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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kemampuan membaca al-Qur’an secara tartil, telah menjadi sebuah kebutuhan 

masyarakat dewasa ini. Sebagian besar masyarakat mulai dari usia anak hingga dewasa, 

memiliki kemampuan awal baca al-Qur’an yang berbeda antara satu dengan lainnya. 

Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya ialah metode 

pembelajaran al-Qur’an yang digunakan, serta tingkat usia calon peserta didik atau dapat 

disebut dengan santri. Banyak dari santri tersebut menggunakan Madrasah diniyah (Madin) 

sebagai media dalam memperoleh kemampuan baca al-Qur’an secara tartil. Hal tersebut 

dikarenakan sebagian besar Madin belum memiliki aturan formal tentang kriteria usia calon 

peserta didik/santri yang akan belajar baca al-Qur’an, sehingga fleksibilitas tersebut 

memudahkan santri, mulai rentang usia anak-anak sampai dewasa, untuk memperoleh 

kemampuan baca al-Qur’an secara mudah. 

  Fakta yang terdapat di masyarakat menunjukkan bahwa Madrasah diniyah merupakan 

salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam yang tetap menunjukkan eksistensinya 

hingga saat ini. Keberadaan Madrasah diniyah (Madin) mulai mengemuka di tengah-tengah 

masyarakat sebagai sebuah alternatif proses pendidikan Islam melalui dua jalur, yaitu jalur 

formal dan jalur nonformal. Jika dilihat dari sejarahnya, lembaga pendidikan Islam yang 

dikenal dengan nama Madrasah diniyah ini telah lama ada di Indonesia. Madin tumbuh dan 

berkembang di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah bentuk yang dilakukan dari dan 

oleh masyarakat untuk mengembangkan pendidikan Islam. Pada mulanya, Madrasah diniyah 
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(Madin) hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab dalam proses 

pembelajarannya. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, pengkhususan materi ajar 

tersebut menjadi ciri khas Madin yang membedakannya dengan materi ajar yang berasal dari 

jalur pendidikan nonformal lainnya. 

  Eksistensi yang dimiliki oleh Madin serta perkembangannya yang kian baik di tengah-

tengah masyarakat, setidaknya dapat dilihat dari data jumlah Madin yang mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Provinsi 

Jawa Timur misalnya, memberikan informasi bahwa di wilayah kabupaten Malang saja 

terdapat 1.101 Madin jenjang Ula, 1.377 jenjang Wustha serta 55 jenjang Ulya dengan total 

keseluruhan santri berjumlah 144.557 orang santri. 

 

(sumber: http.jatim.kemenag.go.id, diunduh pada 4 Januari 2016).  

  Melalui data di atas, dapat dilihat bahwa potensi yang dimiliki oleh Madin dari segi 

kuantitas, sangatlah besar. Potensi tersebut apabila dapat dikelola dengan baik, maka akan 

dapat menjadikan kekuatan yang dapat melahirkan output di bidang keagamaan Islam 

melalui jalur madrasah diniyah. 
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  Madrasah diniyah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang dibutuhkan 

keberadaannya oleh masyarakat, sekaligus juga penyelenggaraannya yang murni dilakukan 

oleh swasta, memiliki kekuatan utama yaitu terletak pada flexibility yang dimiliki lembaga 

tersebut dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pendidikan Islam. Peran Madin 

sebagai penyokong pendidikan Islam dengan fleksibilitas yang dimilikinya tersebut, tentu 

tak luput dari peran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. 

  Peran pemerintah untuk mengembangkan Madin tersebut nampak nyata, baik dari segi 

regulasi maupun pengelolaannya. Regulasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri 

Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam 

misalnya, pada Bab I pasal 1 menyebutkan: 

“Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang 

diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur’an, 

Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren 

pada jalur pendidikan nonformal”. 

 

  Pendidikan Al-Qur’an yang disebutkan dalam keterangan di atas, dimaknai sebagai 

lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, 

tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur’an. 

