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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Al-Quran merupakan salah satu bagian terpenting dalam menjalani 

kehidupan di dunia. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi 

firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. ketika  

menyepi di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadhan melalui perantara malaikat Jibril 

untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi 

umat manusia di dunia. Al-Quran pada hakikatnya merupakan miniatur dari 

kemahaluasan ilmu Allah yang tak tertandingi. Oleh karena itu, ketika manusia 

mencoba memahami dirinya sendiri, kemudian berpindah kepada pemahaman 

selain dirinya, termasuk jagat raya, ia benar-benar menyadari keterbatasan 

kemampuannya (Hidayatullah, 2017). Begitulah perbandingan antara ilmu Allah 

dan kemampuan manusia untuk memahaminya.  

Menurut Hidayat (2013, hal. 3) Al-Quran merupakan anugerah yang 

diberikan kepada umat Islam sebagai anugerah. Allah memberikan banyak 

kemudahan bagi yang mau mempelajarinya, baik dalam segi membaca, 

menghafal, tafsir dan berbagai bidang keilmuan lainnya. Diantara keistimewaan 

Al-Quran ialah kitab yang Allah mudahkan untuk dihafal dan dijadikan pelajaran. 

(Ahmad, 2014) 

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt dalam sebuah surat pada 

Al-Quran, 

   
    

   

Artinya:“Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah 
orang yang mengambil pelajaran?” [Q.S. Al-Qamar (54): 17]1  

                                                 
1 Seluruh teks ayat Al-Quran dan terjemahnya dalam skripsi ini dikutip dari software Al-Quran In 

Word dan divalidasi oleh peneliti dengan Al-‘Alim Al-Quran dan Terjemahannya yang 

diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran Revisi Terjemah dan 
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Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membaca Al-Quran 

dengan baik dan benar, bukanlah satu hal yang menakutkan, sehingga kita enggan 

untuk belajar, sebab Allah sendiri yang langsung memberikan jaminan 

kemudahan bagi hamba-Nya yang mau belajar, memahami dan menelaah Al-

Quran. 

Dalam berbagai litelatur, banyak diungkapkan oleh ulama salaf maupun 

khalaf yang menguraikan fadhilah-fadhilah dalam mempelajari Al-Quran, 

diantaranya adalah mendapatkan keutamaan di dunia dan di akhirat. Keutamaan di 

dunia antara lain adalah dicintai oleh Allah Swt. dan menjadi sebaik-baiknya di 

dunia. Sedangkan keutamaan di akhirat diantaranya Al-Quran akan menjadi 

syafaat untuk pembacanya, mendapatkan surga menurut kadar hafalannya serta 

mendapatkan kemuliaan di akhirat. (Hidayat, 2013) 

Selain itu, Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk bagi suatu umat tertentu 

dan untuk periode waktu tertentu, melainkan menjadi petunjuk universal dan 

sepanjang waktu. Al-Quran eksis bagi setiap zaman dan tempat. Petunjuknya 

sangat luas, seperti luasnya umat manusia dan meliputi segala aspek 

kehidupannya. (Hidayatullah, 2017) 

Untuk itulah, tiada ilmu yang lebih utama untuk dipelajari oleh seorang 

muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi 

Saw. yang artinya: “Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran 

dan mengajarkannya.” (H.R. Bukhari). 

Sementara dewasa kini banyak umat muslim yang mengalami krisis dalam 

penyelesaian masalah di kehidupannya seperti masalah sosial dan moral, padahal 

dunia zaman sekarang bisa dikatakan telah mencapai puncak kemajuan dan 

peradaban. Hal ini merupakan akibat dari kurangnya pemahaman mereka terhadap 

Al-Quran sebagai pedoman hidup.  

                                                                                                                                      
disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran PT Mizan Pustaka, Bandung, tahun terbit 

2010, halaman 530. Kutipan ini ditulis dengan singkatan QS. Yang artinya Quran Surat dan 

dilanjutkan dengan nomor serta ayat ditulis seperti contoh ini: QS. Al-Qamar(57): 17. 
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Zaman sekarang ini ditandai dengan banjir informasi dari dunia barat dan 

melahirkan westernisasi di dunia Islam. Bila tidak disikapi secara arif, 

kebudayaan yang salah arah ini dapat melahirkan pikiran perilaku negatif. Sasaran 

paling rentan dari budaya negatif adalah anak-anak, yaitu manusia yang justru 

sedang tumbuh dan berkembang mencari identitas dirinya. Bagaimana cara 

menghadapi masalah ini? Jawabannya adalah reaktualisasi nilai-nilai agama. 

