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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberadaan taman pendidikan al-Qur’an dewasa ini sangat banyak memberi 

kontribusi terhadap pendidikan formal, terutama pada lembaga-lembaga berbasis 

pendidikan Islam. Taman Pendidikan al-Qur’an atau yang disingkat TPQ telah 

banyak mencetak anak-anak dapat membaca al-Qur’an, sebagian besar anak-anak 

usia sekolah bisa membaca al-Qur’an dari Taman Pendidikan al-Qur’an ini. 

 Perkembangan TPQ saat ini sangat pesat, banyak TPQ bermunculan. 

Hampir tiap RT(rukun tetangga) di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam, bahkan kadang-kadang lebih dari satu TPQ di satu tempat.         

Banyak masjid-masjid, langgar-langgar, mushalla-mushalla, dan surau--surau 

mempunyai lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an sendiri, Begitu pesat dan 

pentingnya Taman Pendidikan al-Qur’an, pemerintah tidak ragu-ragu untuk 

mengangkat kepermukaan dengan melalui Surat Keterangan Bersama (SKB) 2 

Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RINomor 

128Tahun1982/Nomor 44  Tahun 1982 tentang: “Usaha peningkatan kemampuan 

baca tulis al-Qur’an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan 

dan pengenalan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari”1 

                                                           
1  Kemenag, sumber informasi Kementrian Agama,(Malang, Kemenag), 2009 
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Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) adalah lembaga pendidikan dan 

pengajaran Islam bagi anak-anak usia 7-12 tahun, yang bertujuan untuk 

menjadikan anak mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai 

dengan makharijul khuruf dan ilmu tajwidnya. Selain dari pada itu,TPQ juga 

bertujuan untuk membentuk kepribadian anak yang bertaqwa kepada Allah SWT 

serta diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai kesalehan  diri dalam 

lingkungan TPQ, lingkungan keluarga, lingkunan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat, sebagai pribadi yang berbudi luhur. 

Suatu hal yang luar biasa hanya beberapa tahun saja TPQ telah menasional, 

dan berkembang, ini tidak terlepas dari usaha-usaha dan kerja keras insan-insan 

yang telah berhasil merumuskan sistem dan metode baca cepat Al-Qur’an yang 

menurut catatan di Departemen RI, dewasa ini terdapat tidak kurang dari 15 

sistem megajarkan Al-Qur’an diantaranya yang cukup dikenal: sistem Qiro’ati 

oleh KH. Dahlan Zarkasy, sistem Iqro’ oleh KH. As’ad Human, sistem Al-Barqy 

oleh Drs. Muhajir Shulthon. Sistem  Yanbu’a oleh KH. Ulinnuha, sistem Al jadid, 

sistem Tartila, sistemTilawati, sistem Ummi dll. 

Mengajar Al-qur’an pada anak-anak membutuhkan suatu cara praktis untuk 

dapat dengan mudah diterima oleh anak-anak. cara praktis, cepat, tepat,  mudah 

dan menyenangkan inilah yang dinamakan metode. Para penyusun metode praktis 

baca tulis Al-qur’an di atas tersebut, telah bannyak menyumbang dan 

memperkaya khasanah metode pembelajaran Al-qur;an di tanah air. Adanya 

metode dalam pembelajaran Al-qur’an membuat suasana pembelajaran menjadi 
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lebih hidup, lebih menyenangkan terlebih lagi menjadi lebih praktis. Jadi metode 

merupakan suatu   ” jalan atau cara”2 cara untuk mempermudah mencapai tujuan. 

        Pembelajaran al-Qur’an kepada anak dengan menggunakan metode, ibarat 

orang tua menyuapi makanan kepada anak kecil, dapat atau tidaknya sang anak 

menelan makanan tergantung bagai mana menyuapinya, sekalipun makanan yang 

akan disuapkan  adalah makanan orang dewasa ( makanan kasar), tapi kalau yang 

akan menyuapi tau caranya, maka  makanan tersebut akan mudah ditelannya, 

misalnya dihaluskan dulu atau dijadikan bubur dulu . 

        Pembelajaran al-Qur’an di TPQ juga memerlukan suatu metode, agar materi 

yang akan disampaikan kepada anak-anak mudah dicerna dan dipahami, metode 

pembelajaran al-Qur’an dewasa ini berkembang pesat seiring dengan pesatnya 

perkembangan TPQ, hampir semua lembaga taman pendidikan al-Quran 

pembelajaran baca tulis al-Qur’an menggunakan “ metode pembelajaran”. 

