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ABSTRAK 

 
‘Aisyah, Ayu. 2019. Studi Komparasi Kemampuan Membaca Al Qur’an dengan 

Penggunaan Metode Ummi dan Iqro’ pada Anak Usia MI. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Sofwan Hadi, M.Si 

Kata Kunci : Kemampuan Membaca Al Qur’an, Metode Ummi, Metode Iqro’ 

Di era perkembangan dan kemajuan dalam bidang pendidikan dengan 

adanya tantangan zaman serta kebutuhan masyarakat untuk belajar Al Qur’an 

banyak yang memunculkan metode praktis dalam belajar membaca Al Qur’an 

sehingga anak-anak pada usia MI dapat membaca secara cepat dengan baik dan 

benar. Dari sinilah peneliti mengambil dua contoh metode yang biasa digunakan 

oleh anak-anak usia MI dalam belajar membaca Al Qur’an. Ada dua TPQ yang 

memiliki metode berbeda, yaitu TPQ Al Ihsan Ponorogo dengan menggunakan 

metode Ummi dan TPQ Minhajul Muttaqin Madiun dengan menggunakan metode 

Iqro’. 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kemampuan membaca Al 

Qur’an yang menggunakan metode Ummi pada anak usia MI di TPQ Al Ihsan 

Ponorogo, (2) mengetahui kemampuan membaca Al Qur’an yang menggunakan 

metode Iqro’ pada anak usia MI di TPQ Minhajul Muttaqin Madiun, (3) 

perbedaan kemampuan membaca Al Qur’an dengan murid yang menggunakan 

metode Ummi di TPQ Al Ihsan Ponorogo dan murid yang menggunakan metode 

Iqro’ di TPQ Minhajul Muttaqin Madiun. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non eksperimen dengan teknik 

komparasi. Populasi dalam penelitian ini adalah murid-murid usia MI di TPQ Al 

Ihsan  Ponorogo  yang berjumlah 109 dan TPQ Minhajul Muttaqin Madiun yang 

berjumlah 30. Sampel pada penelitian ini adalah murid TPQ yang hanya berusia 

MI saja dengan TPQ Al Ihsan 20 siswa dan TPQ Minhajul Muttaqin 20 siswa, 

karena penelitian hanya ingin meneliti kemampuan membaca Al Qur’an untuk 

anak usia MI. Pengumpulan data menggunakan Instrumen test baca Al Qur’an. 

Hasil Penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut : (1) Kemampuan 

membaca Al Qur’an anak usia MI yang menggunakan metode Ummi, berdasarkan 

hasil penelitian diketahui rata-ratanya adalah 78,00 dan dalam pedoman penilaian, 

yang termasuk dalam kategori baik jika siswa sudah lancar membaca Al Qur’an 

dengan bacaan tajwid yang benar minimal hukum bacaan idzhar halqi, idghom 

bigunnah, ghunnah, ikhfa haqiqi, mad thabi’i, dan makharijul huruf. Dengan hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa proses belajar mengajar Al Qur’an menggunakan 

metode Ummi yang diterima siswa usia MI berhasil. (2) Kemampuan membaca 
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Al Qur’an anak usia MI yang menggunakan metode Iqro, berdasarkan hasil 

penelitian diketahui rata-ratanya adalah 54,40 dan dalam kategori cukup jika 

siswa sudah lumayan lancar dalam membaca ayat Al Qur’an dengan bacaan 

tajwid yang benar minimal idzhar halqi, ghunnah, mad thabi’i dan makhorijul 

huruf yang cukup fasih. Dengan hasil tersebut dapat diketahui bahwa proses 

belajar mengajar Al Qur’an menggunakan metode Iqro’ yang diterima siswa usia 

MI berhasil. (3) Dengan berdasarkan nilai signifikansi kemampuan membaca Al 

Qur’an adalah 0,003, maka 0,003 < 0,005 dapat disimpulkan nilai signifikansi <   

maka Ha diterima. Jadi hipotesis ”ada perbedaan kemampuan membaca Al Qur’an 

dengan penggunaan metode ummi dan Iqro’ pada anak usia MI”. Dalam uji t-test 

diketahui bahwa pada metode Ummi bernilai positif, sehingga metode Ummi 

memiliki nilai lebih baik dari metode Iqro’. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini digunakan untuk 

