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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

  Madrasah diniyah (Madin) sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam 

yang masih tetap exist hingga saat ini, menjadi salah satu poros yang 

memperkaya sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Analisa akan beberapa 

metode pembelajaran al-Qur‟an yang digunakan oleh dua lembaga Madin di 

kota Malang, akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini nantinya. 

Di lain sisi, penelitian tentang tema efektivitas pembelajaran al-Qur‟an, 

metode pembelajaran al-Qur‟an maupun tentang Madrasah diniyah, bukanlah 

yang pertama kali dilakukan karena penelitian terdahulu yang relevan dengan 

pokok persoalan tersebut telah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. 

  Berdasarkan pada penelusuran atas hasil-hasil penelitian terdahulu, 

penulis dapat menyebut bahwa penelitian ini nantinya bersifat memperluas 

dan menemukan hal baru dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait 

dengan Madrasah diniyah, maupun mengenai metode pembelajaran al-Qur‟an 

yang efektif. 

  Penelusuran atas hasil penelitian terdahulu tersebut diawali dengan 

karya ilmiah yang membahas tentang tema efektivitas pembelajaran al-

Qur‟an. Supriyanto (2007) menulis karya ilmiah dengan judul “Efektivitas 

Pengajaran Membaca Al-Qur‟an dengan Menggunakan Buku Iqro' di Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an (TPA) Miftahul Khairat Sumbersari-Malang”. Dalam 

penelitiannya, Supriyanto menyimpulkan bahwa kelancaran membaca Al-

Qur'an siswa kelas TPA II-MK adalah 24 kata per menit  dengan skor 35. 
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Berdasarkan hasil temuan nilai rata-rata tersebut, kelancaran  membaca Al-

Qur‟an siswa Taman Pendidikan Al-Qur‟an tingkat II-MK dikatakan masih 

dalam tahap kurang efektif. Sedangkan pada kemampuan membaca bacaan 

bertajwid (luluh sempurna/idzgham dan ikhfa', jelas/idzhar, gunnah dan 

iqlab), bacaan panjang dan pendek yang terdapat pada ayat-ayat yang 

diujikan mendapat jumlah nilai mutlak 85,29 (efektif). Berdasarkan ketentuan 

hasil akhir yang didapatkan, dinyatakan bahwa pengajaran membaca Al-

Qur'an melalui buku Iqro‟ efektif. 

  Masih dalam metode yang sama, karya ilmiah berikutnya yang menjadi 

penelitian terdahulu penulis dengan tema efektivitas pembelajaran, ialah 

penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Baroah (2011) dengan judul 

“Efektivitas Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an dengan menggunakan 

Metode Iqra‟”. Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada salah satu 

SMK di kota Ciputat dan menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa, 

terdapat korelasi positif antara efektivitas pembelajaran membaca al-Qur‟an 

dengan menggunakan metode Iqra‟ sebesar 0.519. 

  Berikutnya, Nur Imaroh (2008) dalam skripsi berjudul “Efektivitas 

pembelajaran al-Qur‟an dengan metode Qira‟ati”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran al-Qur‟an dengan metode Qira‟ati yang 

dicapai menunjukkan keberhasilan (efektif) yang terbukti dari observasi di 

lapangan yang menunjukkan 85,6% aktivitas pembelajaran Qira‟ati dan 

83,8% aktivitas siswa. 

  Tema efektivitas pembelajaran al-Qur‟an juga diusung oleh Imam 

Amarulloh (2013) dalam tesis yang berjudul “Efektivitas Pembelajaran 
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Metode Tartila untuk Meningkatkan Kompetensi Siswa dalam Membaca Al-

Qur‟an di Sekolah Dasar”. Penelitian ini mengambil 2 sampel Sekolah Dasar 

Negeri yang berada di kabupaten Bandung. 

  Nur Hidayah (2009) juga mengangkat tema efektivitas pembelajaran al-

Qur‟an dalam karya ilmiahnya berjudul “Efektivitas Metode An-Nuur dalam 

Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an di El-Faza Managemen An-Nuur 

Karanganyar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada kemampuan membaca peserta bimbingan pada huruf 

hijaiyah, tanda baca dan lafadz-lafadz sesuai kaidah tajwid antara sebelum 

dan sesudah dilaksanakan metode An-Nuur di El Faza Managemen An-Nuur 

Karanganyar. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t-test yang menunjukkan to= 

-31,225 lebih besar daripada tt baik pada taraf signifikansi 1% (-2,462) 

maupun 5% (-1,699). 

  Perspektif berbeda dalam mengukur tingkat efektivitas pembelajaran, 

dikemukakan oleh Agung Kurniawan (2010) dalam skripsinya bertajuk 

“Efektifitas Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur‟an (BTQ) terhadap 

Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Siswa SMA Fatahillah Ciledug 

Tangerang”. Kesimpulan dari penelitian ini ialah terdapat pengaruh positif 

antara metode pembelajaran BTQ terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an 

siswa, dengan indeks korelasi product moment 0,267 sedangkan tingkat 

pengaruh yang diperoleh dari metode pembelajaran BTQ dengan kemampuan 

membaca al-Qur‟an siswa adalah 39%. 

  Beralih pada penelitian terkait tema metode pembelajaran al-Qur‟an, 

diantaranya ialah karya ilmiah akademik dalam bentuk skripsi yang 
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dilakukan oleh penulis sendiri. Dina Mardiana (2014) melakukan penelitian 

dengan judul “Implementasi Metode UMMI dalam Pembelajaran Al-Qur‟an 

pada Siswa Kelas 1 di MIN Malang 2”. Seperti pada judulnya, tema yang 

dibahas dalam skripsi tersebut masih seputar implementasi pelaksanaan 

secara teknis tentang metode pembelajaran baca al-Qur‟an. Penelitian ini 

menggunakan dua landasan teori di dalamnya, yaitu teori pembelajaran 

behaviorisme (John B. Watson) dan teori perkembangan anak (Elizabeth B. 

Hurlock). Salah satu kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa salah satu 

standarisasi kualifikasi metode Ummi terletak pada ketepatan pengucapan 

makharijul huruf hijaiyah. 

  Penelitian seputar pembelajaran baca al-Qur‟an dengan menggunakan 

metode pembelajaran al-Qur‟an tertentu, juga dilakukan oleh Sianto (2015) 

melalui karya ilmiah akademik berupa skripsi dengan judul “Implementasi 

Metode Yanbu‟a dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur‟an 

Santri di RTQ Masjid Al-Kautsar Gondanglegi Wetan Kabupaten Malang”. 

