahara. Lebih lanjutnya dapat
dilihat dari tabel berikut:
TABEL I
STURUKTUR ORGANISASI YAYASAN TAHFIZH UMMUL QURA
PEMBINA
Dr. H. M. Saberan Afandi, MA
Dr. H. Saifullah Abdussamad, Lc, MA
Drs. H. Alwi Sahlan, M.Si
Drs. H. Muhammady Hasby
H. Rusydi, Lc.
PENGAWAS
Dr. H. Masdari Tasmin, SH, M.H
Drs, H. Syahrudi, M. Fil.I
H.Salhan Amini, SE
H. Zakiah Nor, SH
H. Hanafi
KETUA UMUM
H. Syahdian Noor, Lc, M.H.I
KETUA I
Dra. Hj. Siti Faridah, M.Ag
WAKIL KETUA I
Hj. Ihsan, MA
WAKIL KETUA II
Hj. Dessi Ariani Muchyar
SEKRETARIS UMUM
Hj. Zulpa Makiah, M.Ag
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SEKRETARIS
Muhammad Nur, S.E.I
BENDAHARA UMUM
Ir. H. Reiza Syafria
BENDAHARA
H. Baihaki, SE
Sumber: Buku Panduan PAUD Terpadu Tahfizh Ummul Qura Banjarmasin Pada Tanggal. 1
Januari 2021.

Gedungnya berlantaikan dua tingkat, lantai bawah mempunyai 3
ruangan, 1 kamar mandi dan WC, lantai atas mempunyai 3 ruangan
tempat belajar dan semua berjumlah 6 ruangan 1 kamar mandi dan WC.
Setelah gedung baruselesai, Dr. KH Saberan Afandi, MA (Mu‟alim
Saberan) berkunjung melihat bangunan yang baru saja dibuat serta
menengok anak beliau (Ustadzah Ihsan) melainkan pengasuh rumah
Tahfizh. Beliau sangat bersyukur atas selesainya gedung baru, berkat
adanya dukungan dan bantuan serta antusias warga dan tokoh-tokoh
masyarakat sekitar untuk kelancaran pembangunan gedung baru tersebut.
Mu‟alim Saberan dan pembina yayasan mengadakan musyawarah
lagi untuk pemberian nama gedung baru ini, ada beberapa nama yang
diusulkan dalam musyawarah tersebut, adapun usulan pertama bernama
Ummul Qura dan usulan kedua Ihya „Ulumuddin, setelah bertukar
pikiran dan

pendapat atas penamaan tersebut.

diputuskanlah gedung baru dinamakan Ummul Qura.

Pada akhirnya
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Ummul Qura adalah (induk kota) yang terletak di kota Makkah
al-Mukarramah, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur‟an kata Ummul
Qura. Allah swt berfirman dalam QS, al-An‟am/6: 92.