memberikan gambaran dan informasi yang sesuai tentang memilih metode belajar 

membaca Al Qur’an yang cocok bagi anak usia MI. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al Qur’an sebagai wahyu Allah SWT kepada nabi Muhammad saw 

berisi petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan untuk mencapai 

kebahagian hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan wahyu 

pertama yang disampaikan kepada nabi adalah perintah untuk membaca. Al 

Qur’an sebagai petunjuk jalan hidup bagi umat manusia menjadi penting 

untuk dibaca dan difahami isinya karena akan menuntun manusia ke arah 

jalan yang benar. Bahkan bagi seorang muslim yang membaca Al Qur’an 

sekalipun masih dalam tingkat terbata-bata ia akan mendapat pahala, karena 

itu menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengajarkan kepada anak-

anaknya sedini mungkin untuk belajar membaca Al Qur’an kemudian 

mempelajari isi/kandungannya.1 

Al Qur’an adalah mukjizat nabi Muhammad saw, sekalipun terdapat 

mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh beliau. Beliau memiliki mukjizat 

selain Al Qur’an, sebagaimana yang terdapat pada Al Qur’an itu sendiri 

maupun pada hadits-hadits yang shahih. Beliau tidak menjadikan mukjizat 

yang lain sebagai tantangan. Beliau menghadapi tantangan dengan 

menggunakan Al Qur’an saja. Al Qur’an merupakan mukjizat nabi 

Muhammad saw yang telah membuktikan kerasulan beliau Saw, sejak 

                                                 
 
1
 Retno Kartini, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Al Qur’an Pada Siswa SMP, 

(Jakarta : Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010), 15. 
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turunnya Al Qur’an kepada beliau Saw sampai hari kiamat. Al Qur’an 

benar-benar telah melemahkan orang-orang Arab dengan menantang mereka 

agara mendatangkan yang semisal dengannya.
2
 Nabi Muhammad ketika 

diangkat menjadi nabi, beliau dalam keadaan tidak bisa membaca dan 

menulis sampai beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira yaitu : 

surat Al-Alaq 1-5: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (QS : Al-Alaq 1-

5)”
3
 

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk selalu membaca. Membaca 

apa saja, dengan membaca akan timbul suatu pemahaman tentang apa yang 

sedang dibaca. Begitu juga dengan Al Qur’an, Ia harus dibaca untuk bisa 

memahami maksud ayat-ayatnya. Dan hal itu haruslah dimulai sejak kecil. 

Membaca dalam pemahaman secara umum adalah aktivitas menggali 

berbagai pengetahuan yang terdapat dalam sumber informasi teks maupun 

                                                 
2
 Adam Cholil, Dahsyatnya Al Qur’an, (Jakarta Selatan : AMP Press, 2014), 25. 

3
 Departemen Agama RI, Al Mumayyaz Al Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bekasi : Cipta 

Bagus Segara, 2014), 597. 