        Mengimgat pentingnya suatu metode dalam pembelajaran al-Qur’an, maka 

penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian terhadap salah satu metode 

pembelajaran al-Qur’an yakni ‘’ Metode pembelajaran al-Qur’an Yanbu’a” 

penulis tertarik meneliti Metode Yanbu’a karena metode ini untuk mempelajari 

baca tulis al-Qur’an dengan cepat, mudah, dan benar, bagi anak-anak maupun 

orang dewasa, metode ini dirancang dengan rosm utsmani, juga menggunakan 

tanda-tanda baca dan waqof yang ada dalam al-Qur’an rosm ustmani yang banyak 

digunakan di negara-negara arab dan negara islam lainnya, dalam metode ini juga 

                                                           
2 . H. M. Arifin,  Ilmu Pendidikan Islam; Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdislipliner, Jakarta; Bumi Aksar,cet,  ke-1, 1991, hlm. 61 
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diajarkan cara menulis dan membaca tulisan pegon( tulisan bahasa indonesia/jawa 

yang ditulis dengan huruf arab). 

       Penelitian yang penulis lakukan bertempat di TPQ Nurul Hidayah, penulis 

memilih lembaga ini untuk penelitian karena lembaga ini terletak di pinggiran 

kota tepatnya daerah Sukun RT 07 RW. 06, yang mana daerah ini bersebelahan 

dengan gempol yang merupakan daerah basis kritenisasi, daerah ini secara 

kwantitas memang populasi penduduknya banyak orang islamnya, namun secara 

kwalitas masyarakatnya mayoritas abangan, kegiatan keagamaan disini masih 

sangat kurang syiar dan gebyarnya, karena begitu besar kendalanya yang 

mengakibatkan kurangnya ketersediaan lembaga pendidikan islam, terutama 

lembaga Taman Pendidikan  Al-Qur’an. 

       Berkaitan dengan itu lembaga TPQ Nurul Hidayah menyelenggarakan dasar 

pendidikan islam yakni TPQ dengan menggunakan  metode pembelajaran al-

Qur’an” Yanbu’a” yang mana metode pembelajan al-Qur’an disini masih belum 

bercampur baur dengan metode lainnya, akibat minimnya adanya lembaga, 

sehingga identifikasi hasil pembelajaran, murni dapat diketahui  bahwa itu hasil 

menggunakan metode Yanbu’a. Dengan alasan tersebut diatas maka penulis ingin 

meneliti pembelajaran Al-Qur’an di TPQ Nurul Hidayah Sukun-Malang dengan 

judul “PENERAPAN   METODE YANBU’A DALAM PEMBELAJARAN AL-

QUR’AN DI TPQ NURUL HIDAYAH”, dengan harapan diadakannya penelitian 

ini dapat diketahui sejauh mana implementasi pembelajarannya terkait persiapan, 

proses, evaluasi, kendala, dan hasilnya. Sehingga nantinnya diharapkan dapat 
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dijadikan rujukan dalam pendirian lembaga Taman pendidikan Alqur’an, minimal 

dapat menambah khasanah keilmuan tentang metode pembelajaran Al-qur’an. 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai mana berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaranal-Qur’an dengan metode Yanbu’a di TPQ 

Nurul Hidayah? 

2. Apa faktor pendukung pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a di 

TPQ Nurul Hidayah? 

3. Apa faktor penghambat pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a di 

TPQ Nurul Hidayah? 

C. Tujuan Penelitian 

       Adapun penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran al-Qur’an dengan Metode Yanbu’a di 

TPQ Nurul Hidayah 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung pembelajaran al-Qur’an dengan Metode 

Yanbu’a di TPQ Nurul Hiayah 

3. Mendeskripsikan faktor penghambat pembelajaran al-Qur’an dengan 

MetodeYanbu’a di TPQ Nurul Hidayah. 
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D. Manfaat Penelitian 

        Diharapkan dari penelitian ini, dapat mengungkap efektifitas metode 

pembelajaran al-Qur’an metode  Yanbu’a, sehingga hasil penelitian tersebut dapat 

memberi sumbangan baru terutama dalam bidang pembelajaran al-Qur’an. 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi PengurusTPQ 

a. Sebagai wacana dan pengembangan keilmuan tentang pembelajaran al-Qur’an 

b. Sebagai masukan untuk pertimbangan dalam mengembangkan metode 

pembelajaran al-Qur’an metode Yanbu’a 

c. Untuk evaluasi proses pembelajaran al-Qur’an metode Yanbu’a santri di 

Taman Pendidikan al-Qur’an Nurul Hidayah. 

2. Bagi Masyarakat 

                   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam 

bidang pengembangan metode pembelajaran al-Qur’an, khususnya bagi para 

pengelola Taman Pendidikan Al-Qur’an. 

3. Bagi Peneliti Lain 

        Sebagai tambahan referensi mengenai metode pembelajaran al-Qur’an 

yang keberadaannya masih sangat perlu dikembangkan. 
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E.  Batasan Istilah 

           Guna membatasi ruang lingkup pembahasan, mengingat Dalam kegiatan 

pembelajaran al-Qur’an sebagai proses merupakan suatu system yang tidak bisa 

terlepas dari komponen-komponenlainnya. Salah satu komponen dalam proses 

tersebut adalah Metode Yanbu’a. Secara konseptual ruang lingkup penelitian ini 

akan membahas. tentang Penerapan Metode Yanbu’a dan pembelajaran al-Qur’an. 