Peningkatan kuantitas maupun kualitas santri setelah menggunakan metode 

Yanbu‟a, dijadikan alasan penulis untuk melakukan penelitian di RTQ Masjid 

Al-Kautsar tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran metode Yanbu‟a dalam meningkatkan baca tulis Al-Qur‟an, 

menggunakan beberapa metode, yaitu: Klasikal, individu, baca simak dan 

metode drill. 

  Penelitian berikutnya yang masih berkaitan dengan upaya peningkatan 

baca al-Qur‟an, dilakukan oleh Iskamila (2014) melalui karya ilmiah Skripsi 

dengan judul “Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Melalui 
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Metode Qiro‟ati pada Santri TPQ Al-Mustarsyidin Wadung Kabupaten 

Malang”. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, diantaranya ialah bahwa 

santri TPQ Al-Mustarsyidin mampu membaca Qiro‟ati dengan lancar, cepat, 

tepat dan benar, serta menguasai kaidah ilmu tajwid dan ghorib. 

  Penelitian lainnya dilakukan oleh Nur Anisah Septianti (2013) dalam 

skripsi berjudul “Implementasi Metode Pembelajaran Qiro‟ati sebagai Cara 

untuk Mempermudah Membaca Al-Qur‟an pada Kegiatan Ekstrakurikuler di 

SMP Islam Hasanudin Dau Malang ”. Sesuai dengan tema yang diangkat 

dalam judul skripsinya, Nur Anisah menekankan fokus penelitiannya pada 

aspek cara membaca al-Qur‟an. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran mengacu pada kualitas, terutama dari segi guru 

yang harus mampu mencapai prinsip pengajaran dengan baik serta menguasai 

teknik pengajaran. 

  Selanjutnya, metode Yanbu‟a dijadikan sebagai fokus penelitian oleh 

Dewi Muyassaroh (2011) dengan mengambil judul “Metode Yanbu‟a dalam 

perspektif Pemikiran KH. M. Noer Shodiq Achrom”. Background tokoh KH. 

M. Noer Shodiq Achrom tersebut mendasari penulis untuk melakukan 

penelitian. Dari hasil kajiannya, penulis berkesimpulan bahwa pemikiran KH. 

M. Noer Shodiq Achrom dalam mengembangkan metode Yanbu‟a adalah 

dengan membuat rancangan metodologis pengajaran Yanbu‟a. 

  Masih mengenai metode Yanbu‟a, Imam Bukhori Muslim juga 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Penerapan Metode Yanbu‟a 

dalam Pengajaran Baca Al-Qur‟an di Ponpes (Pondok Pesantren) Shiratul 

Fuqoha‟ II Ngembul Kalipare Kabupaten Malang”. 
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  Metode pembelajaran At-Tartil juga tidak luput dijadikan sebagai bahan 

penelitian. Muhammad Suwignyo Prayogo (2009) melakukan hal tersebut 

dengan skripsinya yang berjudul “Implementasi Metode At-Tartil dalam 

Meningkatkan Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur‟an di Taman Pendidikan Al-

Qur‟an (TPQ) Darus Shobiy Penumpa‟an, Kecamatan Jabon Sidoarjo”. 

Skripsi tersebut memperoleh hasil diantaranya ialah: Pertama, penerapan 

metode At-Tartil harus dilakukan oleh ustadz/ustadzah yang sudah 

mendapatkan syahadah mengajar terlebih dahulu dari biro TPQ Kabupaten 

Sidoarjo. Kedua, upaya yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan 

pembelajaran baca tulis al-Qur‟an adalah dengan adanya pembinaan dan 

penataran secara berkelanjutan yang dilakukan oleh biro TPQ Kabupaten 

Sidoarjo secara langsung. 

  Beberapa penelitian yang penulis paparkan di atas, secara umum masih 

melakukan research dalam tataran implementasi/penerapan dari satu metode 

pembelajaran al-Qur‟an saja, tanpa menyentuh aspek analisis secara lebih 

mendalam, atau melakukan komparasi (perbandingan) dengan metode 

pembelajaran al-Qur‟an lainnya. 

  Beralih pada penelitian metode pembelajaran al-Qur‟an dengan 

menggunakan sudut pandang lain, dilakukan oleh Angga Perdana (2012) 

melalui karya ilmiahnya yang berjudul “Strategi Pembelajaran al-Qur‟an 

untuk Remaja dan Dewasa dengan Metode Tilawati dalam Meningkatkan 

Kualitas Bacaaan Al-Qur‟an”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 

pembelajaran al-Qur‟an dengan metode Tilawati yang ada di Pondok 

Pesantren Anwarul Huda, menggunakan dua strategi, yaitu strategi klasikal 
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dan strategi baca simak. Sedangkan, cara untuk meningkatkan kualitas 

bacaan al-Qur‟an ada tiga komponen, yaitu pengorganisasian materi secara 

tepat, pengolahan kelas dan penyampaian materi. 

  Perspektif berbeda dalam memandang metode pembelajaran al-Qur‟an, 

dilakukan oleh Mohamad Aziz (2015) melalui skripsinya yang berjudul 

“Memenej Pembelajaran Al-Qur‟an sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas 

Baca Tulis Huruf Arab di Madin Al-Amien Bareng Tengah-Malang”. Selain 

memfokuskan penelitiannya di lembaga Madin, Aziz juga menggunakan 

pendekatan manajemen dalam melakukan studi terhadap metode 

pembelajaran al-Qur‟an yang ada di lembaga Madin tersebut. Melalui 

penelitian tersebut, salah satu kesimpulan yang diperoleh ialah bahwa, upaya 

meningkatkan pembelajaran al-Qur‟an dengan didasarkan pada tiga tahapan, 

yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran. 

  Kesimpulan dari berbagai penelitian terkait tema metode pembelajaran 

al-Qur‟an tersebut ialah, bahwa research yang dilakukan oleh para peneliti 

tersebut berkisar pada ranah implementasi, strategi pembelajaran dan sisi 

manajemennya saja. Artinya bahwa, penelitian tersebut belum sampai pada 

tahap analisis dan studi komparasi terhadap beberapa metode sekaligus. 

  Beralih pada penelitian terdahulu dengan pembahasan tentang 

Madrasah diniyah (Madin), penulis mendapatkan beberapa literatur terkait 

dengan hal tersebut. Diawali dengan karya ilmiah yang ditulis oleh Isna 

Lutfiatur Rofi‟ah (2011) yang mengangkat tema Madin dalam penelitian 

berjudul “Pengembangan Kurikulum di Madrasah Diniyah Tarbiyah Ulil 
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Albab Pehkulon Papar Kediri”. Fokus pembahasan dalam penelitian ini ialah 

pada pengembangan kurikulum Madrasah diniyah dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan agama dalam menghadapi perubahan zaman 

yang serba modern dan kompetitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengembangan kurikulum Madrasah diniyah Tarbiyah Ulil Albab Pehkulon 

Papar Kediri, melalui beberapa sektor yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan pengembangan kurikulum serta fleksibilitas kebutuhan santri 

dan masyarakat. 

  Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis nantinya akan 

mengambil fokus pembahasan pada analisis metode pembelajaran al-Qur‟an 

Tilawati dan Ummi. Obyek penelitian yang menjadi tempat bagi peneliti 

dalam mengambil data nantinya, ialah pada dua Madrasah diniyah (Madin) 

yang berada di kota Malang. Artinya, penelitian ini nantinya akan bersifat 

memperluas, bahkan menemukan hal baru, dari penelitian-penelitian yang 

ada sebelumnya. 

  Guna mempermudah pemahaman terkait posisi penelitian yang akan 

dilaksanakan oleh penulis nantinya, dengan posisi penelitian-penelitian yang 

telah ada sebelumnya, maka penulis mencoba menvisualisasikannya ke dalam 

“Peta Literatur Penelitian” berikut: 
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Metode Pembelajaran Al-Qur‟an Madrasah Diniyah 

Implementasi Studi Pustaka 

Implementasi 
Metode Ummi dalam 

pembelajaranAl-

Qur‟an pada siswa 

kelas I di MIN Malang 
2 (Dina, 2014) 

Implementasi metode 
Yanbu‟a dalam 

meningkatkan 

kemampuan baca tulis 

Al-qur‟an santri di 
RTQ Masjid Al-Kausar 

(Sianto, 2015) 

Peningkatan 
Kemampuan Membaca 

Al-Qur‟an melalui 

Metode Qiro‟ati pada 

Santri TPQ Al-
Murtarsyidin Wadung 

Kabupaten Malang 

(Iskamila, 2014) 

Metode Yanbu‟a 
dalam perspektif 

Pemikiran KH. M. 

Noer Shodiq 

Achrom (Dewi, 
2011) 

Manajemen 

Strategi 
Pembelajaran 

Al-Qur‟an, 

untuk remaja 

dan dewasa 
dengan metode 

Tilawati dalam 

meningkatkan 

kualitas bacaan 
Al-Qur‟amn 

(Angga, 2002) 

Kurikulum  

Pengembangan 

kurikulum di 
Madrasah Diniyah 

Tarbiyah Ulil Albab 

Pehkulon Papar 

Kediri (Isna, 2011) 

Memenej 

pembelajaran 

Al-Qur‟an 
sebagai upaya 

meningkatkan 

kualitas baca 

tulis huruf arab. 

(Aziz, 2015) 

Rencana Penelitian: 

Studi Komparasi terhadap Efektivitas 

Pembelajaran al-Qur‟an antara metode Tilawati 
dan Ummi pada Madrasah diniyah (Madin) di 

kota Malang. 

Efektivitas Pembelajaran Al-Qur‟an 

Metode Iqra‟ Efektivitas Pengajaran Membaca 

Al-Qur‟an dengan menggunakan buku 

Iqro‟ di Taman Pendidikan Al-Qur‟an 
(TPA) Miftahul Khairat Sumbersari – 

Malang (Supriyanto, 2007) 

Efektivitas Pembelajaran membaca 
Al-Qur‟an dengan menggunakan 

metode Iqra‟ (Lailatul, 2011) 

Metode Qiro‟ati 

Efektivitas Pembelajaran membaca  

Al-Qur‟an dengan metode Qiro‟ati 

(Nur Imaroh, 2008) 

Metode Tartila 

Efektivitas Pembelajaran metode 

Tartila untuk meningkatkan 

kompetensi siswa dalam membaca 
Al-Qur‟an di Sekolah Dasar 

(Amrulloh, 2013) 

Metode An-Nuur 

Efektivitas metode An-Nuur dalam 
pembelajaran membaca Al-Qur‟an 

di El-Faza Managemen An-Nuur 

Karanganyar (Nur Hidayah, 2009) 

Metode BTQ 

Efektivitas metode pembelajaran 

baca tulis Al-Qur‟an (BTQ) 
terhadap kemampuan membaca 

Al-Qur‟an Siswa SMA Fatahillah 

Ciledug Tangerang (Kurniawan, 

2010) 
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B. Kajian Teori 

1. Pembelajaran 

1.1. Pengertian Pembelajaran 

  Pembelajaran (learning) merupakan sebuah istilah yang memiliki makna umum 

(general). Sifat general ini menyebabkan pembelajaran dapat berubah makna tergantung 

dari perspektif yang digunakan. 

  Walau pemaknaan tersebut bersifat umum (general) tetapi masih dapat ditinjau 

darimana istilah pembelajaran tersebut diterapkan. Dalam dunia psikologi disebutkan, apa 

yang dipelajari tidak harus „benar‟ atau „adaptif‟ (Winfred F. Hill, 2009). 

  Pembelajaran dalam bahasa Inggris disebut instruction (Rachmat Hidayat, 1994). 

sedangkan UUSPN No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar (Romlah, 2010). Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai upaya membelajarkan 

siswa. Kegiatan didalamnya meliputi memilih, menetapkan, mengembangkan metode 

untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan (I Nyoman Sudana Degeng, 1993). 

  Semakna dengan pengertian pembelajaran sebagai upaya membelajarkan siswa, 

Asra mengemukakan pendapat sebagai berikut: 

“Pembelajaran merupakan sebuah proses belajar dan mengajar yang bertujuan agar 

siswa tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi memiliki kemampuan yang lebih 

jauh, mampu menerapkan suatu konsep dalam berbagai keadaan atau memiliki 

bentuk-bentuk ketrampilan tertentu disesuaikan dengan tuntutan pencapaian tujuan” 

(Asra, 2008). 

 

  Pendapat lain yang memberikan makna pada arti kata pembelajaran dikemukakan 

oleh Syaiful Sagala yang beranggapan bahwa pembelajaran adalah setiap kegiatan yang 
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dirancang untuk membantu seseorang mempelajari satu kemampuan atau nilai yang baru 

(Syaiful Sagala, 2003). 

  Aspek peserta didik juga tidak luput dari lingkup pembahasan mengenai pengertian 

pembelajaran. Hal tersebut setidaknya diungkapkan oleh beberapa tokoh, misalkan Max 

Darsono yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan sebuah upaya menjadikan 

siswa berpengetahuan juga berkepribadian serta memiliki ketrampilan (skill) (Max 

Darsono, 2001), atau pendapat dari E. Mulyasa yang berpandangan bahwa: 

“Pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam 

pembelajaran tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor 

internal maupun faktor eksternal dari lingkungan individu tersebut” 

(E. Mulyasa, 2004). 