َكأَزم    ﴾٣﴿ نأ  ﴾٢﴿ اقأَزأ   َوَربُّكَ  اْلأ ِ َن ِهنأ َعلَق  س  َخلََق اْلأ    

نأس   ﴾٥﴿  ِ َن َها لَنأ يَعألَنأ َعلََّن اْلأ  

﴿١﴾ ِن َربَِِّك الَِّذى َخلَقَ    اِقأَزأأ بِاسأ

  ﴿٤﴾  الَِّذى َعلََّن بِالأقَلَنِ    
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digital. Melalui aktivitas ini, seseorang akan memperoleh informasi ataupun 

pengalaman yang dapat dijadikan sebuah pengetahuan dalam dirinya.
4
  

Di era perkembangan dan kemajuan dalam bidang pendidikan dengan 

adanya tantangan zaman serta kebutuhan masyarakat untuk belajar Al 

Qur’an banyak yang memunculkan metode praktis dalam belajar membaca 

Al Qur’an sehingga anak-anak pada usia MI dapat membaca secara cepat 

dengan baik dan benar. Salah satu aspek pendidikan agama yang kurang 

mendapat perhatian adalah pendidikan membaca Al Qur’an. Pada umumnya 

orang tua lebih menitikberatkan pendidikan umum saja dan kurang 

memperhatikan pendidikan agama termasuk pendidikan membaca Al 

Qur’an. 

Sebagai langkah awal adalah meletakkan dasar agama yang kuat pada 

anak sebagai persiapan untuk mengarungi hidup dan kehidupan. Dengan 

dasar agama yang kuat, maka setelah menginjak dewasa akan lebih arif dan 

bijaksana dalam menentukan sikap. Untuk itu pada masa kanak-kanak perlu 

adanya penanaman budi pekerti yang luhur dan keimanan yang berdasarkan 

pada tuntutan Allah SWT. Dan pada masa inilah anak-anak harus mulai 

diperkenalkan pada Al Qur’an yang menjadi pegangan dan pedoman di 

kehidupannya nanti, sehingga ketika dewasa tidak kehilangan pegangan dan 

pedoman. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam di usia dini yang 

akan menjawab terhadap tantangan keringnya nilai spriritual dan keagamaan 

                                                 
4
 Ana Widyastuti, Anak Gemar Baca Tulis, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017), 

10. 
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umat dewasa ini, yang tersebut keseluruhan nusantara adalah taman 

pendidikan Al Qur’an (TPQ). 

Saat ini banyak sekali TPQ yang menggunakan berbagai macam 

metode yang berbeda-beda untuk meningkatkan kemampuan membaca Al 

Qur’an bagi murid-muridnya. Dari sinilah peneliti mengambil dua contoh 

metode yang biasa digunakan oleh anak-anak usia MI dalam belajar 

membaca Al Qur’an. Ada dua TPQ yang memiliki metode berbeda, yaitu 

TPQ Al Ihsan Ponorogo dengan menggunakan metode ummi dan TPQ 

Minhajul Muttaqin Madiun dengan menggunakan metode Iqro’. Kedua 

metode tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam setiap 

pembelajaran membaca Al Qur’an. 

Pada fenomena saat ini siswa MI diwajibkan untuk memiliki 

kemampuan membaca Al Qur’an dengan baik dan benar, dikarenakan setiap 

sekolah MI memiliki target bahwasannya siswa lulusan dari MI harus 

mempunyai kemampuan membaca Al Qur’an dengan baik dan benar. Oleh 

karena itu, sekolah harus mampu memilih metode belajar membaca Al 

Qur’an yang cocok bagi siswa-siswinya. Hal ini sesuai dengan wawancara 

yang telah dilakukan pada tanggal 26 desember 2018 pukul 09.00 WIB 

dengan salah satu guru pengajar Al Qur’an yang bernama ustadzah Sri dari 

kota Madiun yang menyatakan bahwa :  

”Setiap anak khususnya siswa-siswa usia SD maupun MI sangat 

membutuhkan pembelajaran Al Qur’an sejak dini. Mereka harus 
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mendapatkan ilmu Al Qur’an yang baik dan benar. Selain itu, anak-anak 

usia MI adalah anak-anak yang tergolong masih senang dengan dunia 

bermain dan susah untuk serius dalam proses pembelajaran, sehingga hal 

tersebut dapat menghambat proses penanaman konsep pembelajaran Al 

Qur’an jika metode pembelajaran Al Qur’an yang digunakan tidak cocok 

pada mereka. Dari sinilah anak-anak usia MI membutuhkan metode 

pembelajaran Al Qur’an yang cocok bagi usia mereka”.
5
 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Ahmad 

