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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Al-Quran merupakan firman Allah (kalamullah) yang diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab, di 

dalamnya memuat  petunjuk dan pedoman bagi seluruh ummatnya untuk 

mencapai kehidupan yang ideal. Sudah barang tentu menjadi kewajiban bagi 

setiap muslim tanpa terkecuali supaya mempelajari, membaca, menghayati, 

serta mengamalkannya. 

Belajar membaca al-Quran atau lebih dikenal dengan istilah mengaji 

merupakan keterampilan penting pada fase awal guna memahami isi 

kandungan al-Qur’an. Kecakapan membaca al-Quran sangat erat hubunganya 

dengan ibadah-ibadah ritual kaum muslim, seperti pelaksanaan shalat, haji dan 

kegiatan-kegiatan berdo’a lainnya. Menurut jumhur Fuqaha pelaksanaan 

shalat atau haji misalnya, tidak sah hukumnya bila menggunakan bahasa selain 

bahasa al-Quran (Bahasa Arab).
1
 

Para pakar pendidikan berpendapat bahwa untuk merangsang minat 

belajar membaca al-Quran sebaiknya dimulai sejak usia dini (3-6 tahun). 

Karena pada usia tersebut kemampuan manusia untuk menyerap ilmu 
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pengetahuan sangat kuat, sehingga diharapkan dapat mencapai hasil yang 

optimal.
2
 

Imam Suyuti mengatakan, ”mengajarkan al-Quran kepada anak-anak 

merupakan salah satu diantara pilar-pilar Islam, sehingga mereka bisa tumbuh 

diatas fitrah. Begitu juga cahaya hikmah akan terlebih dahulu termasuk ke 

dalam hati mereka sebelum dikuasai oleh hawa nafsu dan di nodai oleh 

kemaksiatan dan kesesatan”.
3
 

Rasulullah juga menegaskan tentang pentingnya belajar dan 

mengajarkan al-Quran dalam hadits:  

 َخْيُرُكْم َمْه تََعلََّم اْلقُْراَْن َوَعلََّمهُ )رواه مسلم(

"Sebaik-baik kamu adalah mempelajari al-Quran dan 

mengajarkannya" 

 (HR. Bukhari Muslim).
4
 

 Dari hadits di atas dapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

mempelajari al-Quran adalah amal yang sangat mulia, karena al-Quran 

merupakan petunjuk yang sempurna bagi umat manusia.   

Adapun ayat tentang baca tulis al-Quran terdapat pada surat al-Alaq 

[96]:1-5, yang berbunyi: 
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"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

Telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya".
5
 

Allah memerintahkan hambanya untuk membaca, hal ini menunjukkan 

betapa pentingnya keterampilan membaca terutama membaca al-Qur’an. 

Sedangkan untuk mempunyai keterampilan membaca maka perlu adanya 

proses belajar. Dalam kegiatan belajar membaca al-Quran banyak metode-

metode yang digunakan diantaranya adalah dengan menggunakan Metode 

Iqro’, Tilawati, Qiroati, Yanbu’a, Baghdadiyah, Nahdliyah, Al-Barqy dan 

lain-lain.  

Penulis memilih metode Yanbu’a yang diterapkan di RTQ (Raudlat al-

Tarbiyat al-Quran) Masjid Al-kautsar sebagai obyek penelitian. RTQ adalah 

singkatan dari Raudlat al-Tarbiyat al-Quran jika diartikan kedalam bahasa 

Indonesia berarti Taman Pendidikan al-Quran, lembaga RTQ Masjid Al-

kautsar ini secara geografis terletak di Jalan Panglima Sudirman desa 

Gondanglegi Wetan  Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Kabupaten Malang . 
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Pada mulanya di lembaga Masjid Al-kautsar ini menggunakan metode 

Iqra’, pada saat itu jumlah santri sekitar 30 santri yang semuanya berasal dari 

sekitar lembaga RTQ Masjid Al-kautsar. Namun pada akhir tahun 2010 di 

RTQ Masjid Al-kautsar dalam proses pembelajaran membaca al-Quran tidak 

lagi menggunakan metode Iqra’ karena dianngap kurang efektif, semenjak itu 

para ustadz bersepakat untuk menggunakan metode Yanbu’a. 

Para ustadz sebelum menggunakan metode Yanbu’a diwajibkan 

mengikuti diklat penerapan Yanbu’a dan mendapatkan sertifikat untuk 

mengajar dengan metode Yanbu’a, maka para ustadznya pun mengikuti diklat 

dan mendapatkan sertifikat mengajar. Pada awal menggunakan metode 

Yanbu’a di lembaga RTQ Masjid Al-kautsar mendatangkan ustadz yang sudah 

ahli dari luar lembaga dengan tujuan selain untuk mengajar juga diminta untuk 

memberikan bimbingan kepada para ustadz mengenai penerapan metode 

Yanbu’a.  