ِ ِ وى حذا كِتاب أحنْزلْناه مبارٌك م
ْي يح حديِْو حولِتُنْ ِذ حر أُام الْ ُقحرى حوحم ْن
ص ّد ُق الاذي بح ْ ح
ح ح ح ٌ ح ح ُ ُح ح ُ ح
ِا
ِِ ِ
ِ
ِ
صالِتِِ ْم ُُيحافِظُو حن
ين يُ ْؤمنُو حن ِِبآلخحرةِ يُ ْؤمنُو حن بو حوُى ْم حعلحى ح
حح ْوحَلحا حوالذ ح
)٢٩(
Dan ini (Al-Qur‟an) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang
diberkahi; membenarkan Kitab-Kitab yang (diturunkan) sebelumnya
dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura
(Makkah) dan orang-orang yang diluar lingkungannya. orang-orang
yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman
kepadanya
(Al-Qur‟an)
dan
mereka
selalu
memelihara
sembahyangnya.
Maka dari itu, alasan kenapa harus memilih nama Ummul Qura
disebabkan karena:
a. Mengambil tabaruk (berkah) dari Universitas Ummul Qura Makkah alMukarramah.
b. Nama tersebut sangat indah, bagus, dan mulia karena Rasulullah Saw
bertempat tinggal disana, serta menjalankan dakwah beliau yang amat
luar biasa kesabaran dan keikhlasan Rasulullah Saw.
Dikarenakan gedung pertama sudah siap untuk digunakan belajar dan
mengajar, yayasan ingin menjadikan gedung ini tempat sekolah PAUD Terpadu
(Pendidikan Anak Usia Dini) Tahfizh Ummul Qura, TPQ (Taman Pendidikan Al-
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Qur‟an) Tahfizh Ummul Qura, TTQ (Tahsin, dan Tahfizh, Al-Qur‟an) Ummul
Qura, pada pagi hari sampai tengah hari, terus lanjut lagi pada sore nya
pembelajaran TPQ Tahfizh dan TTQ.
Tak berselang lama kemudian kurang lebih menjalani 2 tahun kegiatan
belajar dan mengajar di gedung pertama pada tahun 2015-2016 banyak caloncalon murid yang ingin belajar prihal bergabung di Ummul Qura mulai dari
kalangan anak-anak-orang tua lansia.51
2. Sejarah perkembangan
Pada tahun 2015 tidak lama kemudian setelah pembangunan gedung
pertama dikarenakan tempatnya kurang memadai untuk menampung banyaknya
calon murid yang mendaftarkan dirinya sekolah di Ummul Qura, yayasan ingin
merencanakan pembangunan dua gedung sekaligus, untuk lebih dikhusukan
pembelajaran sekolah PAUD Terpadu Tahfizh Ummul Qura, TPQ Tahfizh
Ummul Qura, dan TTQ Ummul Qura yang lebih luas dan panjang dari gedung
pertama, letaknya diujung komplek tidak jauh dari gedung pertama jarak antara
keduanya kurang lebih 100 meter. Tanah untuk pembangunan gedung kedua
dihasilkan dari pemberian salah satu pembina Ummul Qura Drs. H. Alwi Sahlan,
M.Si dan pembangunan telah diresmikan dengan peletakan batu pertama oleh
bapak walikota H. Ibnu Sina beserta Mu‟alim Saberan.
Setelah berjalan kurang lebih dua-tiga tahun untuk pembangunan dua
gedung sekolah PAUD Terpadu Tahfizh Ummul Qura, TPQ Tahfizh Ummul

51
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Qura, dan TTQ Ummul Qura dengan bertahap membangunnya, maka gedung
kedua selesai pada tahun 2017 dan gedung ketiga rampung pada tahun 2018.
Gedung kedua berlantai dua tingkat, bagian bawah ada dua ruangan dan
ruangan tersebut dijadikan ruangan utama untuk digunakan berbagai kegiatan
seperti: sholat berjamaah, pertemuan orang tua murid, pelatihan-pelatihan tentang
pembelajaran Al-Qur‟an, serta tempat untuk daurah hadits dan Al-Qur‟an. Satu
untuk WC bawah, bagian atas terdiri enam ruangan.
Gedung ketiga terdiri dari dua tingkat, bagian bawah ada dua ruangan
belajar, satu kantor, satu dapur memasak dan dua tempat WC perempuan dan WC
laki-laki. Lantai atas ada empat ruangan satu WC.
Memasuki tahun 2017-2019 perkembangan anak-anak untuk menuntut
ilmu dan mengembangkan pendidikan di Ummul Qura begitu pesat dengan
adanya dengan adanya niat dan tekat yang kuat. Maka, banyak diantara murid
Ummul Qura yang telah mencapai target hapalannya bahkan melebihi pencapaian
target ada yang sudah hapal 5 juz bahkan 10 juz dalam satu tahun walaupun disisi
lain banyak juga diantara murid Ummul Qura yang belum memenuhi target
hapalan. Perlu diketahui juga bahwa jumlah keseluruhan murid-murid Ummul
Qura sampai saat ini mencapai 305 murid yang terdaftar.
Adapun Yayasan Tahfizh Al-Qur‟an Ummul Qura terletak di Kota
Banjarmasin tepatnya di Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Indah III Rt. 08 Rw.
01 Kel. Pemurus Baru Kec, Banjarmasin Selatan Kode Pos 70249.
Data diatas adalah sejarah awal mula berdirinya Yayasan Tahfizh AlQur‟an Ummul Qura Banjarmasin, namun pada saat awal mula dibangun yayasan

37

ini hanya dikhususkan untuk anak-anak usia dini sedangkan untuk para ibu-ibu
muda sampai lansia itu belum ada, guna untuk mempokuskan perkembangan
anak-anak untuk menghafal Al-Qur‟an.52
B. Program-Program Kegiatan Yayasan Tahfizh Al-Qur‟an Ummul Qura
Banjarmasin
1.