Ajaran luhur ini perlu ditanamkan pada anak-anak sejak dini dengan jalan 

mendekatkan mereka pada Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Saw, yang artinya: 

“Didiklah anak-anakmu dengan tiga perkara: mencintai Nabimu, mencintai 

keluarga Nabi dan membaca Al-Quran.” (H.R. Ṭabrani). Sudah jelas pada hadis 

tersebut menjelaskan bahwa pendidikan dasar yang harus ditanamkan kepada anak 

adalah membaca Al-Quran. Selain itu, Rasulullah Saw juga menekankan 

pentingnya mendidik anak untuk menulis huruf-huruf Al-Quran.  

Tetapi, pada kenyataannya untuk mengajarkan membaca dan menulis Al-

Quran dihadapkan pada masalah waktu dan kesempatan. Anak-anak sekarang, 

sebagaimana orang dewasa, lebih menyukai sistem belajar yang serba cepat dan 

pasti (Yahya, 2012, hal. 1). Oleh sebab itu, tidak sedikit umat muslim zaman 

sekarang yang menyepelekan dan mengenyampingkan Al-Quran dalam 

kehidupannya.  

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa umat muslim zaman 

sekarang menyepelekan dan mengenyampingkan Al-Quran dalam kehidupannya, 

diantaranya adalah tidak memiliki waktu luang dan kesempatan. Konsekuensi dari 

hal tersebut, tidak sedikit umat muslim yang tidak bisa membaca dan menulis Al-

Quran. Seperti yang terekam dalam hasil survey Institut Ilmu Al-Quran (IIA) 

Jakarta bahwa sekitar 65 persen umat Islam di Indonesia tidak bisa membaca Al-

Quran alias buta aksara Alquran serta Perwakilan Cinta Alquran Sumatera Selatan 

(Sumsel), Muhammad Jamhur, mengatakan, 35 persen Muslim Indonesia hanya 

bisa membaca Al-Quran. Yang bisa membaca dengan benar hanya 20 persen. 

(Survei: 65 Persen Muslim Indonesia Tidak Bisa Baca Al-Quran, 2013). Hal 

tersebut merupakan fakta yang ironis, memprihatinkan, sekaligus 
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mengkhwatirkan karena umat Islam adalah umat mayoritas dari sekitar 250 jutaan 

jumlah penduduk Indonesia. (Apandi, 2016) 

Selain itu, seperti yang ditegaskan Instruktur nasional Grand MBA, Agung 

Tranajaya, Lc, M.Si, dalam acara Training of Trainer (TOT) Grand MBA – 

Syabab Hidayatullah di Pusdiklat Hidayatullah Kota Depok, Jawa Barat, Ahad 

(19/10/2014), bahwa Seorang pemuda Islam idealnya mampu membaca Al Quran 

dengan baik sesuai dengan kaidah tahsin dan tajwid, serta mengajarkannya kepada 

orang lain. Namun, faktanya, yang terjadi kondisi sebaliknya. Jangankan pemuda, 

realitas umat hari ini masih banyak yang buta Al Quran. (Chalik, 2014).  

Lebih ironisnya adalah sebagaimana yang terekam dalam Kendaripos.co.id 

bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi 

Sultra Abdul Kadir tak bisa berkata-kata. Ia dibuat terkejut dengan hasil evaluasi 

yang dilakukan oleh timnya terhadap seluruh guru agama di Kota Kendari. Dari 

200 guru agama Islam, sekira 107 orang tak bisa mengaji sama sekali. Hal itu 

sangat memprihatinkan. Mengingat gurulah yang harus menurunkan ilmu baca Al 

Quran pada peserta didiknya. Lantas bagaimana jika pahlawan tanpa tanda jasa itu 

juga tak mengenal tajwid dan makhraj dalam kitab suci Islam itu ? (Heeryl, 2017) 

Dilihat dari beberapa fakta yang menyebutkan bahwa banyak muslim 

dewasa yang tidak bisa membaca Al-Quran, peneliti mengindikasi bahwa faktor 

utama yang menjadi penyebab banyaknya masyarakat muslim yang buta Al-

Quran diantaranya adalah kemalasan, kesibukan dan hal yang paling utama adalah 

karena kurangnya pendidikan Al-Quran yang diajarkan oleh orang tua terhadap 

anaknya sejak dini. Padahal menurut Ibnu Khaldun (dalam Syarifuddin, 2008, hal. 

12) menjelaskan bahwa pendidikan Al-Quran menjadi fondasi seluruh kurikulum 

pendidikan di dunia Islam, karena Al-Quran merupakan syiar agama yang mampu 

menguatkan akidah dan mengokohkan keimanan. 