 

  Pembelajaran merupakan sebuah proses belajar yang tergambar dari awal sampai 

akhir dan disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan 

bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode dan teknik pembelajaran 

(sumber: http://smacepiring. wordpress.com, diakses pada tanggal 4 Desember 2015). 

Literatur lain menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses membelajarkan siswa 

dengan menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar sebagai penentu utama 

keberhasilan pendidikan (Syaifullah Sagala, 2006).  

  Berdasarkan penilaian penulis, agaknya berbagai pendapat di atas bermuara pada 

satu titik yang sama yaitu tujuan akhir dari sebuah proses pembelajaran yaitu memberikan 

“sesuatu” yang berbeda dalam aspek kemampuan peserta didik yang menjadikannya 

berkemampuan seperti tujuan yang diinginkan. 

  Satu hal yang penting untuk diketahui, bahwa berbagai pengertian mengenai 

pembelajaran tersebut tidak dapat dipisahkan dari faktor lingkungan belajar. Penulis 
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berargumen bahwa lingkungan belajar yang menyenangkan merupakan salah satu aspek 

penting dalam menentukan keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Ada baiknya kita 

ikuti uraian Dryden dan Jeannette Vos berikut: 

“Not surprisingly, each of those principles works best for an adult in almost the 

same way it works early in life, when learning develops quickly and easily throught 

exploration and fun” (Dryden Gordon, Jeannette Vos, 1999). 

 

  Melalui kutipan di atas, nampak bahwa prinsip-prinsip pembelajaran yang dirasa 

terbaik untuk dilakukan oleh orang dewasa, ternyata hampir sama cara kerjanya dengan 

kehidupan awal (masa kanak-kanak). Dari sinilah maka tidak mengherankan apabila 

proses belajar dapat berkembang dengan cepat dan mudah melalui eksplorasi yang 

bersifat menyenangkan. 

 

1.2. Ciri-ciri pembelajaran 

  Beberapa ciri dari pembelajarandikemukakan oleh beberapa tokoh, antara lain 

Oemar Hamalik yang berpendapat bahwa terdapat tiga ciri-ciri pembelajaran yaitu: 

a. Rencana. Artinya bahwa harus ada penataan unsur-unsur pembelajaran ke dalam suatu 

rencana khusus. 

b. Kesalingtergantungan (interdependence). Artinya bahwa setiap unsur-unsur 

pembelajaran harus bersifat serasi dan mampu memberikan sumbangannya kepada 

sistem pembelajaran.   

c. Tujuan. Artinya bahwa sistem pembelajaran harus memiliki tujuan tertentu yang 

hendak dicapai (Oemar Hamalik, 2009). 

  Tokoh lain yang memiliki pendapat tentang ciri pembelajaran yaitu Romlah. Beliau 

mengatakan bahwa ciri-ciri pembelajaran antara lain: 

a. Adanya perubahan pada aspek kepribadian dan berfungsi secara terus-menerus. 
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b. Melalui pengalaman secara individual. 

c. Kegiatan yang bertujuan dan ingin dicapai. 

d. Menghasilkan perubahan secara menyeluruh. 

e. Terjadi proses interaksi. 

f. Dimulai dari hal yang paling sederhana sampai hal yang kompleks (Romlah, 2010). 

 

1.3.  Teori Pembelajaran John B. Watson 

  Ilmu psikologi pendidikan memiliki banyak tokoh yang berkecimpung didalamnya. 

Salah satu tokoh yang berperan dalam dunia psikologi pendidikan yaitu John B. Watson 

yang dikenal sebagai pencetus teori pembelajaran behaviorisme. 

  Lahirnya teori behaviorisme ini berangkat dari asumsi bahwa perubahan yang 

terjadi dalam tingkah laku manusia dapat terjadi sebagai akibat dari interaksi antara 

stimulus dan respons melalui conditioning. Stimulus yang dimaksud dinamakan operant 

conditioning. Stimulus tersebut diberikan kepada pembelajar untuk merangsangnya 

mengembangkan perilaku seperti yang dikehendaki  dalam tujuan belajar (Hamzah B. 

Uno, 2010).  

  Belajar itu sendiri merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya 

syarat-syarat (condition) yang kemudian menimbulkan reaksi. Untuk menjadikan orang 

itu belajar haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Salah satu hal yang terpenting 

dalam belajar adalah latihan yang kontinyu (Djaali, 2013). Selain istilah conditioning 

(pengondisian) seperti tersebut di atas, terdapat satu istilah lainnya yakni reinforcement 

(penguatan). Dua istilah tersebut merupakan konsep teoritis sentral dalam behaviorisme 

(Graham Richards, 2009).  
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  Berbagai argumen yang telah diuraian di atas menunjukkan bahwa belajar 

merupakan suatu bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk 

bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan 

respons. Salah satu poin penting dari makna belajar ini yakni tentang perubahan yang 

ditimbulkan dalam proses pembelajaran yang terjadi. Menurut Hamzah Uno, perubahan 

yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut harus berbentuk tingkah laku yang “bisa 

diamati” (observable) (Hamzah B. Uno, 2010). 

  Terdapat dua prinsip dalam teori behaviorisme yakni: frekuensi (frequency) dan 

resensi (recency). Prinsip frekuensi menyatakan bahwa semakin sering kita melakukan 

suatu respon terhadap stimulus tertentu, semakin cenderung kita menjadikan respon 

tersebut sebagai stimulus lagi. Begitu pula, prinsip resensi menyatakan bahwa semakin 

baru atau terkini kita melakukan respon terhadap stimulus tertentu, semakin cenderung 

kita melakukannya lagi (Winfred F. Hill, 2009). 

  Sama halnya dengan teori-teori pembelajaran lainnya yang berkembang dalam 

khazanah ilmu pendidikan, teori pembelajaran behaviorisme juga memiliki ciri-ciri yang 

membedakannya dengan teori-teori lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya ialah: 

a. Mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil 

b. Bersifat mekanistis 

c. Menekankan peranan lingkungan 

d. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon 

e. Mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus 

respon 

f. Mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan 
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g. Mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya 

h. Hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yangdiinginkan (Romlah, 

2010). 

  Kaitannya dengan teori pembelajaran behaviorisme yang dicetuskan oleh John B. 