Profil dan program PAUD terpadu Tahfizh Ummul Qura
Pendidikan usia dini PAUD terpadu Tahfizh Ummul Qura didirikan oleh

yayasan Tahfizh Ummul Qura, dan mulai beroperasi sejak tahun ajaran 2015.
Pendirian PAUD terpadu ini dilandasi oleh semangat untuk membangun dan
menyiapkan generasi muda yang Qur‟ani, cerdas dan terampil, kreatif dan
inovatif, handal dan kompetetif, yang ditunjang dengan akhlakul karimah, dan
kecintaan kepada allah dan Rasul-Nya lewat menghafal Al-Qur‟an dan hadis. Saat
ini jumlah keseluruhan yang tercatat ada 130 murid dan semuanya masih aktif
belajar.
a. Visi dan misi
Untuk kesuksesan dan kemajuan sekolah ini, tidak terlepas pula dengan
adanya visi dan misi, sebagai berikut beberapa:
Visi :
Menyiapkan generasi penerus yang hafal Al-Qur‟an dan hadis, cerdas,
sehat, mandiri, dan berakhlak mulia.

52
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Misi :
1. Menghafal sejak dini dengan metode yang menyenangkan sesuai
perkembangan anak.
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk
mengembangkan seluruh potensi kecerdasan emosional, spritual dan
intelegensi anak.
3. Memberikan layanan kepada anak secara Holistik Integratif, yang
mencakup layanan pendidikan, gizi, kesehatan pengasuhan dan
perlindungan anak.
4. Menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai agama sejak dini
melalui pembiasaan dan contoh keteladanan.
b. Tenaga pendidik
Saat ini tenaga pendidik yang ikut serta membina PAUD Terpadu
Tahfizh Ummul Qura berjumlah 19 orang, minimal tamat Aliyah, sarjana S1 dan
S2, pendidikan Agama Islam, dan punya hafalan minimal 3 juz. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
TABEL II
TENAGA PENGAJAR DAN KEPENGURUSAN
PAUD TERPADU TAHFIZH UMMUL QURA
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nama Pendidik
Siti Hapsah S.Pd.I
Zakiah S.Ag
Ernawati S.Pd
Hj. Aisyah Saberan
Herliawati S. Psi. I
Maria, A. Ma
Rabiatul Adawiyah, S.Pd

Jabatan
Kepala TK
Tata Usaha
Pengelola KB
Pengelola Ibu
Bimbingan Konseling
Pengajar
Pengajar
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kartini K. Dewi, S.Ag
Halimah, S.Pd
Noor Laily Hayati, S.Ag
Muhriani S.Pd
Ria Septiyana, S.Pd
Aminah
Yuliana

Pengajar
Pengajar
Pengajar
Pengajar
Pengajar
Pengajar
Pengajar

Sumber: Buku Panduan PAUD Terpadu Tahfizh Ummul Qura Banjarmasin Pada Tanggal. 3
Januari 2021.

TABEL III
PROGRAM BELAJAR SATU TAHUN
PAUD TERPADU TAHFIZH UMMUL QURA
No
1.

Materi Pokok
Hafalan hadits

Uraian Materi
Semester 1
 Anjuran bersedekah
 Larangan memutuskan silaturrahim
 Keutamaan perkataan yang baik
 Keutamaan surat Al-Ikhlas
 Keutamaan shalawat (kepada Nabi)
Semester 2
 Tentang perkataan yang paling Allah
sukai
 Keutamaan tawadhu tentang kewajiban
berwudhu sebelum sholat
 Cara sholat
 Larangan berbuat zhalim

2.