  Beberapa penjelasan di dalam Peraturan Menteri Agama di atas, nyata memberikan 

payung dalam aspek regulasi yang menaungi gerak Madin. Sedangkan dalam hal 

pengalokasian dana, dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian yang 

berwenang menaungi Madin. Misalnya, data yang dikeluarkan oleh Kemenag Jawa Timur 

menyebutkan bahwa, anggaran dana khusus untuk Madin yang sering disebut BOSDA 

Madin (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) khusus Madrasah Diniyah mencapai angka 

423 Miliar Rupiah yang diambil dari dana APBN Pemprov Jatim (sumber: 
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jatim.kemenag.go.id). Artinya bahwa, perhatian pemerintah Jawa Timur untuk 

mengembangkan Madin menuju ke arah yang lebih baik, tergambar dengan jelas.  

  Begitu pula dari segi peningkatan kualitas pengajar Madin, pemerintah Jawa Timur 

pun serius menangani hal tersebut. Sejak tahun 2006, pemerintah Jawa Timur telah 

bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Jawa timur untuk memberikan beasiswa 

S1 kepada para guru Madin. Sampai dengan tahun 2015, total anggaran yang dipergunakan 

mencapai angka 8,7 Miliar Rupiah untuk membiayai sekitar 1.033 pengajar Madin (sumber: 

surabaya.tribunnews.com, diunduh pada 4 Januari 2016). 

  Data numerik tersebut di atas, sedikitnya memberikan gambaran akan potensi yang 

dimiliki oleh Madrasah diniyah dewasa ini. Maka, sangat disayangkan apabila kemudian 

dalam tataran implementasinya, Madrasah diniyah belum dapat melahirkan generasi Islami 

yang berkualitas, baik secara intelektual akademisi maupun secara spiritual keagamaan. 

  Berbicara mengenai spiritualitas, satu tema yang kini menjadi trading topic dalam 

Kurikulum Nasional di Indonesia, tentu tak luput dari pemaknaan akan spirit, jiwa atau nilai 

luhur yang dimiliki manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam 

semesta. Sebagai salah satu pilar dalam pendidikan di Indonesia, Madin pun seharusnya 

memiliki pemaknaan akan nilai-nilai spiritual dalam kegiatan belajar-mengajar yang ada di 

lembaganya, untuk selanjutnya diinternalisasikan kepada para santrinya. Penanaman nilai-

nilai spiritual tersebut tentu bukan hanya untuk membentengi diri dari ekses negatif 

globalisasi dan kemodernan zaman, akan tetapi yang lebih penting ialah bagaimana nilai-

nilai spiritual yang ditanamkan pada jenjang pendidikan tersebut –dengan meminjam istilah 

Jalaluddin Rahmad- mampu berperan sebagai liberating force (kekuatan pembebas) dari 

kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan sosial budaya dan ekonomi (Rahmad, 1989). 
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  Terbentuknya kualitas spiritual peserta didik yang baik –dalam hal ini adalah santri 

Madin- tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran yang diperolehnya setiap hari di 

Madin. Salah satu materi ajar yang disampaikan kepada santri Madin ialah pembelajaran al-

Qur’an dengan menggunakan metode pembelajaran al-Qur’an tertentu. 

  Membicarakan tentang metode pembelajaran al-Qur’an, maka akan diperoleh beragam 

metode di dalamnya. Dalam kaitannya dengan upaya pembelajaran al-Qur’an, terdapat 

banyak metode yang muncul dan berkembang di masyarakat, diantaranya ialah: metode Bil 

Qolam, Yanbu’a, Tilawati dan metode Ummi. Metode-metode tersebut memiliki prosedur, 

kurikulum, serta sistem pengajaran yang berbeda antara satu dengan lainnya dalam proses 

pembelajaran al-Qur’an yang diterapkan kepada santri atau peserta didiknya masing-masing. 