Watson tersebut, Hamalik berpendapat dalam bukunya, beliau mengatakan: 

“…Di dalam konsepsi behaviorisme,belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan 

pembentukan hubungan antara stimulus dan respons. Dengan memberikan 

rangsangan (stimulus), maka anak akan mereaksi dengan respons. Hubungan 

stimulus dengan respons ini akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan otomatis pada 

belajar. Jadi pada dasarnya kelakuan anak adalah terdiri atas respons-respons 

tertentu terhadap stimulus-stimulus tertentu. 

  Dengan latihan-latihan maka hubungan-hubungan itu akan semakin 

menjadi kuat. Inilah yang disebut S-R Bond Theory…” (Oemar Hamalik, 2009). 

 

  Melalui berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poin penting 

yang harus ada didalam sebuah proses pembelajaran ialah adanya interaksi yang bersifat 

simultan antara penyampai pesan (pendidik) dengan subyek penerima pesan 

pembelajaran (peserta didik). Bentuk interaksi tersebut dapat dilakukan melalui hubungan 

stimulus-respons yang menjadi “jembatan” antara pendidik dengan peserta didik. 

 

2. Al-Qur’an 

2.1  Pengertian Al-Qur’an 

  Terdapat beberapa pendapat berkaitan dengan pengertian al-Qur‟an diantaranya 

ialah pendapat dari Syaikh Manna‟ Al-Qaththan dalam kitabnya “Pengantar Studi Ilmu 

Al-Qur‟an” yang  mengatakan bahwa kata “Qur‟an” asalnya sama dengan kata 

“qira‟ah”, yaitu akar kata (masdar-infinitif) dari qara‟a, qira‟atan wa qur‟ana (Syaikh 

Manna‟ Al-Qaththan, 2010). Manaul Quthan berpendapat dalam bukunya “Pembahasan 

Ilmu Qur‟an” bahwa al-Qur‟an merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada 
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Nabi Muhammad SAW dan membacanya dihitung sebagai sebuah ibadah (Manaul 

Quthan, 1993). 

  Senada dengan pengertian tersebut, dalam literatur lain disebutkan bahwa Al-

Qur‟an seperti dikemukakan oleh Subhi Al-Shalih berarti “bacaan” yang berasal dari kata 

qara‟a. kata “al-Qur‟an” berbentuk masdar dengan arti isim maf‟ul yaitu maqru (dibaca), 

secara istilah bermakna kalam Allah SWT yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi 

Muhammad SAW, ditulis dimushaf, diriwayatkan dengan jalan mutawattir dan 

membacanya dianggap sebagai ibadah (Depag RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 1993). 

Lain halnya dengan definisi al-Qur‟an yang disampaikan oleh Shekh Muhammad Ali al-

Sabuni di dalam kita al-Tibyan fi „Ulum Al-Qur‟an, beliau mengatakan: 

“Al-Qur‟an ialah Kalam Allah yang mu‟jiz, diturunkan kepada Nabi dan Rasul 

penghabisan dengan perantaraan Malaikat terpercaya, Jibril, tertulis dalam mushaf  

yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, 

yang dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas” (Syaiful 

Hidayat, 2011). 

 

  Salah satu tokoh lain yang memiliki opini tentang pengertian al-Qur‟an yaitu Ash-

Shiddieqy yang dikutip di dalam buku karya Abuddin Nata, beliau mengatakan bahwa al-

Qur‟an menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca, maksudnya menjadi bacaan atau 

senantiasa dibaca oleh segenap umat manusia terutama oleh para penduduk atau pengikut 

agama Islam (Abuddin Nata, 1997). 

  Pendapat lain dikemukakan oleh Abdurrahman An-Nahlawi. Beliau mengatakan: 

“Al-Qur‟an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, merupakan bukti kebenaran yang dapat melemahkan pihak lawan dan orang 

yang mengingkarinya. Orang yang membacanya dipandang sebagai ibadah kepada 

Allah yaitu akan mendapat pahala dari Allah SWT” (Abdurrahman An-Nahlawi, 

1989). 

 



30 

 

  Begitu urgent peran al-Qur‟an sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, maka 

tidak mengherankan jika mempelajari al-Qur‟an menjadi sebuah kewajiban bagi umat 

Muslim. Hamid mengatakan bahwa setiap umat Islam wajib meyakini kebenaran isi yang 

terkandung dalam al-Qur‟an, mempelajari cara membacanya dan senantiasa 

membacanya, mempelajari isinya (artinya) dan menjadikannya sebagai petunjuk, serta 

mengamalkannya (S.R Hamid, 2006). 

 

3. Pembelajaran Al-Qur’an 

3.1 Pengertian pembelajaran al-Qur’an 

  Permasalahan terkait pengertian pembelajaran maupun pengertian al-Qur‟an telah 

penulis paparkan melalui penjelasan sebelumnya. Melalui kedua pengertian tersebut, 

yaitu pengertian pembelajaran dan pengertian al-Qur‟an, maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran al-Qur‟an ialah setiap kegiatan 

yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan atau nilai 

yang baru dari kitab suci umat Islam, yakni al-Qur‟an. 

 

3.2  Metode Pembelajaran Al-Qur’an 

a. Metode Ummi 

  Model pembelajaran Ummi merupakan sebuah model pembelajaran membaca al-

Qur‟an yang terinspirasi dan diilhami oleh metode-metode pengajaran al-Qur‟an yang 

telah tersebar di masyarakat sebelumnya. 

  Jika dilihat dari sejarah lahirnya, metode Ummi merupakan sebuah metode yang 

diterbitkan oleh Konsorsium Pendidikan Indonesia (KPI) di Surabaya pada tahun 

2008. Buku panduan Ummi memiliki judul “Belajar Mudah Membaca al-Qur‟an” dan 



31 

 

disusun oleh Masruri dan Yusuf MS. Dalam keberadaannya, metode Ummi ditashih 

oleh: Pertama, Prof. DR. H. M. Roem Rowi, MA. Beliau merupakan Guru Besar 

„Ulumul Qur‟an/Tafsir Al-Qur‟an IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kedua, KH. Mudawi 

Ma‟arif Lc. M.HI. Al Hafizh. Beliau adalah pemegang Sanad Qira‟ah „Asyrah serta 

juara MTQ Nasional-Internasional cabang MHQ dan Tafsir Al-Qur‟an (Profil Ummi, 

diakses pada tanggal  6 Maret 2014 dari www.metodeummi.org). 