Doa-doa harian

Semester 1
 Doa ketika beristinja
 Doa setelah berwudhu
 Doa setelah mendengar azan
 Doa memakai pakaian
 Doa masuk mesjid
Semester 2
 Doa keluar mesjid
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3

Huruf hijaiyah dan
Tuhfah






Doa berbuka puasa
Doa bermimpi buruk
Doa ketika hujan
Doa mohon ilmu yang bermanfaat




Menghafal huruf hijaiyah dari alif
sampai dengan huruf ya
Tuhfah (klasikal

4

Tibyan



Tamhidi

5

Lagu-lagu islami
pilihan







Rohatil (sirah Nabi)
Tepuk anak sholeh
Al-Qur‟an
Fun tahsin
Tamyiz

6

Praktek shalat sunnah




Praktek wudhu (gerak dan doa)
Shalat dhuha

7

Calistung





Belajar membaca dan mengenal huruf
Belajar menghitung
Belajar menulis

Sumber: Buku Panduan PAUD Terpadu Tahfizh Ummul Qura Banjarmasin Pada Tanggal. 3
Januari 2021.

c.

Prestasi yang pernah diraih
PAUD Terpadu Tahfizh Ummul Qura pernah meraih beberapa prestasi

sebagai berikut:
1. Juara harapan 2 lomba Tahfizh di SD Assanabil pada tahun 2016.
2. Juara 3 lomba Tahfizh sekota Banjarmasin di SDIT Firdaus pada
tahun 2017.
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3. Juara 1 lomba Tahfizh antar TK sekota Banjarmasin di SD
Muhammadiyah 8 dan 10 tahun 2018.
4. Juara 3 Tahfizh dalam rangka HARDIKNAS di kampus UNLAM
Banjarmasin pada tahun 2018.
5. Juara 2 lomba Tahfizh for kids pada acara open house SDIT
instantama Banjarmasin tahun 2019.
6. Juara harapan 3 lomba Tahfizh Al-Qur‟an di Giant Ekstra tahun 2019.
d. Tata tertib PAUD Terpadu Tahfizh Ummul Qura
1.

Kendaraan harap diparkir rapi.

2.

Kedatangan/pengantaran peserta didik diharapkan pada jam 07.45
WITA.

3.

Penjemputan peserta didik harus tepat waktu.

4.

Keterlambatan penjemputan bukan tanggung jawab pihak sekolah.

5.

Ketika mengantar dan menjemput peserta didik, dihimbau untuk
berpakaian sopan dan rapi sesuai syariah (tidak bercelana dan ketat).

6.

Diharapkan ketika proses belajar mengajar berlangsung orangtua
peserta didik menunggu diluar.

7.

Diharapkan orang tua peserta didik berhadir pada Majlis Ta‟lim
minimal 1 bulan sekali (akan ditentukan waktunya).

8.

Diharapkan kepada para ibu untuk mengikuti sekolah ibu/halaqoh
Al-Qur‟an yang telah di fasilitas oleh sekolah.
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9.

Untuk kehadiran peserta didik minimal 75% (tiga kali keringan
untuk tidak hadir dan harap ada pemberitahuan kepada pengajar
yang bersangkutan atas ketidakhadirannya).

10. Jika tidak berhadir selama 2 minggu dan tidak ada pemberitahuan
dianggap mengundurkan diri dari sekolah, dan jika ingin masuk
kembali setelah itu maka peserta didik baru lainnya.
11. SPP dikenakan penuh (full) walaupun kehadiran kurang dari harihari belajar yang ditargetkan.
12. Pembayaran SPP paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bagi
yang terlambat membayar SPP dari tanggal yang telah ditentukan,
maka akan dikenakan sangsi berupa memberikan buku bacaan yang
bermanfaat atau tanaman dengan pot seharga minimal RP. 20.000,kepada pihak sekolah.
13. Untuk anak perempuan wajib memakai celana panjang sebagai
dalaman.
14. Membawa tas, mukena, sejadah, kotak makan, botol minum, dan
lain-lain.53
2.