Syaifulloh yang berjudul Efektivitas Metode Iqro’ dalam Pembelajaran Al 

Qur’an di MI Ma’arif Semebogo Sleman Yogyakarta menunjukkan bahwa 

hasil belajar siswa setelah pelaksanaan pembelajaran membaca Al Qur’an 

dengan menggunakan metode Iqro’ belum efektif.
6
 Selain itu pada 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudari Belgies Oktavia  yang 

berjudul, Implementasi Metode Pembelajaran Al Qur’an (Metode Ummi 

dan Metode Tartilla) dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al Qur’an 

di Madrasah Diniyah Sang Surya dan TPQ Al Mubarok Kota Malang 

menunjukkan bahwa, metode ummi memiliki kelebihan pada strategi dan 

manajemen.
7
 

                                                 
5
 Wawancara dengan ustadzah Sri, Tanggal 26 Desember 2018 pukul 09.00 WIB 

6
 Ahmad Syaifulloh, “Efektivitas Metode Iqro’ dalam Pembelajara n Al Qur’an di MI 

Ma’arif Semebogo Sleman Yogyakarta,” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 

2013), 8. 
7
 Belgies Oktavia, “Implementasi Metode Pembelajaran Al Qur’an (Metode Ummi dan 

Metode Tartilla) dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al Qur’an di Madrasah Diniyah Sang 

Surya dan TPQ Al Mubarok Kota Malang,” (Skripsi : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 

2015). 
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Maka penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang 

sesuai tentang pemilihan metode belajar membaca Al Qur’an yang cocok. 

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mencari perbedaan dari metode 

tersebut dan mana yang lebih efektif dan sesuai dalam pembelajaran Al 

Qur’an bagi anak usia MI sehingga dirangkum dalam sebuah judul skripsi 

”Studi Komparasi kemampuan membaca Al Qur’an dengan 

Penggunaan Metode Ummi dan Iqro’ pada Anak Usia MI”. 

B. Batasan Masalah 

 Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini terbatas hanya untuk 

anak usia MI, lokasi penelitian pada TPQ wilayah Ponorogo dan Madiun, 

serta indikator penilaian yang terdiri dari segi tajwid, makhorijul huruf dan 

kelancaran membaca Al Qur’an.  

C. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemampuan membaca Al Qur’an yang menggunakan metode 

ummi pada anak usia MI di TPQ Al Ihsan Ponorogo ? 

2. Bagaimana kemampuan membaca Al Qur’an yang menggunakan metode 

Iqro’ pada anak usia MI di TPQ Minhajul Muttaqin Madiun ? 

3. Adakah perbedaan kemampuan membaca Al Qur’an dengan murid yang 

menggunakan metode ummi di TPQ Al Ihsan Ponorogo dan murid yang 

menggunakan metode Iqro’ di TPQ Minhajul Muttaqin Madiun ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dari beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan, maka akan 

tercapai beberapa tujuan dalam penelitian ini. Diantaranya yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan membaca Al Qur’an yang 

menggunakan metode ummi pada anak usia MI di TPQ Al Ihsan 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan membaca Al Qur’an yang 

menggunakan metode Iqro’ pada anak usia MI di TPQ Minhajul Muttaqin 

Madiun. 

3. Untuk mengetahui adakah perbedaan kemampuan membaca Al Qur’an 

dengan murid yang menggunakan metode ummi di TPQ Al Ihsan 

Ponorogo dan murid yang menggunakan metode Iqro’ di TPQ Minhajul 

Muttaqin Madiun. 