Secara tidak langsung, berbagai metode pembelajaran al-Qur’an yang telah dijelaskan di atas 

memiliki hasil yang berbeda pula antara satu metode dengan metode lainnya. Terdapat 

keunggulan dan tentu saja kelemahan dari berbagai metode yang ada. Setiap metode 

pembelajaran al-Qur’an tersebut mempunyai prosedur, tata cara serta keunggulan tersendiri 

dalam upayanya membantu santri untuk dapat mempelajari aspek-aspek pembelajaran dalam 

al-Qur’an, termasuk di dalamnya ialah mengenai cara membaca al-Qur’an secara tartil dan 

benar. 

  Keberadaan berbagai macam metode pembelajaran al-Qur’an seperti tersebut di atas, 

pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin memberikan sebuah cara untuk dapat 

mempelajari al-Qur’an dengan baik. Tentu dalam kapasitas sebatas kemampuan untuk 

membaca al-Qur’an secara baik dan benar. Dari berbagai cara tersebut, maka efektivitas 

penerapan metode pembelajaran al-Qur’an kepada para santri menjadi salah satu poin pokok 

yang harus diutamakan. Mengapa? 
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  Salah satu jawaban yang dapat dikemukakan dari pertanyaan tersebut ialah, karena 

beban belajar santri –yang mayoritas juga menyandang status “siswa” pada sekolah formal 

di luar Madin- tidaklah sedikit. Maka kemudian, cara belajar membaca al-Qur’an secara 

efektif menjadi salah satu alternatif yang harus ditemukan atau bahkan dilakukan guna 

mengefisienkan waktu pembelajaran santri di Madin. Santri tidak perlu lagi menggunakan 

waktu yang terlampau panjang untuk dapat membaca al-Qur’an secara lebih cepat, dan 

karenanya, mencari metode pembelajaran al-Qur’an yang efisien menjadi sebuah alternatif 

pemecahan masalah. 

  Opsi lainnya yang menjadi jawaban atas pentingnya cara belajar membaca al-Qur’an 

yang efektif ialah karena pembelajaran al-Qur’an secara efektif akan mengefisienkan 

pemberantasan buta huruf al-Qur’an di kalangan masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan 

pembelajaran al-Qur’an dengan cara yang efektif dan dengan metode yang tepat akan dapat 

mengurangi tingkat buta huruf al-Qur’an di kalangan masyarakat secara lebih singkat. 

  Implikasi lain yang dapat diperoleh apabila nantinya metode pembelajaran al-Qur’an 

berjalan secara efektif ialah, anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah –baik pusat 

maupun daerah- dapat dialokasikan kepada bentuk kegiatan lain yang dapat dijadikan materi 

tambahan di dalam kurikulum Madin, sehingga upaya pengembangan Madin menjadi lebih 

nyata untuk dilaksanakan. 

  Maka dari itu, penganalisisan terhadap metode pembelajaran al-Qur’an menjadi hal 

yang menarik bagi penulis untuk selanjutnya melakukan penelitian secara lebih mendalam, 

guna mengetahui efektivitas metode pembelajaran al-Qur’an yang selama ini dipergunakan 

oleh Madrasah diniyah. Efektivitas ini penting untuk dilaksanakan dalam kegiatan belajar-

mengajar di Madin, mengingat potensi luar biasa yang dimiliki oleh Madin, baik dari segi 
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kuantitas lembaga Madin maupun sisi jumlah santri yang menimba ilmu di Madin, seperti 

yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. 

  Beberapa contoh metode pembelajaran al-Qur’an yang diutarakan di atas – yaitu 

metode Bil Qolam, Yanbu’a, Tilawati dan Ummi-, pada tahapan berikutnya akan difokuskan 

hanya pada dua metode saja, yaitu metode Tilawati dan Ummi. Tentu, pemilihan kedua 

metode pembelajaran al-Qur’an yang akan menjadi fokus kajian penelitian nantinya, bukan 

tanpa sebab. 

