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Abstract
In the social environment of the community at this time it is possible that there
are many problems about the weak ability to read the Qur'an, therefore it
should be made aware of this and demanded to solve it. Based on this context,
the PKM research program is carried out and directed to improve the quality of
reading the Qur'an by using yanbu'a methods and motivate children to follow
the activities of preaching in tpq without any shame or anything. The assistance
activities of the PKM research program are considered quite successful in
resuscitating the community about the current environmental conditions. Data
collection is done by conducting interviews, observations and documentation.
With the emergence of achievement cards, the children tpq become more
disciplined and eager to go to preach. With the increase in discipline and spirit
in learning to preach, it will increase its quality and intelligence in reading the
Qur'an.
Keywords: Improving the Quality of Reading the Qur'an, Yanbu'a Method;
Abstrak
Dalam Lingkungan sosial masyarakat pada saat ini sangatlah mungkin banyak
terjadi permasalahan tentang lemahnya kemampuan dalam membaca al qur‟an,
maka dari itu sudah seharusnya masyarakat harus disadarkan akan hal ini dan
di tuntut untuk menyelesaikannya. Berdasarkan konteks tersebut, program
pendampingan program riset PKM ini dilaksanakan dan diarahkan untuk
meningkatkan kualitas membaca Al Qur‟an dengan menggunakan metode
yanbu‟a serta memberi motivasi pada anak agar mengikuti kegiatan mengaji di
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tpq tanpa ada rasa malu atau apapun. Kegiatan pendampingan program riset
PKM ini dipandang cukup berhasil menyadarkan masyarakat tentang kondisi
lingkungan yang ada saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan munculnya kartu prestasi
maka anak-anak tpq menjadi tambah disiplin dan semangat untuk berangkat
mengaji. Dengan bertambahnya displin dan semangat dalam belajar mengaji
maka akan bertambah pula kualitas dan kepandaiannya dalam membaca Al
Qur‟an.
Kata Kunci: Peningkatan Kualitas Membaca Al Qur’an, Metode Yanbu’a;
Pendahuluan
Peningkatan kemampuan membaca Al-Qur‟an merupakan tuntutan yang
mendesak dan sangat dibutuhkan bagi lembaga pendidikan seperti tpq (taman
pendidikan Al Qur‟an) pada saat ini. Masalah pokok yang sering dihadapi oleh
anak-anak baik itu yang dari usia dini hingga usia remaja adalah lemahnya
kemampuan membaca Al-Quran. Apalagi ketika si anak sudah mulai beranjak
remaja yaitu setelah lulus dari SD, biasanya anak setelah lulus SD itu akan
merasa mau ketika akan pergi ke TPQ. Maka dari itu membaca al qur‟annya
menjadi belum maksimal.
Hal ini ditandai dengan indikasi seperti: (a) lemahnya anak didik di dalam
mengenal huruf hijaiyah, (b) kesulitan anak dalam membedakan huruf-huruf
hijaiyah tertentu (contoh tsa-sa, dha-dza), (3) anak-anak kesulitan dalam
membedakan panjang pendeknya harokat/tanda baca. Oleh karena itu
Lemahnya kemampuan membaca Al-Quran telah banyak diteliti oleh para
peneliti sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa problem tersebut masih
aktual untuk diangkat pada saat ini.
Adanya metode dalam pembelajaran Al-qur‟an membuat suasana
pembelajaran menjadi lebih hidup, lebih menyenangkan terlebih lagi menjadi
lebih praktis. Jadi metode itu merupakan suatu ” jalan atau cara” 1 . cara untuk
mempermudah mencapai tujuan. Mengimgat pentingnya suatu metode dalam
pembelajaran al-Qur‟an, maka kami selaku pelaksana kegiatan program riset
PKM ini berkeinginan untuk mengadakan penelitian terhadap salah satu
H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam; Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan
Pendekatan Interdislipliner, Jakarta; Bumi Aksar,cet, ke-1, 1991, 61.
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metode pembelajaran al-Qur‟an yakni „‟ Metode pembelajaran al-Qur‟an
Yanbu‟a” kami tertarik untuk meneliti Metode Yanbu‟a karena dalam metode
ini 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 diajarkan cara menulis dan membaca tulisan
pegon( tulisan bahasa indonesia/jawa yang ditulis dengan huruf arab). Jumlah
jilid nya ada 7 jilid yang man sebelum menempuh jilid 1 ada jilid yanbu‟a untuk
pemulabaru kemudian pindah ke jilid 1.
Kegiatan program riset PKM ini bertempat di TPQ raudhlatus salam,
kami memilih lembaga ini untuk dijadikan tempat atau wahana dalam kegiatan
program riset PKM karena lembaga ini secara kwantitas menurut kami belum
begitu maju sepeti tpq-tpq ditempat yang lainnya.
Berangkat dari latar belakang tersebut maka diadakanlah program
pendampingan dalam meningkatkan kualitas membaca Al Qur‟an dengan
metode yanbu‟a. dengan harapan semoga dengan adanya kegiatan ini
menjadikan anak-anak tpq semakin tambah berkualitas dan termotivasi untuk
mengikuti kegiatan mengaji di tpq tanpa ada rasa malu atu apapun.
Tujuan dalam pelaksaaan PROGRAM RISET PKM ini adalah
memberikan pembekalan dan bimbingan anak-anak TPQ dalam membaca Al
Qur‟an, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas dalam membaca Al
Qur‟an sesuai dengan metode yang dipakainya yakni metode Yanbu‟a. Dan
memberi motivasi anak-anak TPQ agar tetap semangat dalam belajar membaca
Al Qur‟an di TPQ, meskipun dalam masa pandemi Covid-19 ini.
Kajian Teori
Peningkatan Kualitas Membaca Al Qur’an
Peningkatan secara epistimologi adalah menaikkan derajat taraf dan
sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya. 2 Sedangkan