E. Manfaat Penelitian 

 Dibagi menjadi dua aspek : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang 

sesuai tentang pemilihan belajar membaca Al Qur’an dengan metode 

Ummi dan metode Iqro’ yang cocok bagi anak usia MI di TPQ maupun 

Madrasah. 
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2.  Secara Praktis : 

a. Bagi peneliti sendiri 

Untuk melatih diri dalam penelitian yang bersifat ilmiah dan 

menambah wawasan penelitian. Serta menambah informasi tentang 

pembelajaran membaca Al Qur’an menggunakan metode Ummi dan 

metode Iqro’ pada anak usia MI. 

b. Bagi lembaga yang bersangkutan 

Sebagai pertimbangan dalam rangka meningkatkan kemampuan 

membaca Al Qur’an murid-muridnya dengan menggunakan metode 

Ummi dan metode Iqro’. 

c. Bagi perguruan tinggi 

Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu membaca Al Qur’an bagi 

anak usia Mi yang memnggunakan metode Ummi dan metode Iqro’. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pada penelitian kuantitatif ini terdiri dari lima bab yang berisi : 

 Bab pertama, berisi pendahuluan tentang kemampuan membaca Al 

Qur’an metode Ummi dan metode Iqro’ yang meliputi latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam memaparkan data. 

 Bab kedua, berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan kemampuan membaca Al Qur’an, metode Ummi, dan metode Iqro’. 
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Selain itu juga berisi tentang landasan teori yang terdiri dari tiga sub yaitu 

sub yang pertama penjelasan mengenai kemampuan membaca Al Qur’an, 

sub kedua tentang metode Ummi yang meliputi  pengertian metode Ummi, 

materi pokok metode Ummi dan metode pembelajaran metode Ummi, sub 

yang ketiga membahas tentang metode Iqro’ yang meliputi pengertian 

metode Iqro’, materi pokok metode Iqro’, dan metode pembelajaran metode 

Iqro’. Pada bab ini juga membahas kerangka berfikir penelitian ini dengan 

menggunakan kerangka berfikir komparasional, dan selain itu juga terdapat 

pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan penelitian 

dalam menjawab hipotesis. 

Bab ketiga, adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, Instrumen pengumpulan data, teknik 

analisis data. 

Bab keempat, adalah hasil penelitian, yang berisi gambaran umum lokasi 

penelitian di TPQ Al Ihsan Ponorogo dan TPQ Minhajul Muttaqin Madiun, 

deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), pembahasan dan 

interprestasi. 

Bab kelima, adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksud agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil 

penelitian
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BAB II 

Landasan Teori dan atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu, Kerangka 

Berfikir, dan Pengajuan Hipotesis 

A. Hasil Telaah Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu penelitian kuantitatif dari saudara 

Ahmad Syaifulloh yang berjudul Efektivitas Metode Iqro’ dalam 

Pembelajaran Al Qur’an di MI Ma’arif Semebogo Sleman Yogyakarta 

sebagai berikut : Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

setelah pelaksanaan pembelajaran membaca Al Qur’an dengan menggunakan 

metode Iqro’ belum efektif. Dari hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa 

peningkatan pada tingkat Al Qur’an adalah 99% hasil ini diperoleh dari selisih 

prosentase semester I dengan II. Dengan demikian dapat diartikan efektivitas 

pembelajaran Al Qur’an dengan metode Iqro’ pada siswa kelas I dan II MI 

Ma’arif Sembego tahun ajaran 2011/2012 mengalami kemajuan 9,9 %. Angka 

Kemajuan yang diperoleh belum dapat dikatakan berhasil karena pada akhir 

semester hanya dicapai angka 40,5% dari 84 siswa yang dapat menguasai 

tingkat Al Qur’an. Kurangnya pencapaian pembelajaran Al Qur’an dengan 

metode Iqro’ tentu dipengaruhi oleh faktor baik intern atau ekstren.
8
  

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu penelitian kualitatif dari saudari 