Setelah berjalan sekitar 6 (enam) bulan menggunakan metode Yanbu’a 

jumlah santri bertambah menjadi sekitar 75 santri yang beberapa santri berasal 

dari luar desa, setahun kemudian RTQ Masjid Al-kautsar ini berhasil 

meluluskan dan  mewisuda 10 santri setelah diadakan ujian akhir, hal ini 

mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat khususnya para wali 

santri karena sebelum menggunakan metode Yanbu’a tidak ada program 

lulusan dan wisuda.  

Pada setiap lomba di tingkat kecamatan yang diadakan oleh PGTPQ 

(Pengurus Guru Taman Pendidikan al-Quran) dan Pengurus Guru Madin, para 

santri RTQ Masjid Al-kautsar Gondanglegi Wetan Kabupaten Malang selalu 
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ikut sebagai peserta lomba. Dan pada tahun 2012 santri pernah berhasil meraih 

juara I lomba cerdas cermat ditingkat kecamatan.   

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: Implementasi Metode Yanbu’a dalam Meningkatkan 

Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Santri di RTQ Masjid Al-kautsar  

Gondanglegi Wetan  Kabupaten Malang.  

 

B. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana Implementasi metode Yanbu’a di RTQ Masjid Al-kautsar 

Gondanglegi Wetan  Kabupaten Malang? 

b. Apa upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan baca-tulis al-Quran 

di RTQ Masjid Al-kautsar Gondanglegi Wetan Kabupaten Malang? 

c. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung santri   dalam 

melaksanakan baca-tulis al-Quran di RTQ Masjid Al-kautsar Gondanglegi 

Wetan  Kabupaten Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Guna menjabarkan Implementasi Metode Yanbu’a di RTQ Masjid Al-

kautsar Gondanglegi Wetan  Kabupaten Malang. 

b. Guna menjelaskan upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan baca 

tulis al-Quran di RTQ Masjid Al-kautsar Gondanglegi Wetan  Kabupaten 

Malang.  
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c. Guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung 

santri  dalam pembelajaran baca tulis al-Quran di RTQ Masjid Al-kautsar 

Gondanglegi Wetan  Kabupaten Malang.  

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Lembaga RTQ Masjid Al-Kautsar 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagi masukan atau sumbangan 

pemikiran yang konstruktif dalam usaha memperlancar baca al-Qur’an. 

b. Bagi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk mendorong semua 

sivitas akademik untuk menerapkan baca al-Quran dengan sebaik-baiknya 

dengan tujuan supaya dapat membaca al-Quran dengan tajwid yang baik 

dan fasih. 

c. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman baru yang nantinya dapat 

dijadikan sebagai modal dalam kaitannya dengan baca al-Quran sesuai 

dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, terutama ketika terjun 

dalam suatu lembaga. 

 

E. Definisi Operasional 

a. Implementasi 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai pelaksanaan atau penerapan. Yang dimaksud di sini adalah 
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penerapan dari suatu metode yang telah ditentukan yaitu penerapan 

metode Yanbu’a. 

b. Metode Yanbu’a 

Dalam KLBI (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia) metode adalah 

cara sistematis/teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan tujuan yang dikehendaki; cara kerja 

yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan.
6
 

Metode yanbua merupakan salah satu metode baca tulis al-Quran 

yang ada di Indonesia. Nama Yanbu’a di ambil dari nama pondok 

pesantren Yanbuul Quran yaitu pondok pesantren tempat menyusun 

metode yanbua yang bertempat di Kudus Jepara.Yanbu’a. 

c. Baca Tulis Al-Quran 

Baca artinya: melihat, memperhatikan serta memahami isi dari 

yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Tulis atau menulis 

adalah membuat huruf. 

Baca tulis al-Quran yang dimaksud dalam penulisan ini ialah 

proses pembelajaran membaca al-Quran serta menulis huruf Hijaiyah 

mulai dari belajar menulis terpisah hingga menyambung huruf demi huruf. 

d. Al-Quran 

Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, sedangkan menurut 

pengertian istilah al-Quran adalah Firman Allah yang diturunkan kepada 
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nabi Muhammad, yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya 

bernilai ibadah.
7
 

e. RTQ (Raudlat al-Tarbiyat al-Quran) 

RTQ adalah singkatan dari Raudlat al-Tarbiyat al-Qur’an, jika 

diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi Taman Pendidikan al-Qur’an. 

RTQ ini adalah nama suatu lembaga pendidikan al-Quran yang yang 

khusus memakai metode yang Yanbu’a, di lembaga lain dikenal dengan 

sebutan TPQ. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I, merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar 

informasi penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, serta sistematika pembahasan. 

BAB II, berisi tentang kajian pustaka tentang istilah-istilah yang 

digunakan pada judul. 

BAB III, berisi tentang metode penelitian, pemilihan wilayah 

penelitian, penentuan obyek atau sasaran penelitian, penentuan informan atau 

responden, pengambilan data. 

BAB IV, penyajian data dan pembahasan yang berisi tentang hasil 

observasi, wawancara dan analisis data 

BAB V, penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

  

 

                                                 
7
 Syaik Manna’ Al-aththan, Mabaahits Fii “Ulumu Al-Quran, terj. H. Aunur Rafiq El-

Mazni, Lc. MA (Kairo, 2004), hal.16-18. 