Ibnu Sina juga menasehati agar memperhatikan pendidikan Al-Quran 

kepada anak-anak. Menurutnya, segenap potensi anak, baik jasmani maupun 

akalnya, hendaknya dicurahkan untuk menerima pendidikan utama ini, agar anak 
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mendapatkan bahasa aslinya dan agar akidah bisa mengalir tertanam pada 

kalbunya. (Syarifuddin, 2008, hal. 12) 

Sebagaimana Ibnu Khaldun dan Ibnu Sina, Al-Ghazali juga menekankan 

pentingnya anak-anak dididik berdasarkan kitab suci Al-Quran. Dengan 

pendidikan Al-Quran sejak dini, fitrah suci anak niscaya dapat dilestarikan dengan 

baik. Kehanifan anak di sektor keberagamaannya akan eksis dengan kitab suci 

tersebut. Sedangkan bagi orang tua, mendidik anak baca tulis Al-Quran 

merupakan bentuk pemenuhan hak wiqayah-nya terhadap anak, yaitu memelihara 

anak itu agar terhindar dari neraka. (Syarifuddin, 2008, hal. 12) 

Secara lebih luas, masyarakat bila menyemarakan kegiatan pendidikan Al-

Quran pada anak-anak, mereka akan terhindar dari sikap tidak mengacuhkan, 

sikap meninggalkan, atau sikap membelakangi Al-Quran, suatu sikap tercela yang 

banyak diadukan nabi-nabi kepada Allah Swt. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 

mengatakan, “Barang siapa tidak membaca Al-Quran, maka dia benar-benar 

membuang kitab suci itu (menyingkirkan atau tidak mengacuhkannya). Barang 

siapa membaca Al-Quran dan tidak merenungi makna-maknanya, maka dia juga 

benar-benar membuangnya. Barang siapa membaca dan merenungi makna-

maknanya namun tidak mengamalkannya, maka demikian pula dia termasuk 

membuangnya.” (Syarifuddin, 2008, hal. 12) 

Dilihat dari pentingnya pengajaran Al-Quran kepada anak sejak dini, maka 

selain menjadi tugas orang tua, lembaga pendidikan sudah seharusnya ikut andil 

dalam memberantas buta huruf Al-Quran. Karena dalam Pendidikan Agama 

Islam, ruang lingkup pelajaran Agama Islam menjadi tujuh unsur pokok, yaitu 

Keimanan, Al-Quran, Hadis, Akhlak, Fikih, Muamalah dan Tarikh. Sedangkan 

dasar pendidikan Agama Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana yang 

diterangkan oleh Majid (2006, hal. 77) bahwa ajaran pokok Islam meliputi 

masalah Akidah (keimanan), syari’ah (keislaman) dan akhlak (ihsan). Tiga inti 

ajaran ini kemudian dijabarkan menjadi rukun iman, rukun Islam dan akhlak. Dari 

ketiganya lahirlah ilmu Tauhid, Ilmu Fiqh dan Ilmu Akhlak yang selanjutnya 

dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam yaitu Al-Quran dan al-Hadis 
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serta ditambah lagi dengan sjarah Islam sehingga secara berurutan yakti Ilmu 

Tauhid, Ilmu Fiqh, Al-Quran, Al-Hadis, Akhlah dan Tarikh. 

Untuk itu perlu kiranya penguasaan serta kemampuan membaca dan 

menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Semua itu perlu diwadahi oleh lembaga 

pendidikan yang menjadikan pembelajaran Al-Quran sebagai metode tidak hanya 

sebagai kegiatan kurikuler saja, sehingga pembelajaran setiap anak akan lebih 

cepat dan mudah menguasai bacaan serta tulisan Al-Quran. 

Berangkat dari masalah-masalah diatas, kenyataannya tidak semua 

lembaga pendidikan menjadikan pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran 

sebagai bagian dalam kurikulum. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, peneliti 

menemukan sekolah dasar yang menjadikan pembelajaran membaca dan menulis 

Al-Quran sebagai bagian dari mata pelajaran yang wajib diikuti oleh peserta 

didiknya, yaitu SD Plus Nurul Aulia. SD Plus Nurul Aulia merupakan sekolah 

dasar yang bernuansa islami dengan menggunakan kurikulum nasional dan 

kurikulum muatan plus, dimana dalam Kurikulum muatan plus terdapat mata 

pelajaran Yanbu’a. Mata pelajaran Yanbu’a merupakan mata pelajaran yang 

mempelajari tentang tata cara membaca dan menulis Al-Quran dengan 

menggunakan metode Yanbu’a. Dengan adanya mata pelajaran tersebut,  peserta 

didik wajib mempelajari Al-Quran khususnya dalam membaca dan menulis dari 

kelas I hingga kelas VI.  