TPQ Tahfizh Ummul Qura Banjarmasin
TPQ Tahfizh Ummul Qura adalah taman pendidikan Al-Qur‟an didirikan

oleh yayasan Tahfizh Ummul Qura, dan mulai beroperasi sejak tahun ajaran 2014.
Pendirian TPQ Tahfizh ini dilandasi oleh semangat untuk membangun dan
menyiapkan generasi muda yang Qur‟ani, cerdas dan terampil, kreatif dan
53

Buku Panduan “PAUD Terpadu Tahfizh Ummul Qura Banjarmasin” (Banjarmasin:
2019). h 2-4.
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inovatif, handal dan kompetetif, yang ditunjang dengan akhlakul karimah, dan
kecintaan kepada allah dan Rasul-Nya lewat menghafal Al-Qur‟an dan hadits.
Walaupun disisi lain TPQ ini lebih tua dibandingkan dengan PAUD Terpadu. Saat
ini jumlah keseluruhan yang tercatat ada 150 murid dan semuanya masih aktif
belajar.
Visi dan Misi
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta menjadikan generasi umat
islam dan para penghafal Al-Qur‟an yang berakhlak mulia, maka sebagai berikut:
Visi :
Mencetak generasi Al-Qur‟an yang cerdas, mandiri dan berakhlak mulia
dari balita sampai lansia.
Misi :
1. Untuk menjadikan generasi sholeh/sholehah dan bertaqwa
2. Untuk menjadikan para penghafal Al-Qur‟an serta berguna nusa dan
bangsa.
a. Tenaga Pendidik
Saat ini tenaga pengajar yang ikut serta membina TPQ Ummul Qura
berjumlah 14 orang, minimal tamat Aliyah setara SMA, sarjana S1 dan S2,
pendidikan Agama Islam, dan punya hafalan minimal 1 juz. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut.
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TABEL IV
TENAGA PENGAJAR DAN KEPENGURUSAN TPQ TAHFIZH UMMUL
QURA
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nama Pengajar
Hj. Ihsan, M.A
Eka Putri Maulida
Ismi Nur Hafizhah
Arifah Sharfina
Rahmatullah, S.Ag
Mahmudah
Muhammad Bakri
Thaibah
Sadiyan, S.Ag
Muhammad Bakri
Shofia Muna
Eka Arianti
Annisa Fitrianor

Jabatan
Mudirah
Wakil Mudirah 1
Wakil Mudirah 2
Divisi Kurikulum
Divisi Tahsin 1
Divisi Tahsin 2
Divisi Tahfizh 1
Divisi Tahfizh 2
Divisi Acara
Divisi Ibadah
Divisi Media
Bendahara
Sekretaris

Sumber: Wawancara Pribadi Ustadzah Erna Wati Pengelola KB Ummul Qura Banjarmasin
Pada Tanggal. 4 Januari 2021.

b. Prestasi yang pernah diraih
1. Pernah juara 2 lomba Tahfizh pekan muharram PPTA Amanah 2017.
2. Pernah juara 3 lomba Tahfizh pekan muharram PPTA Amanah 2017.
3. Pernah juara 3 lomba Tahfizh dalam rangka milad ke-3 rumah Tahfizh
Al-Haramain Banjarmasin 2017.
4. Pernah juara 2 duet tilawah gebyar milad LPPQ ke-17 UIN
ANTASARI Banjarmasin 2019.
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5. Pernah juara 2 sholat berjamaah tingkat SD sederajat dalam rangka
milad ke-3 rumah Tahfizh Al-Haramain Banjarmasin 2017.54
TTQ Ibu-Ibu Rumah Tangga Ummul Qura

3.