Peter Salim Dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern
Press, 1995), 160.
2

JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021

Pendampingan Dalam Meningkatkan Kualitas Baca Al Qur’an 247
Dengan Metode Yanbu’a Di TPQ Raudlatus Salam Kencong
Kepung Kediri

Kamus Bahasa Indonesia menyatakan mutu adalah ukuran baik buruk suatu
benda taraf atau derajat kepandaian ,kecerdasan, kualitas dan sebagainya. 3
Jadi yang dimaksud dengan peningkatan kualitas membaca Al Qur‟an
adalah menaiprogram riset PKMya atau bertambahnya kepandaian seorang
dalam kemampuannya membaca Al Qur‟an.
Metode Yanbu’a
Kata yanbu‟a ini mempunyai arti sumber, mengambil dari kata Yanbu‟ul
Qur‟an yang berarti sumber Al Qur‟an nama yang sangat digemari dan
disenangi oleh seorang guru besar Al Qur‟an Al Muqri simbah KH. M Arwani
Amin, yang mana silsilah keturunannya sampai pada pangeran Diponegoro.
Jumlah jilid nya ada 7 jilid yang man sebelum menempuh jilid 1 ada jilid
yanbu‟a untuk pemula baru kemudian pindah ke jilid 1.
Metode Yanbu‟a merupakan panduan membaca, menulis dan menghafal
Al-Quran yang disusun berdasarkan tingkatan pembelajaran Al-Quran dari
mengenal huruf hijaiyah, membaca kemudian menulis huruf hijaiyah dan
akhirnya mengetahui kaidah atau hukum-hukum membaca Al-Quran yang
disebut tajwid.4
Pembahasan
Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun lokasi pelaksanaan program riset PKM ini adalah di Dusun
Kencong Tengah Dessa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, yang
terletak di RT 07/ RW 02 di mushola wakaf Raudlatus Salam. Yang
mempelopori adanya tpq Raudhatus Salam adalah Bapak H. Sholihan dengan
jumlah santri 3 anak dengan menggunakan metode qiro‟ati, setelah itu
pembelajarannya di anggap terlalu sulit dan digantilah dengan metode yanbu‟a
dan yang mengajarkan adalah istri beliau yang bernama Ibu Nurul Shofa.
Implementasi Kegiatan
Tim penyusun kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, 1991), 677.
4 Muslikah Suriah, Metode Yanbu’a Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Qur’an
Kelompok B-2RA Permata Hati Al Mahalli Bantul, Jurnal Pendidikan Madrasah, Volume 3,
Nomor 2, November (2018) 292.
3
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Sebagai salah satu tugas tri dharma yang harus kami laksanakan di
perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, tentunya dalam hal ini
kami berupaya agar bisa menjadi prioritas kegiatan untuk kami. Hal itu dapat
diketahui dari implementasi kegiatan berupa pendampingan kepada masyarakat
dusun Kencong Tengah, Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri
berupa “Meningkatkan Kualitas Baca Al Qur‟an Dengan Metode Yanbu‟a Di
Tpq Raudlatus Salam Kencong Kepung Kediri Tahun 2020”.
Target dari kegiatan program riset PKM ini diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Dapat meningkatkan minat dan semangat dalam belajar membaca Al
Qur‟an.
2. Anak-anak TPQ menjadi tambah meningkat dalam kualitas membaca Al
Qur‟annya.
3. Menambah wawasan keagamaan seperti ilmu fiqih baik itu untuk anak
TPQ atau bagi para gurunya.
4. Terciptanya akhlakul karimah anak-anak TPQ.
Diantara kegiatan-kegiatan yang berada dan telah berhasil dilaksanakan di
tpq Raudlatus Salam Dsn. Kencong Tengah Ds. Kencong Kec. Kepung Kab.
Kediri dalam rangka pelaksanaan program riset PKM Institut Agama Islam
Faqih Asy‟ari (IAIFA) mulai dari tanggal 03 sampai 27 Agustus 2020 M.
adalah sebagai berikut:
N
o.