Sebagai suatu pembelajaran, agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang 

ideal, pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran melalui metode Yanbu’a 

harus mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran. Sanjaya (2010, hal. 7) juga 

mengemukakan tugas seorang desainer pembelajaran meliputi tiga hal pokok 

yaitu: pertama, sebagai perecana, yakni mengorganisasikan semua unsur yang ada 

agar berfungsi dengan baik, sebab ketika suatu unsur tidak berjalan dengan baik, 

maka akan merusak sistem itu sendiri. Kedua, sebagai pengelola implementasi 

sesuai dengan prosedur dan jadwal yang direncanakan. Dan ketiga, mengevaluasi 

keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan, menentukan efektifitas serta 

efisiensi sistem pembelajaran. Berdasarkan pendapat tersebut, pembelajaran 
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membaca dan menulis Al-Quran melalui mtode Yanbu’a diawali dengan 

perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan diakhiri dengan evaluasi. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pembelajaran 

membaca dan menulis Al-Quran yang diterapkan di SD Plus Nurul Aulia, mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai, melalui penelitian dengan 

judul “Implementasi Metode Yanbu’a dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca dan Menulis Al-Quran di SD Plus Nurul Aulia Cimahi” 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, yang menjadi 

rumusan masalah secara umum yakni, “Bagaimana implementasi Metode 

Yanbu’a dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran di SD 

Plus Nurul Aulia Cimahi?” 

Untuk memfokuskan penelitian dari rumusan masalah umum tersebut, 

penulis jabarkan menjadi beberapa rumusan masalah khusus yang dibuat dalam 

bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran 

melalui Metode Yanbu’a di SD Plus Nurul Aulia? 

2. Bagaimana pelaksanaan atau proses pembelajaran membaca dan menulis Al-

Quran melalui Metode Yanbu’a di SD Plus Nurul Aulia? 

3. Bagaimana hasil dari pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran melalui 

Metode Yanbu’a di SD Plus Nurul Aulia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan umum: 

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai implementasi 

Metode Yanbu’a dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-

Quran yang diterapkan di SD Plus Nurul Aulia Cimahi. 

2. Tujuan khusus: 
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Sesuai fokus penelitian, tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan bagaimana perencanaan pembelajaran membaca 

dan menulis Al-Quran melalui Metode Yanbu’a di SD Plus Nurul Aulia? 

b. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan atau proses pembelajaran 

membaca dan menulis Al-Quran melalui Metode Yanbu’a di SD Plus Nurul 

Aulia? 

c. Untuk mendeskripsikan bagaimana hasil dari pembelajaran membaca dan 

menulis Al-Quran melalui Metode Yanbu’a di SD Plus Nurul Aulia? 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif bagi pengembangan teori-teori pembelajaran membaca dan 

menulis Al-Quran di sekolah dasar.  

2. Manfaat praktis 

Penyusun berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak terutama orang-orang yang berhubungan dengan dunia 

pendidikan seperti: 

a. Bagi civitas akademik Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai realita 

pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran di sekolah dasar. 

b. Bagi mahasiswa program Ilmu Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya yang 

masih terkait dengan pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran. 

c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

menambah wawasan dalam mempelajari Al-Quran khususna dalam belajar 

membaca dan menulis Al-Quran. 
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1.5. Struktur Organisasi Penelitian 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi. Peneliti akan menyusun 

dalam lima bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Dan 

Prosedur Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V 

Kesimpulan dan Saran. 

Bab I Pendahuluan, Pendahuluan memaparkan beberapa alasan pentingnya 

masalah tersebut untuk diteliti. Pendahuluan meliputi latar belakang penelitian, 

identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

struktur organisasi penelitian. 

Bab II Kajian pustaka, pada bab ini membahas  berupa ringkasan atau 

rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada 

kaitannya tema yang akan diangkat dalam penelitian. 

Bab III Metode penelitian, pada bab ini berisi tentang metode dan prosedur 

penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi metode penelitian, pendekatan 

penelitian, lokasi dan subjek/sampel penelitian, definisi oprasional, istrumen 

penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. 

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang hasil 

pengolahan data serta deskripsi yang sesuai dengan urutan rumusan permasalahan 

penelitian dan pembahasan temuan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, pada bab ini penulis memberikan 

kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan 

yang  telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi. Di samping itu peneliti juga 

memberikan beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut untuk penelitian yang 

akan datang. 

 