Badi’ah Roudlotul  yang berjudul Penggunaan Metode Tilawati dalam

                                                 
8
 Ahmad Syaifulloh, Efektivitas Metode Iqro’ dalam Pembelajaran Al Qur’an di MI 

Ma’arif Semebogo Sleman Yogyakarta, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2013), 

8. 
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Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Qur’an di Madrasah Diniyah 

Mamba’ul Munna Siderojo Kebonsari Madiun Tahun 2014/2015, sebagai 

berikut : Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses pembelajaran 

metode ini sudah berjalan dengan baik, santri menjadi lebih tertib dari 

sebelumnya karena dalam metode ini menggunakan teknik baca simak yang 

membuat santri tidak ada waktu untuk hal-hal yang lain dan juga semangat 

mengikuti pembelajaran, berkaitan dengan sarana prasarana di Madin 

Mamba’ul Munna untuk meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an 

sudah memadai berupa buku tilawati, buku rapor, dan buku absensi santri agar 

santri lebih displin dalam mengikuti pembelajaran sehingga kemampuan 

membaca Al Qur’annya meningkat. Hasil penggunaan metode tilawati untuk 

meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an di Madrasah Diniyah 

Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun adalah santri di Mamba’ul 

menjadi lebih fasih dan dapat membaca Al Qur’an dengan baik dan benar 

dengan waktu yang telah ditentukan karena dalam metode tilawati juga 

diajarkan ilmu tajwid, serta memiliki target.
9
 

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu penelitian kualitatif dari 

saudari Belgies Oktavia  yang berjudul, Implementasi Metode Pembelajaran 

Al Qur’an (Metode Ummi dan Metode Tartilla) dalam meningkatkan 

kemampuan baca tulis Al Qur’an di Madrasah Diniyah Sang Surya dan TPQ 

Al Mubarok Kota Malang, sebagai berikut : Dari hasil penelitian 

                                                 
9
 Badi’ah Roudlotul, Penggunaan Metode Tilawati dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Siderojo Kebonsari Madiun Tahun 

2014/2015, (Skripsi : Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, 2015), 1. 
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menunjukkan bahwa, (1) implementasi metode ummi di Madrasah Diniyah 

Sang Surya menggunakan pendekatan Student Center, sedangkan 

implementasi metode Tartiila di TPQ Al Mubarok menggunakan pendekatan 

Teacher Center (2) Metode Ummi memiliki kelebihan pada strategi dan 

manajemen, sedangkan metode tartilla memiliki kelebihan pada materi, 

strategi, dan manajemen. (3) Faktor pendukung dan penghambat yang terjadi 

pada penerapan kedua metode berasal dari dalam (intern) dan juga dari luar 

(ekstren).
10

 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu 

pada penelitian Ahmad Syaifulloh, ia meneliti tentang efektivitas metode 

Iqro’, sedangkan pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada komparasi 

kemampuan membaca Al Qur’an dengan metode Iqro’ dan metode Ummi. 

Pada penelitian Badi’ah Roudlotul, ia meneliti tentang penggunaan metode 

tilawati untuk meningkatkan kemapuan membaca Al Qur’an, sedangkan pada 

penelitian ini yang akan diteliti adalah metode Iqro’ dan metode Ummi. Pada 

penelitian Belgies Oktavia, ia meneliti tentang Implementasi metode Ummi 

dan Tartilla, sedangkan pada penelitian ini yang akan diteliti adalah metode 

Iqro’ dan metode Ummi.  