  Metode  Ummi dibuat  pada awalnya adalah untuk membantu sekolah-sekolah 

Islam yang menjadi jaringan Konsorsium Pendidikan Islam  pada tahun 2008. Ketika 

itu sekolah-sekolah tersebut  mengalami problem terkait penerapan secara efektif 

pembelajaran Al Quran yang ada Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) pada ranah 

pendidikan formal. Maka dilakukan penelitian dan uji coba selama dua tahun di 

beberapa sekolah besar di Jawa Timur dan Jawa Barat antara lain SD Al Furqan 

Jember,  SD Al Hikmah Surabaya, dan Nur Hikmah Bekasi (sumber: wawancara 

dengan Ust. Hafizh di kantor Ummi Foundation cabang Malang, tanggal 7 April 

2014).  

  Penelitian dan uji coba tersebut memberikan hasil yang luar biasa. Pada tahun 

2010 mulai dilakukan desiminasi/penyebaran ke sekolah-sekolah lain dengan terus-

menerus memperbaiki manajemen sistemnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2011 

Metode Ummi dilepas dari organisasi induknya dan diwadahi dalam lembaga Ummi 

Foundation dengan harapan  bisa lebih fokus dalam membantu sekolah atau lembaga 

yang membutuhkan pembelajaran al-Qur‟an yang baik dan terjamin kualitasnya. 

  Sejak awal Januari 2011 Metode Ummi mencoba mengembangkan visi, misi, 

menetapkan positioning dan strategi agar  tumbuh secara cepat  dengan tetap menjaga 

http://www.metodeummi.org/
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kualitas. Sebagai metode yang baru hadir di tengah-tengah banyaknya metode lain 

yang sudah lama ada, metode Ummi  mencoba mengambil positioning sebagai mitra 

terbaik sekolah dalam  menjamin  kualitas baca Al Quran siswa-siswi mereka. 

Positioning ini diperkuat dengan diferensiasi sebagai metode yang  mudah, cepat, 

namun berkualitas.  

  Strategi yang digunakan agar metode Ummi tumbuh cepat adalah dengan 

memberdayakan SDM daerah sehingga mereka bisa mengembangkan Metode Ummi 

di wilayah masing-masing. Sistem manajemen mutu juga terus dikembangkan agar 

metode Ummi terjaga kualitas proses dan produknya (sumber: dokumentasi Company 

Profile Ummi Foundation).  

  Hal paling mendasar yang ada dalam metode Ummi adalah niat kuat untuk 

memuliakan al-Qur‟an dan orang-orang yang mengajarkannya. Memuliakan al-Qur‟an 

adalah dengan mengajarkanya secara benar seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW 

dan memperhatikan sanad.  Memuliakan orang yang mengajarkannya adalah 

memudahkan urusan peningkatan profesionalisme guru al-Qur‟an dengan tidak 

menjadikan biaya sebagai kendala. Ummi Foundation juga berusaha agar mereka 

dapat  diterima  dan menjadi bagian penting  dari dunia pendidikan formal. 

  Dengan izin dan ridlo Allah SWT, dalam kurun waktu sekitar dua tahun setelah 

diluncurkan, metode Ummi telah diterima secara luas di lebih dari 847 lembaga 

pendidikan formal maupun non formal di 22 propinsi di Indonesia. 

  Ummi Foundation sebagai lembaga yang menaungi metode Ummi memiliki 

komitmen untuk berkontribusi dengan semangat Fastabikhul Khoirot dalam 

memberikan solusi terhadap problem kualitas bagi sekolah, madrasah dan TPQ pada 

pembelajaran al-Qur‟an mereka melalui program standarisasi guru al-Qur‟an atau 
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program diklat guru al-Qur‟an, agar pembelajaran al-Qur‟an di masyarakat dapat 

semakin berkualitas. 

  Kaitannya dengan tujuan tersebut, maka Ummi Foundation membangun sebuah 

sistem mutu pembelajaran al-Qur‟an dengan melakukan standarisasi input, proses dan 

output. Mengusung 3 (tiga) motto, Ummi Foundation berharap agar setiap guru 

pengajar al-Qur‟an metode Ummi hendaknya mampu berkiprah dengan memegang 

teguh ketiga motto tersebut, diantaranya ialah: 

a. Mudah 

 Metode pembelajaran Ummi didesain agar mudah dipelajari bagi siswa, mudah 

diajarkan oleh guru dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah 

formal maupun lembaga nonformal  

b. Menyenangkan 

 Proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam metode Ummi menggunakan 

pendekatan yang menggembirakan sehingga menghapus kesan tertekan dan rasa 

takut dalam belajar al-Qur‟an 

c. Menyentuh Hati 

 Para guru yang mengajarkan metode Ummi merupakan guru-guru yang bukan 

hanya sekedar memberikan pembelajaran al-Qur‟an secara material teoritik, tetapi 

juga menyampaikan substansi akhlak-akhlak al-Qur‟an yang diimplementasikan 

dalam sikap-sikap pada saat proses belajar-mengajar berlangsung 

b. Metode Tilawati 

  Tilawati adalah sebuah model pembelajaran al-Qur‟an yang dicetuskan oleh 

Hasan Sadzili, M. Thohir Al Aly, K. H. Masrurb Masyhud dan Ali Muaffa. Metode 

Tilawati menawarkan satu sistem pembelajaran al-Qur‟an yang mudah, efektif dan 
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efisien demi mencapai kualitas bacaan, pemahaman dan implementasi al-Qur‟an. 

Terdapat beberapa jilid di dalam Tilawati yaitu jilid 1 hingga jilid 5 dan ditambah jilid 

6 yang memiliki content mengenai bacaan gharib dan musykilat. 

Model ini memiliki sistem pembelajaran sebagai berikut: 

  Pertama, Eja Langsung. Huruf-huruf yang terdapat didalamnya langsung dibaca 

tanpa mengejanya satu per satu. Kedua, Klasikal atau Baca Simak. Sesudah guru 

memberikan contoh bacaan, santri mengikuti secara bersama-sama dengan 

memperhatikan alat peraga yang tersedia. Ketiga, Variatif. Maksudnya ialah tersusun 

dalam beberapa jilid. Keempat, Modul. Santri yang mampu menyelesaikan jilidnya 

dapat langsung melanjutkan ke tahap jilid berikutnya (Hasan Sadzili, 2004). 