.

Nama Kegiatan

Waktu
Pelaksanaan

Membuat rancangan
03
1
perencanaan
untuk tempat 2020
pelaksanaan PROGRAM
RISET PKM

Agustus

Hasil
Pelaksanaan
Sukses
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N
o.

.

.

.

.

.

.

.

Nama Kegiatan

Waktu
Pelaksanaan

Hasil
Pelaksanaan

Mengunjungi tempat
04
Agustus
pelaksanaan PROGRAM 2020
RISET PKM RD (TPQ)
2
dan minta izin kepada
pengasuh
untuk
melaksanakan
PROGRAM RISET PKM.
Setiap
Hari
3
kecuali hari minggu
Mengaji di TPQ
pukul 16.00-16.30
WIB
Setiap selesai
4
Muroja‟ah
surat
mengaji/sebelum
pendek
berdo‟a akan pulang
Bakti
sosial
09-10
5
memperbaiki
lantai Agustus 2020
mushola
Pembuatan
kartu
13-15Agustus
6
prestasi anak-anak TPQ
2020

Sukses

Pelaksanaan lomba
15-Agustus
7
untuk
memperingati 2020
HUTRI yang ke 75
Pukul 19.30
WIB sampai selesai
Pembagian
kartu
17Agustus
8
prestasi pada anak-anak 2020
TPQ

Sukses

Sukses

Sukses

Sukses

Sukses

Sukses
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N
o.

.

0.

1.

2.

3.

4.

Nama Kegiatan

Kunjungan ke rumah
9
DPL utuk bimbingan
ofline
Peringatan
1
1
Muharram
dengan
masyarakat
Pembagian
1
pemenang
lomba
17
Agustus
Wawancara dengan
1
pengasuh TPQ Raudlatus
Salam
Praktek
wudhu
1
anak-anak TPQ Raudlatus
Salam
Penutupan
1
PROGRAM
RISET PKM
dengan anak-anak TPQ
Raudlatus Salam