                                                 
10

 Belgies Oktavia, Implementasi Metode Pembelajaran Al Qur’an (Metode Ummi dan 

Metode Tartilla) dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al Qur’an di Madrasah Diniyah 

Sang Surya dan TPQ Al Mubarok Kota Malang, (Skripsi : Universitas Islam Maulana Malik 

Ibrahim, 2015). 
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B. Landasan Teori 

1. Kemampuan membaca Al Qur’an 

a. Pentingnya belajar membaca Al Qur’an 

Al Qur’an merupakan petunjuk hidup bagi umat islam di dunia dan 

akhirat. Mempelajari Al Qur’an sangatlah penting. Karena Al Qur’an 

dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam. Menurut Hambali dalam 

bukunya, Cinta Al Qur’an : Para Hafiz Cilik, menyatakan bahwa Al 

Qur’an adalah kemuliaan yang paling tinggi, yang merupakan pedoman 

hidup manusia di dunia menuju akhirat. Manusia terbaik adalah manusia 

yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya. Al Qur’an adalah mukjizat 

islam yang kekal dan selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. 

Agar umat islam mampu membaca Al Qur’an dengan fasih (lancar) dan 

benar sesuai dengan kaidah atau kaidahnya maka perlu diadakan suatu 

pembelajaran Al Qur’an.
11

  

Belajar Al Qur’an itu merupakan kewajiban yang utama bagi setiap 

mu’min, begitu juga mengajarkannya. Belajar Al Qur’an itu dapat dibagi 

kepada beberapa tingkat, yaitu belajar membacanya sampai lancar dan 

baik, menuruti kaidah-kaidah yang berlaku dalam Qira’at dan tajwid, 

belajar arti dan maksudnya sampai mengerti akan maksud-maksud yang 

terkandung di dalamnya dan terakhir belajar menghafalkannya di luar 

                                                 
11

 Ummi Hasunah, Implementasi Metode Ummi dalam Pembelajaran Al Qur’an pada 

Santri di Pondok Pesantren Salafiyah Al Mahfudz Seblak Jombang, Jurnal Pendidikan Islam 

(Jombang : Desember 2017).161. 
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kepala, sebagaimana yang dikerjakan oleh para sahabat pada masa 

Rasulullah, demikian pula pada masa tabi’in dan sekarang diseluruh 

negeri islam. 

Belajar Al Qur’an itu hendaknya dari semenjak kecil, sebaiknya 

dari semenjak berumur 5 tahun atau 6 tahun, sebab umur 7 tahun sudah 

disuruh mengerjakan sembayang. Rasulullah sudah mengatakan : 

“Suruhlah anak-anakmu mengerjakan sembahyang, bila sudah berumur 7 

tahun dan pukullah (marailah) bila dia tidak mengerjakan sembahyang 

kalau sudah berumur 10 tahun.”
12

  

Kebutuhan sekolah dan madrasah terhadap pengajaran Al Qur’an 

yang baik semakin lama semakin banyak. Hal yang patut kita syukuri, 

akan tetapi kebutuhan tersebut belum diimbangi dengan tersedianya 

Sumber Daya Manusia (SDM) pengajaran Al Qur’an yang memiliki 

kompetensi dan komitmen di bidang pembelajaran Al Qur’an yang 

memadai. Oleh karena itu Ummi Foundation ingin berkontribusi dengan 

semangat Fastabiqul Khoirot dalam memberi solusi terhadap problem 

kualitas bagi sekolah, madrasah, TPQ pada pembelajaran Al Qur’an.
13

 

Seseorang dituntut untuk mampu melafalkan huruf-huruf dengan 

makhraj huruf yang sesuai dengan kaidah-kaidah. Hal itu sebagai dasar 

untuk bisa melafalkan secara fasih (benar dan tepat) mufradat, kalimat-

                                                 
12

 Muh Fikril Hakim, Membumikan Al Qur’an. (Kediri : Lirboyo Press, 2014), 178. 
13

 Ummi Foundation, Sertifikasi Guru Al Qur’an Metode Ummi, (Surabaya: Ummi 

Foundation, 2011), 3. 
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kalimat, kalimat-kalimat terstruktur, jumlah, dan kalam. Khusus dalam 

membaca Al Qur’an kemampuan tersebut di atas harus dibarengi dengan 

kemampuan mengetahui ilmu tajwid dan mengaplikasikannya dalam 

membaca teks. Tentang hal ini bisa difahami dari perintah membaca Al 

Qur’an secara tartil, yaitu Firman Allah SWT dalam surat Al-Muzammil 

ayat 4 yang berbunyi : 