Bermula TTQ Ummul Qura ini didirikan pada tahun 2016 dengan rasa
syukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang
beriman dan bertaqwa untuk bisa menjalankan sebuah tugas dan amanah melalui
dakwah dalam hal mengajarkan ilmu Al-Qur‟an terhadap orang-orang yang
kurang mampu mengucapkan setiap makharijul huruf dan panjang pendeknya
bacaan.
Hingga sekarang ini, pesertanya berjumlah 40 orang, para gurunya
berjumlah 6 orang, dikelompokkan 6 kelompok, pelaksanaanya satu minggu dua
kali waktunya bervariasi: sabtu dan minggu, jumat dan sabtu, senin dan jumat,
selasa dan jumat, rabu dan kamis, pukul 16-18 sore.
Pada umumnya TTQ merupakan program tahsin Tahfizh Al-Qur‟an
untuk remaja, dewasa, bahkan sampai lansia jadi pesertanya tidak hanya terbatas
kepada ibu-ibu rumah tangga saja. Diantara peserta remaja, banyak yang berasal
dari kalangan mahasiswi UNLAM (Universitas Lambung Mangkurat). Akan
tetapi, dari kalangan pengajarnya semuanya dari UIN (Universitas Institut Islam)
Antasari Banjarmasin. TTQ ini dibagi kelompoknya berdasarkan kemampuan
hasil tes nya yang lancar, yang sedang, tidak lancar dan semua yang sudah dites
dengan hasil sudah didapat. Kelompok tersebut dibagi sesuai dengan
kemampuanya ada kelompok yang lancar, kelompok yang sedang, kelompok yang
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tidak lancar. Pembelajaran TTQ ini sebelum memasuki tahap Al-Qur‟an,
diajarkanlah sebuah metode yang sampai sekarang ini mejadi pegangan Ummul
Qura dalam hal pembelajaran yaitu metode tibyan 55 supaya lebih mudah untuk
mengucapkan makharijul huruf satu persatu, baru setelah menguasainya naik
ketahap selanjutnya yaitu tahap Al-Qur‟an, disini peserta akan di bimbing untuk
menghafal Al-Qur‟an secara pelan-pelan dan mudah dalam menghafal, istilahnya
didalam TTQ terdapat sistem BTQ (bimbingan Tahfizh Al-Qur‟an) atau sistem
talaqqi antara guru dan murid, contohnya: pada ayat pertama yang akan dihafal
dan duduk dalam satu kelompok membentuk seperti angka U, guru membacakan
5x lalu murid mengulah bacaan guru sebanyak 5x secara bersama-sama, kemudian
guru menyuruh murid bagian sebelah kanan untuk mengulangi bacaan 5x, bagian
sebelah kiri 5x, setelah itu guru menyuruh 2 murid untuk mengulang bacaan 5x
secara bersama-sama, kemudian satu persatu mengulang bacaan tadi, baru setelah
itu semuanya berbarengan lagi mengulang bacaannya hingga pada akhirnya secara
tidak langsung semua murid mudah hafal dengan sendirinya tanpa melihat
mushaf. Program yang penulis tulis diatas adalah program pra tahsin, mereka yang
belum mampu membacakan ayat dengan benar, dan yang sudah lumayan bacaan
tahsinnya dianjurkan untuk menghafal Al-Qur‟an tidak sama seperti BTQ perlu
bimbingan dari gurunya.
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Metode ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Bakr (pernah menjabat sebagai manteri
pendidikan dan pengajaran di Mesir era Hosni Mubarak) pada tahun 1443 H. Sekarang beliau
berdomisili di Madinah Al-Munawarah. Metode tibyan adalah pembelajaran membaca Al-Qur‟an
dengan cara mengeja (tahajji) huruf demi huruf, kemudian huruf pertama dan huruf kedua
digabung secara bersamaan.
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c. Tenaga Pendidik
Saat ini tenaga pengajar yang ikut serta TTQ Ummul Qura berjumlah 6
orang, minimal tamat Aliyah setara SMA, sarjana S1, pendidikan Agama Islam,
dan punya hafalan 1-20 juz. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
TABEL IV
TENAGA PENGAJAR DAN KEPENGURUSAN TTQ TAHFIZH
UMMUL QURA
No
1.
2.

Nama Pengajar
Noor Azizah S.Pd
Ernawati S.Pd

3.
4.
5.
6.

Anti Fakhrina Saadah S.Ag
Anisa Al Aufa
Syarifah
Nabila Rahmatina

Jabatan
Kepala TTQ
Sekretaris
Bendahara
Pengajar
Pengajar
Pengajar
Pengajar

dan

Sumber: Wawancara Pribadi Ustadzah Erna Wati Pengelola KB Ummul Qura Banjarmasin Pada
Tanggal. 4 Januari 2021.