Waktu
Pelaksanaan

Hasil
Pelaksanaan

19

Agustus

Sukses

20

Agustus

Sukses

22

Agustus

Sukses

25

Agustus

Sukses

26

Agustus

Sukses

27

Agustus

Sukses

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Dampak Perubahan
Dampak perubahan atas adanya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
“ pendampingan dalam meningkatkan kualitas baca Al Qur‟an dengan metode
yanbu‟a” yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai 27 agustus
2020 sangat terasa di lingkungan Dusun kencong tengah khususnya di musholla
dan Taman Pendidikan Al Qur‟an (TPQ) yang ada di Dusun Kencong Tengah
Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Dampak perubahannya
adalah dahulu sebelum adanya pembuatan kartu prestasi untuk anak tpq
Raudlatus Salam, anak-anak itu berangkat mengaji kurang disiplin dan juga
kurang bersemangat, namun setelah kami munculkan kartu prestasi maka anakJPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021
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anak tpq menjadi tambah disiplin dan semangat untuk berangkat mengaji.
Dengan bertambahnya displin dan semangat dalam belajar mengaji maka akan
bertambah pula kualitas dan kepandaiannya dalam membaca Al Qur‟an.
Dan orang tua anak-anak TPQ juga ikut senang, karna mereka dapat
memantau prestasi yang sudah di capai oleh anaknya dalam membaca Al
Qur‟an. Dengan bentuk prestasi (LS) jika memang membacanya itu lancer dan
mampu untuk di lanjut ke halaman selanjutnya. Dan bentuk prestasi (L-) jika
memang membacanya belum begitu lancar dan perlu untuk diulang kembali.
Dukungan Masyarakat
Dampak perubahan atas adanya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
“ pendampingan dalam meningkatkan kualitas baca Al Qur‟an dengan metode
yanbu‟a” yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai 27 agustus
2020 sangat terasa di lingkungan Dusun kencong tengah khususnya di musholla
dan Taman Pendidikan Al Qur‟an (TPQ) yang ada di Dusun Kencong Tengah
Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Dampak perubahannya
adalah dahulu sebelum adanya pembuatan kartu prestasi untuk anak tpq
Raudlatus Salam, anak-anak itu berangkat mengaji kurang disiplin dan juga
kurang bersemangat, namun setelah kami munculkan kartu prestasi maka anakanak tpq menjadi tambah disiplin dan semangat untuk berangkat mengaji.
Dengan bertambahnya disiplin dan semangat dalam belajar mengaji maka akan
bertambah pula kualitas dan kepandaiannya dalam membaca Al Qur‟an.
Dan orang tua anak-anak TPQ juga ikut senang, karna mereka dapat
memantau prestasi yang sudah di capai oleh anaknya dalam membaca Al
Qur‟an. Dengan bentuk prestasi (LS) jika memang membacanya itu lancar dan
mampu untuk di lanjut ke halaman selanjutnya. Dan bentuk prestasi (L-) jika
memang membacanya belum begitu lancar dan perlu untuk diulang kembali.
Secara tidak langsung kegiatan seperti membuatakan kartu prestasi untuk
anak tpq tersebut telah mendapat dukungan masyarakat yakni dukungan dari
pengasuh tpq itu yang terutama, dukungan dari orang tua dari anak-anak tpq,
serta dari anak-anak sendiri yang mengaji di tpq.
Komunikasi dengan Masyarakat
Untuk pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat atau yang kita sebut
dengan program riset PKM peneliti menjaga komunikasi yang baik dengan
JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa, Vol.2, No. 2, Agustus 2021
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masyarakat. Contoh nyata adalah saat pelaksanaan Program Meningkatkan
Kualitas Baca Al Qur‟an Dengan Metode Yanbu‟a Di Tpq Raudlatus Salam
Kencong Kepung Kediri tahun 2020” yang dilaksanakan pada tanggal 03
Agustus-27 Agustus 2020M di lingkungan Dusun Kencong Tengah, Desa
Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sebagai berikut: Pertama,
Komunikasi dengan pengasuh TPQ Raudlatus Salam Peneliti telah berhasil
mengkomunikasikan untuk minta izin perencanaan dan pelaksanaan Program
Meningkatkan Kualitas Baca Al Qur‟an Dengan Metode Yanbu‟a Di Tpq
Raudlatus Salam Kencong Kepung Kediri tahun 2020” dengan pengasuh TPQ
Raudlatus Salam sehingga kegiatan berlangsung dengan baik dan sukses. Kedua
Komunikasi dengan guru ngaji yaitu disaat diskusi akan melaksanakan kegiatan
apapun untuk anak TPQ seperti membuat kartu prestasi untuk anak TPQ,
mengadakan praktek wudhu bersama sekaligus dengan mengajarkan niat dan
do‟a setelah nya. Ketiga komunikasi dengan masyarakat sekitar yakni dalam
pelaksanaan lomba 17 Agustus dengan warga serta minta izin untuk mengambil
foto untuk dokumentasi.

Kerjasama dengan Masyarakat
Untuk pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat atau yang kita sebut
dengan kuliah kerja nyata program riset PKM peneliti menjaga komunikasi
yang baik dengan masyarakat. Contoh nyata adalah saat pelaksanaan Program
Meningkatkan Kualitas Baca Al Qur‟an Dengan Metode Yanbu‟a Di Tpq
Raudlatus Salam Kencong Kepung Kediri tahun 2020” yang dilaksanakan pada
tanggal 03 Agustus-27 Agustus 2020M di lingkungan Dusun Kencong Tengah,
Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sebagai berikut: pertama
kerjasama yang terjalin dengan pengasuh TPQ Raudlatus Salam, kedua
kerjasama dengan sesama guru mengaji, dan ketiga kerjasama dengan RT untuk
pelaksanaan lomba, keempat kerjasama dengan msyarakat sekitar saat kegiatan
lomba 17 Agustus.
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Penutup
Kegiatan program riset PKM yang sudah dilaksanakan di TPQ Raudlatus
Salam Dsn. Kencong Tengah Ds. Kencong Kec. Kepung Kab. Kediri ini dinilai
sangat bagus dan banyak dampak positifnya yang dihasilkan dari kegiatan
tersebut. Baik itu menurut pengasuh TPQ atau anak-anak TPQ serta masyarakat
sekitar yang termasuk orang tua dari anak-anak TPQ Raudlatus Salam tersebut.
Pengasuh TPQ yang bernama Ibu Nurul Shofa merasa sangat senang
dengan adanya kegiatan program riset PKM yang berlangsung di TPQ
Raudlatus Salam, karna beliau merasa lebih ringan dengan adanya kehadiran
seseorang yang membantu untuk ikut serta dalam mengajar anak-anak TPQ.
Selain itu dengan adanya pembuatan kartu prestasi dari kami selaku peserta
program riset PKM yang di peruntukkan pada anak-anak TPQ, itu menjadikan
anak-anak lebih semangat untuk belajar membaca Al Qur‟an. Dengan
bertambahnya semangat untuk belajar membaca al qur‟an, maka akan
meningkat pula dalam kualitas membacanya. Tidah hanya pengasuh dan anak
tpq saja, akan tetapi orang tua ank-anak tpq juga ikut senang, karna dapat
memantau anaknya dengan melihat kartu prestasi tersebut.
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