             Penerapan diartikan proses, cara, perbuatan menetapkan3. Penerapan juga 

dimaksudkan mempraktekkan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan. 

            Menurut Sunarto yang dikutip oleh Sunarmi dalam skripsinya mengatakan 

bahwa Proses penerapan meliputi: 

1. Perencanaan 

      Perencanaan ialah proses penentuan atau sasaran yang hendak dicapai dan 

penetapan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu 

seefektif mungkin4. 

2. Pengorganisasian 

       Pengorganisasian ialah proses pengaturan dan pengalokasian pekerjaan 

diantara para anggota organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi seefisie 

mungkin5. 

3. Pengerahan 

       Pengerahan ialah proses mengerahkan anggota organisasi untuk bekerja 

secara optimal, demi tecapainya tujuan yang ditetapkan. 6 

                                                           
3. Departemen Pendidikan Nasional, UUD RI No; 128. Thn 1992, SISDIKNAS. Jakarta; 

DepDikNas. 
4 .  Sunarto, Bahan ajar Manajemen Pendidikan.( Malang: UMM Press. 2009). Hlm 4 
5 . ibid, hlm, 10 
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4. Pengawasan 

       Pengawasan ialah proses yang meliputi standar pelaksanaan, pengukuran 

pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standart, menentukan kesenjangan 

antara pelaksanaan dengan rencana7. 

            Yang dimaksud metode Yanbu’a di sini ialah metode pembelajaran al-Qur’an 

yang ditemukan oleh KH. M. Ulinnuha Arwani Kudus- Jawa Tengah. Metode ini 

dirancang dengan rosm utsmani, yang menggunakan tanda-tanda baca dan waqof 

yang ada dalam al-qur’an rosm ustmani, yang banyak digunakan di negara-negara 

arab dan negara islam lainnya, dalam metode ini juga diajarkan cara menulis dan 

membaca tulisan pegon( tulisan bahasa indonesia/jawa yang ditulis dengan huruf 

arab). 

         Sedang Pembelajaran al-Quran yang dimaksud di sini adalah proses secara 

keseluruhan berupa langkah-langkah yang tersusun secara terencana dan 

sistematis dengan menggunakan teknik dan metode tertentu dalam proses 

pembelajaran al-Qur’an untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, maka dalam penelitian ini akan 

dibatasi subyek dan obyek penelitian dan ruang lingkup masalah yang akan 

diteliti. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
6 . ibid. hlm 11 
7 . ibid .hlm. 17 
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        Adapun ruang lingkup dan pembatasan masalah tersebut diantaranya: 

1. Subyek penelitian yang cocok dengan judul ini adalah santri, guru,  

pengurusdan kepala TPQ Nurul Hidayah Sukun- Malang 

2. Obyek yang diteliti adalah tentang penerapan metode Yanbu’a dalam 

pembelajaran Al-Qur’an yang dilakukan oleh TPQ Nurul Hidayah Sukun-

Malang serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, dalam hal ini santri 

yang dimaksud adalah santri periode 2013-2014 yang terdaftar dan masih aktif 

mengaji diTPQ Nurul Hidayah Sukun-Malang.Demikian juga yang dimaksud 

guru, pengurus dan kepala TPQ, adalah yang terdaftar dan masih aktif. 
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F. Sistematika Penulisan 

       Untuk menggambarkan mengenai isi penelitian ini, maka disusun sistematika 

penulisan yang memuat kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam 

pelaporan hasil penelitian yang dilakukan. 

        Adapun bentuk sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pada bab I berisi pendahuluan yang memuat tentang; Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan 

Istilah/Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II: Dalam bab ini dibahas Tinjauan Pustaka yang merupakan bahan rujukan  

yang menjelaskan tentang pembelajaran Al-Qur’an, metode 

pembelajaran al-Qur’an dan  metode Yanbu’a. 

BAB III: Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi:      

1. pendekatan  penelitian, 2. Informan penelitian, 3.Tehnik 

pengumpulan data 4.  Tehnik analisia data 5.  Uji  keabsahan data 

BAB IV: Pada bab ini akan dikemukakan hasil penelitian sesuai dengan rumusan 

masalah yang dirumuskan pada bab I yaitu: Hasil penelitian yang 

meliputi: 1. Latar belakang obyek 2. Penyajian Data alisia Data yang 

meliputi:    1. Penerapan Metode Yanbu’a  Dalam Pembelajaran Al-

Qur’an di TPQ Nurul Hidayah, Sukun-Malang, 2. Faktor penghambat 

dan 3.  Faktor  pendukung . 

BAB V: Pada bab ini membahas, 1.  kesimpulan secara ringkas temuan penelitian 

tentang penerapan metode yanbu’a dalam pembelajaran Al-Qur’an dan 

2. Saran-Saran  kepada pihak-pihak terkait.  