  Metode ini menggabungkan metode pengajaran secara klasikal dan privat secara 

seimbang sehingga pengelolaan kelas lebih efektif. Prinsip-prinsip dalam 

pembelajaran Tilawati antara lain: Pertama, disampaikan secara praktis. Kedua, 

menggunakan lagu rost. Ketiga, menggunakan pendekatan klasikal dan individual 

secara seimbang. 

c. Metode Bil Qolam 

  Pembelajaran al-Qur‟an metode Bil Qolam merupakan sebuah panduan 

pembelajaran praktis membaca Al-Quran bagi pemula, yang pada awalnya disusun 

oleh KH. M. Basori Alwi atas usulan KH. Mudatstsir dari Madura, yang pada saat itu 

di pondok KH. Mudatstsir menggunakan salah satu buku pembelajaran Al-Quran, 

akan tetapi isinya (madah) nya belum menggunakan kata-kata yang berbahasa Arab 

seperti :   َم َت م  akhirnya KH. Mudatstsir meminta kepada KH. M. Basori Alwi untuk 

membuat dan menyusun buku panduan belajar praktis membaca Al-Quran yang kata-
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katanya menggunakan  kata-kata yang berbahasa Arab. Akhirnya terbitlah Buku Bil 

Qolam (lama) dengan tim penyusun  yang terdiri dari santri-santri senior di masa itu. 

  Selanjutnya, atas permintaan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama dari 

para alumni senior yang tetap konsisten menggunakan buku Bil Qolam sebagai acuan 

dalam melakukan pembelajaran al-Qur‟an, agar buku Bil Qolam ini juga bisa 

berkembang dan dapat tersebar lebih luas lagi di semua lapisan masyarakat serta dapat 

digunakan di lembaga-lembaga pendidikan formal di semua jenjangnya yaitu: mulai 

dari tingkat dasar (TK-SD/MI), tingkat menengah (SLTP/MTs), tingkat atas 

(SLTA/MA) dan bahkan tingkat mahasiswa/perguruan tinggi. Dan pendidikan 

nonformal/ informal, yaitu: Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ/TPA) atau pun orang-

orang tua/ usia lanjut. 

  Bil Qolam adalah sebuah buku panduan praktis belajar membaca al-Quran 

dengan susunan kata-kata Arabi yang dimulai dengan mengenal bunyi huruf mulai dari 

satu huruf, dua huruf dan tiga huruf sampai pada satu kata bahkan satu ayat, dengan 

menggunakan instrumen 4 lagu khas Pesantren Ilmu Al-Quran (PIQ) dengan 

menggunakan metode Jibril yang selanjutnya lebih dikenal dengan metode PIQ. 

d. Metode Yanbu’a 

  Yanbu‟a merupakan sebuah thoriqoh baca tulis dan menghafal al-Qur‟an dengan 

cepat, mudah dan benar bagi anak maupun orang dewasa, yang dirancang dengan 

menggunakan rosm Utsmaniy dan menggunakan tanda-tanda baca dan waqof yang ada 

di dalam al-Qur‟an rosm Utsmaniy yang dipakai di negara-negara Arab dan negara 

Islam. 
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  Pengertian rosm Utsmaniy sendiri ialah sebuah kaidah penelitian huruf-huruf 

dan kata-kata al-Qur‟an yang disetujui pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan 

dipedomani oleh tim penyalin al-Qur‟an yang dibentuk pada saat itu, yang terdiri dari 

Zaid Ibn Tsabit, „Abdullah Ibn al-Zubair dan Ibn Hisyam (Ramli Abdul Wahid, 2002). 

  Metode pembelajaran al-Qur‟an Yanbu‟a secara teoritis memiliki tujuan antara 

lain: Pertama, Ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa supaya bisa membaca al-

Qur‟an dengan lancar dan benar. Kedua, menyebarluaskan ilmu (Nasyrul „Ilmiy) 

khususnya ilmu al-Qur‟an. Ketiga, memasyarakatkan al-Qur‟an dengan rosm 

Utsmaniy. Keempat, untuk membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang 

kurang. Kelima, mengajak selalu mendarus al-Qur‟an dan musyafahah al-Qur‟an 

sampai khatam (Pondok Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an Kudus, 2004). 

 

4. Madrasah Diniyah 

4.1 Pengertian Madrasah Diniyah 

  Dilihat dari segi bahasa, Madrasah diniyah terdiri atas dua kata, “madrasah” dan 

“ad-din”. Kata “madrasah” dijadikan nama tempat yang berasal dari kata“darosa” yang 

berarti belajar. Sedangkan “ad-din” dimaknai sebagai keagamaan. Melalui dua arti kata 

tersebut, diperoleh makna Madrasah diniyah sebagai tempat belajar masalah keagamaan, 

dalam hal ini ialah agama Islam (Haedar Amin, 2004). 

  Secara terminologi, banyak rujukan yang dapat dipergunakan untuk mendefinisikan 

pengertian dari Madrasah diniyah. Departemen Agama RI misalnya, mendefinisikan 

Madrasah diniyah  sebagai berikut: 

“Madrasah diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur 

luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus-menerus memberikan pendidikan 

agama Islam kepada peserta didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang 
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diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang 

pendidikan”(Departemen Agama RI, 2000). 

 

  Senada dengan pengertian di atas, Haedar memberikan pengertian Madrasah 

diniyah sebagai madrasah yang seluruh mata pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu 

agama, yaitu fiqh, tafsir, tauhid, hikmat tasyri‟ dan ilmu-ilmu agama lainnya (Haedar 

Amin, 2004). 

 

4.2 Sejarah Perkembangan Madrasah Diniyah   

  Berdasarkan sejarahnya, Madrasah diniyah merupakan bagian integral dari pondok 

pesantren. Perkembangan Madrasah diniyah dimulai dari bentuk awal yang sederhana, 

yaitu melalui pengajian-pengajian yang dilaksanakan di masjid-masjid, langgar, maupun 

surau. Pada tahap awal, madrasah diniyah hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan 

bahasa arab. Kemudian lambat laun, sebagian madrasah ada yang memasukkan mata 

pelajaran umum di dalam proses pembelajarannya, sedangkan madrasah yang secara 

konsisten mempertahankan pengajaran materinya pada ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab 

dikenal sebagai madrasah diniyah. 

 

4.3 Landasan yuridis Madrasah diniyah  

  Secara operasional, ketentuan yang mengatur tentang Madrasah diniyah telah ada 

dalam Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001, yaitu sesudah lahirnya Direktorat 

Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren yang diperuntukkan khusus dalam 

menangani Pondok pesantren dan Madrasah diniyah. Keberadaan Madrasah diniyah 

dipertegas lagi dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 
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Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pada pasal 21 ayat 1 

sampai dengan ayat 3 menjelaskan bahwa: 

1. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis 

taklim, pendidikan al-Qur‟an, diniyah taklimiyah atau bentuk yang sejenis. 

2. Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan 

pendidikan. 

3. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan, wajib 

mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi 

ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan. 

