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Panduan Ngaji On Line 
TPA ALBA Sirnoboyo 

 
Di era perkembangan teknologi yang demikian demikian cepat, TPA ALBA berupaya untuk 

memberikan layanan yang optimal kepada para santri dan orang tua. Layanan ini berupa fasilitas 
Ngaji On Line. Sasaran program Ngaji On Line adalah santri TPA ALBA dan orang tua santri.  

Program Ngaji On Line dilakukan untuk memfasilitasi santri atau orang tua yang sedang 
memiliki keterbatasan hingga tidak bisa hadir di TPA ALBA. Keterbatasan ini, diantaranya disebabkan 
oleh karena yang bersangkutan sedang sakit, adanya wabah penyakit menular di masyarakat, 
keterbatasan yang disebabkan oleh faktor alam, hingga alasan-alasan yang lain tidak memungkinkan 
untuk bisa hadir di TPA ALBA. 

Program Ngaji On Line di TPA ALBA memanfaatkan jejaring media sosial Youtube dan 
WhatsApp. Berikut ini panduan ngaji online di TPA ALBA: 

 

A. Pembelajaran Tahsin Tilawah Al Quran 
Tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyontohkan membaca Al Quran beserta hukum tajwidnya melalui sebuah video lalu 
mengunggahnya di Youtube. 

2. Santri dengan didampingi oleh orang tua, mengakseses Youtube tadi, menyimak dengan 
seksama bacaan gurunya. 

3. Santri mempraktikkan bacaan itu dan direkam dalam rekaman suara (audio), lalu dikirim via 
Group WhatApp resmi TPA ALBA (https://chat.whatsapp.com/H2DQ5sazj6M8halLoKDR8u) 

4. Guru mengoreksi bacaan santri dengan rekaman suara dan dikirim di group yang sama.  
5. Pembelajaran ini khusus untuk Kelas Quran 

 

 
Gambar 1. Alur Pembelajaran Tahsin Tilawah Al Quran 

 
 

B. Pembelajaran Membaca Al Quran 
1. Kelas Tilawati (Jilid 1-5) 

Tahapannya adalah sebagai berikut: 
a. Santri dengan didampingi orang tua, membaca Buku Tilawati sesuai dengan capaian jilid 

dan halamannya (Lihat pada Kartu Prestasi Santri). 
b. Orang tua melakukan perekaman suara (audio) bacaan santri. 
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c. Perekaman dilakukan maksimal satu halaman Tilawati 
d. Orang tua mengirim pesan suara tersebut melalui Group WhatsApp TPA ALBA dengan 

disertai keterangan tertulis mengenai Jilid dan halamannya. 
e. Guru mengoreksi bacaan santri dengan rekaman suara dan mengirimnya di group yang 

sama. 
f. Guru memberikan penilaian terhadap bacaan santri.  
g. Orang tua menuliskan hasil penilaian guru ke dalam Kartu Prestasi Santri 

 
 

 
 

Gambar 2. Alur Pembelajaran Membaca Al Quran On Line Kelas Tilawati  
 
 

2. Kelas Quran (Kelas A dan B) 
Tahapannya adalah sebagai berikut: 

a. Santri dengan didampingi orang tua, membaca Al Quran sesuai dengan capaian Surat 
dan ayatnya (Lihat pada Kartu Prestasi Santri).  

b. Orang tua melalukan perekaman suara (audio) bacaan santri. 
c. Agar lebih optimal, batas maksimal perekaman adalah: 

1) Kelas A: maksimal setengah halaman 
2) Kelas B: maksimal satu halaman 

d. Orang tua mengirim pesan suara tersebut melalui Group WhatsApp TPA ALBA dengan 
disertai keterangan tertulis tentang nama surat dan ayatnya. 

e. Guru mengoreksi bacaan santri tersebut dengan rekaman suara dan mengirimnya di 
group yang sama. 

f. Guru memberikan penilaian terhadap bacaan santri. 
g. Orang tua menuliskan hasil penilaian guru ke dalam Kartu Prestasi Santri 

 

 
 

Gambar 3. Alur Pembelajaran Membaca Al Quran On Line Kelas Quran 
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C. Pembelajaran Tahfidzul Quran 
Tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Santri dengan didampingi orang tua, melafalkan hafalan surat sesuai dengan capaian (Lihat 
pada Kartu Tahfidz Santri).  

2. Orang tua melalukan perekaman video hafalan santri. 
3. Agar optimal, batas maksimal yang disetorkan adalah satu surat. 
4. Orang tua mengirim rekaman video tersebut melalui Group WhatsApp TPA ALBA. 
5. Guru mengoreksi hafalan santri dengan rekaman suara dan mengirimnya di grup yang sama. 
6. Guru memberikan keterangan santri tersebut boleh lanjut ke tahap hafalan selanjutnya atau 

tidak  
 

 
 

Gambar 3. Alur Pembelajaran Membaca Al Quran On Line Kelas Quran 
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