  Alasan yang melatarbelakangi penulis ingin mendalami lebih jauh tentang analisis 

serta studi komparasi terhadap kedua metode pembelajaran al-Qur’an tersebut ialah: 

Pertama, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya metode pembelajaran 

al-Qur’an yang efektif dan efisien, dengan tujuan untuk memberantas buta huruf al-Qur’an 

dengan lebih mudah dan hasil yang berkualitas. Kedua, metode Tilawati dan Ummi, 

keduanya memiliki prosedur pembelajaran yang hampir sama, mulai dari penggunaan lagu 

rost dalam proses pembelajarannya, kemiripan teknik pengajaran dengan cara klasikal 

maupun baca simak yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, hingga pada 

prosedur penjaminan mutu yang dilakukan oleh kedua metode tersebut. Ketiga, apabila 

diukur secara kuantitas, pengguna metode Tilawati dan Ummi untuk kawasan Malang kota, 

cukup signifikan. Data dari Ummi Foundation Malang melansir, metode ini telah digunakan 

oleh 88 sekolah dan Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) yang berada di kawasan Malang 

Kota (sumber data: administrasi kantor Ummi Foundation cabang Malang per tanggal 9 

Maret 2014). Mayoritas dari sekolah dan madrasah pengguna Ummi ialah lembaga formal 

yang telah memiliki akreditasi A seperti MIN Malang 1 dan 2, MTsN Malang 1, hingga 

SMA Brawijaya Smart School. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan metode 
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Ummi ini layak diperhitungkan sebagai sebuah metode pembelajaran al-Qur’an yang 

berkualitas. Sehingga, dalam tataran pendidikan al-Qur’an melalui jalur nonformal –semisal 

Madrasah diniyah- Ummi menjadi metode yang banyak dipakai oleh masyarakat umum. 

Senada dengan metode Ummi, pengguna metode Tilawati untuk kawasan Malang juga patut 

diperhitungkan sebagai salah satu metode yang banyak dipergunakan oleh masyarakat luas. 

Keempat, Madin yang berada di kawasan kota Malang memiliki tingkat heterogenitas yang 

tinggi, sehingga kriteria Madin yang baik harus mampu menyesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat. Kedua Madin yang menjadi obyek dalam penelitian 

ini, telah memenuhi dua kriteria tersebut. 

  Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis memiliki keinginan 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparasi terhadap Efektivitas 

Pembelajaran al-Qur’an antara Metode Tilawati dan Ummi pada Madrasah diniyah (Madin) 

di Kota Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran al-Qur’an metode Tilawati dan Ummi pada 

Madin di kota Malang? 

2. Bagaimana hasil analisis terhadap efektivitas pembelajaran al-Qur’an metode Tilawati 

dan Ummi pada Madin di kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan implementasi pembelajaran al-Qur’an metode Tilawati dan Ummi pada 

Madin di kota Malang. 
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2. Menganalisa hasil perbandingan terhadap efektivitas metode pembelajaran al-Qur’an 

Tilawati dan Ummi pada Madin di kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menyempurnakan konsep mengenai 

metode pembelajaran al-Qur’an dari segi efektivitas penerapannya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dan bahan 

rujukan bagi peneliti lain dalam mengembangkan konsep yang sama secara lebih 

detail, serta sebagai wacana terhadap analisa perbandingan antar metode pembelajaran 

al-Qur’an Tilawati dan Ummi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan 

pemahaman keilmuan tentang metode pembelajaran al-Qur’an Tilawati dan Ummi 

secara lebih komprehensif. 

b. Bagi Madrasah diniyah (Madin), penelitian ini berguna sebagai salah satu referensi 

kajian ilmiah terhadap metode pembelajaran al-Qur’an yang diselenggarakan oleh 

lembaganya, sehingga dapat dijadikan acuan peningkatan kualitas pembelajaran 

selanjutnya. 

c. Bagi Kementerian Agama kota Malang, penelitian ini berguna sebagai acuan untuk 

menentukan kebijakan terkait kewenangan Kementerian Agama dalam menaungi 

Madin yang ada dikota Malang, terutama pada aspek efektivitas penggunaan metode 

pembelajaran al-Qur’an pada masing-masing Madin. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup penelitian merupakan pengidentifikasian istilah-istilah kunci dan 

kemudian didefinisikan secara operasional, bukan leksikal (menurut definisi kamus). Istilah-

istilah kunci pada umumnya diperoleh dari kata-kata yang menjadi fokus permasalahan. 