 

5. Karakteristik santri Madin usia 3-7 tahun ditinjau dari segi kemampuan berbicara 

(speech) dan mengenal bilangan 

  Bicara adalah bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata yang 

digunakan untuk menyampaikan maksud. Sedangkan bahasa diartikan sebagai setiap 

sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan 

makna kepada orang lain. Termasuk di dalamnya perbedaan bentuk komunikasi yang luas 

seperti: tulisan, bicara, bahasa simbol, ekspresi muka, isyarat, pantomim, dan seni 

(Elizabeth Hurlock, 1978: 176).  

  Jika ditilik dari segi perkembangan kognitif, santri Madin usia 3-7 tahun  termasuk 

ke dalam tahap pre-operational, yakni tahap perkembangan kognitif yang terjadi pada 

anak dengan rentang usia antara 2-7 tahun. Teori ini dikemukakan oleh seorang tokoh 

psikologi kognitif bernama Jean Piaget (sebut: Jin Piasye) . Beliau berpendapat bahwa 

pada tahap tersebut, seorang anak memperoleh kemampuan berbahasa. Tahapan ini 

menjadi momen saat anak mulai mampu menggunakan bahasa dan pemikiran simbolik 
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(Hurlock, 1978: 39). Periode ini menjadi saat dimana anak mulai mampu menggunakan 

kata-kata yang benar dan mampu pula mengekspresikan kalimat-kalimat pendek tetapi 

efektif (Muhibbin Syah, 2008: 71).  

  Bicara merupakan sebuah keterampilan yang harus dipelajari. Seperti halnya semua 

keterampilan, hasil yang paling baik dapat diperoleh dengan metode pelatihan (training). 

Dalam pelatihan (training), anak tidak hanya diberi model yang baik untuk ditiru, tetapi 

juga menerima bimbingan dan bantuan untuk mengikuti model tersebut dengan tepat. Hal 

yang sama pentingnya juga, kepada mereka dapat diperlihatkan bagaimana cara 

membetulkan peniruan model yang salah sebelum praktek tersebut dapat menjadi 

kebiasaan yang hampir mendekati model itu (Elizabeth Hurlock, 1978: 183). 

  Belajar berbicara mencakup tiga proses terpisah tetapi saling berhubungan satu 

sama lain, yakni: belajar mengucapkan kata, membangun kosa kata, dan membentuk 

kalimat. Karena ketiga proses itu saling berkaitan, kegagalan menguasai salah satunya 

akan membahayakan keseluruhan pola bicara (Elizabeth Hurlock, 1978 : 185).  

  Pengucapan (pronunciation) dipelajari dengan meniru. Sebenarnya anak hanya 

“memungut” pengucapan kata dari orang yang berhubungan dengan mereka. Keseluruhan 

pola pengucapan anak akan berubah dengan cepat jika anak ditempatkan dalam 

lingkungan baru yang orang-orang di lingkungan tersebut mengucapkan kata-kata yang 

berbeda. Karena keluwesan anak menirukan bunyi sebagai akibat kekenyalan mekanisme 

suara dan belum ada kebiasaan pengucapan yang sudah matang, sebagian orang tua dan 

pendidik berpendapat bahwa awal masa kanak-kanak adalah saat yang tepat untuk mulai 

mempelajari bahasa asing (Elizabeth Hurlock, 1978: 185). Bahasa juga menjadi 

instrumen penting dalam memperkenalkan anak dengan lingkungan sosial di sekitarnya. 

Jean Piaget (2000: 68) menyebutkan bahwa instrument dasar adaptasi sosial adalah 
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bahasa, yang tidak diciptakan oleh anak, tetapi ditransmisikan kepadanya dalam bentuk-

bentuk yang siap pakai, wajib dipatuhi dan kolektif.  

  Kaitannya dengan konsep belajar bahasa yang terjadi pada tahap pre-operational, 

konsep pengenalan bilangan (angka) juga dialami oleh anak yang berada pada rentang 

tahap tersebut. Hurlock (1978: 51) menjelaskan bahwa kata-kata yang berkaitan dengan 

bilangan digunakan tidak lama sesudah anak mulai belajar berbicara. Termal dan Merrill 

(dalam Hurlock, 1978: 51) menemukan bahwa rata-rata anak yang berusia empat tahun 

dapat mengenali dan menghitung dua dari sejumlah benda; anak berusia lima tahun dapat 

menghitung empat; dan rata-rata anak berusia enam tahun dapat menghitung 12 (dua 

belas).   

 

6. Karakteristik santri Madin usia 3-7 tahun ditinjau dari segi perkembangan motorik  

  Perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan pengendalian gerakan 

jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi 

(Hurlock, 1978: 150). Masih dalam teori yang sama, dijelaskan bahwa: 

“Setelah berumur 5 tahun, terjadi perkembangan yang besar dalam pengendalian 

koordinasi yang lebih baik yang melibatkan kelompok otot yang lebih kecil yang 

digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis dan 

menggunakan alat. (Hurlock, 1978: 150)  

 

  Masa kanak-kanak merupakan saat yang tepat untuk mempelajari keterampilan 

motorik. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa sebab, diantaranya: Pertama, tubuh 

anak lebih lentur daripada tubuh remaja atau orang dewasa, sehingga anak lebih mudah 

menerima semua pelajaran. Kedua, anak belum banyak memiliki keterampilan yang akan 

berbenturan dengan keterampilan yang baru dipelajarinya, maka bagi anak mempelajari 

keterampilan baru menjadi lebih mudah. Ketiga, secara keseluruhan anak lebih berani 

pada waktu kecil daripada ketika ia sudah besar. Oleh karenanya, mereka lebih berani 
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mencoba sesuatu yang baru. Keempat, apabila remaja dan orang dewasa merasa bosan 

melakukan pengulangan, maka anak-anak justru sebaliknya. Oleh karena itu, anak 

bersedia mengulangi suatu tindakan hingga pola otot terlatih untuk melakukannya secara 

efektif. Kelima, karena anak memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih kecil 

daripada orang dewasa, maka mereka memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar 

menguasai keterampilan (Hurlock, 1978: 156). 

  Hal senada juga dikutip Hurlock dari skala Stanford Binet, yang mengatakan bahwa 

aktivitas menjiplak digunakan untuk mengukur perkembangan kecerdasan anak pada 

tingkat usia yang berbeda. Dikatakan dalam skala Stanford Binet tersebut bahwa, pada 

usia tiga tahun, anak diharapkan dapat menyalin bentuk lingkaran, bujur sangkar pada 

usia lima tahun, bentuk wajik pada usia tujuh tahun dan membuat kembali gambar 

geometri pada usia 10 tahun (Hurlock, 1978: 156). 

 