1. Efektivitas pembelajaran al-Qur’an 

   Penelitian yang akan penulis laksanakan nantinya, berkaitan dengan efektivitas 

pembelajaran al-Qur’an yang penulis batasi pada empat aspek. Pertama, kemampuan 

mengenal huruf hijaiyah secara acak. Kedua, kemampuan mengenal huruf hijaiyah secara 

urut. Ketiga, kemampuan mengenal harokat fathah, kasroh, dlommah, fathatain, 

kasrotain dan dlommatain. Keempat, kemampuan mengucap huruf hijaiyah sesuai 

makhrajnya. 

2. Metode pembelajaran al-Qur’an 

   Guna memperjelas fokus penelitian terkait metode pembelajaran al-Qur’an, maka 

dalam penelitian ini penulis membatasi metode pembelajaran al-Qur’an tersebut dengan 

hanya melakukan penelitian terhadap metode Tilawati dan Ummi berdasarkan pada 

metode yang dipergunakan oleh lembaga Madin yang menjadi obyek penelitian penulis. 

3. Madrasah Diniyah (Madin) 

   Istilah Madrasah diniyah (Madin) yang dipergunakan sebagai obyek penelitian 

nantinya, penulis maksudkan sebagai Madin nonformal. Artinya bahwa, Madrasah 

diniyah tersebut tidak diselenggarakan oleh sekolah formal, melainkan diselenggarakan di 

luar pendidikan formal/sekolah. 

F. Desain Penelitian 
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  Guna memudahkan dalam menjelaskan deskripsi penelitian, maka penulis membuat 

desain penelitian sederhana sebagai berikut: 
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FAKTA 

1. Kebutuhan membaca al-Qur’an 

semakin kompleks, dari usia anak-

anak hingga dewasa, dengan 

kemampuan awal yang berbeda-beda. 

2. Metode pembelajaran serta tingkat 

usia calon siswa/santri turut 

menunjang kemampuan dalam 

membaca al-Qur’an.  

3. Peran pemerintah, baik pusat maupun 

daerah dalam mengembangkan Madin 

nampak nyata, baik dalam hal regulasi 

maupun anggaran dana yang 

disediakan untuk Madin.  

 

FENOMENA 

1. Implementasi metode pembelajaran 

al-Qur’an di Madin, beragam 

jumlahnya. Masing-masing metode 

memiliki kekhasan tersendiri, 

termasuk dalam menentukan target 

kelulusan  santri. 

2. Fleksibilitas yang dimiliki oleh Madin 

dalam hal rentang usia calon santri.  

LANDASAN TEORI 

1. Teori pembelajaran Behaviorisme, 

salah satunya dipelopori oleh 

John. B. Watson. 

2. Teori perkembangan anak, salah 

satunya dikemukakan oleh seorang 

tokoh bernama Elizabeth B. 

Hurlock. 

OBJEK PENELITIAN 

 

1. Madin “Darul Hikmah” Kota Malang 

2. Madin “Al-Barokah” Kota Malang 

Temuan / Hasil Penelitian 

Analisis difokuskan 

pada tingkat 

efektivitas terhadap 

implementasi metode 

Tilawati dan Ummi 

1. Pendekatan Penelitian 

2. Sumber Data Penelitian 

3. Teknik Pengumpulan 

Data 

4. Teknik Analisis Data 

5. Rencana Pengujian 

Keabsahan Data 