ِّلِ  َعلَيأهِ  ِسدأ  أَوأ  آنَ    َوَرتِ تِيال الأق زأ ﴾٤﴿   تَزأ  

“Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al Qur’an itu dengan perlahan-

lahan”
14

 

Ulama tafsir menafsirkan bahwa tartil adalah menjelaskan semua 

huruf-huruf dengan memenuhi hak-hak (makhraj)-nya secara sempurna. 

Dengan pemahaman tersebut berarti ada keharusan membaca Al Qur’an 

beserta tajwidnya dengan baik dan benar. Kemampuan minimal 

tersebutlah yang seharusnya dimiliki oleh siswa dalam membaca Al 

Qur’an.
15

 

b. Anjuran untuk membaca Al Qur’an 

Ada banyak sekali riwayat yang menganjurkan untuk membaca Al 

Qur’an. Al Qur’an adalah sebaik-baik dan sebenar-benar perkataan. 

Mempelajari dan mengajarkan Al Qur’an menjadikan orang yang 

                                                 
14

 Departemen Agama RI, Al Mumayyaz Al Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bekasi : Cipta 

Bagus Segara, 2014), 574. 
15

 Retno Kartini, Kemampuan Membaca, 10-11. 
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melakukan sebagai sebaik-baik dan seutama-utama orang. Asy-Syaikhani 

meriwayatkan dari Utsman ibn Affan r.a. dari nabi Muhammad saw., 

“Orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang belajar dan 

mempelajari Al Qur’an.” Menyibukkan diri dengan Al Qur’an lebih baik 

daripada menyibukkan diri dengan shalat sunah. Ibnu Majah dalam sunan-

nya meriwayatkan dari Abu Dzar, “Jika engkau bersegera mempelajari 

satu ayat Al Qur’an, hal itu lebih baik daripada seratus rakaat shalat 

sunah.”
16

 

Al Qur’an adalah salah satu syafaat di hari kiamat yang diterima 

kesaksiannya. Abu Ubaid meriwayatkan dari Anas secara marfu’, “Al 

Qur’an adalah pemberi syafaat yang mulia dan membenarkan. Barang 

siapa yang menjadikannya didepannya, ia akan menuntunnya ke surga dan 

barang siapa yang menjadikannya dibelakang, ia akan menjerumuskannya 

ke neraka.” Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dari nabi 

Muhammad saw., “Bacalah Al Qur’an karena ia akan datang pada hari 

kiamat sebagai syafaat bagi pemiliknya.”
17

 

Pembaca Al Qur’an mendapat kebaikan dari tiap huruf yang 

dibaca. Ibnu Mas’ud berkata, “Telah bersabda Rasulullah saw., “Barang 

siapa membaca satu huruf dari Al Qur’an, baginya satu kebaikan dan 

kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya. Janganlah mengatakan bahwa alif 

                                                 
16

 Muhammad, Etika Membaca dan Mempelajari Al Qur’an Al Karim, (Bandung : CV 

Pustaka Setia, 2003),. 40 
17

 Muhammad, Etika Membaca Al Qur’an Al Karim, 41. 
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lam mim itu satu huruf, tetapi tiga huruf.” (H.R. Al-Turmudzi, hadis hasan 

sahih).
18

  

c. Etika Membaca Al Qur’an 

Adapun etika membaca Al Qur’an diantaranya : 

1) Dianjurkan berwudhu sebelum membaca Al Qur’an karena bacaan Al 

Qur’an merupakan zikir yang paling utama. Rasulullah saw tidak 

menyukai orang yang berzikir kepada Allah, kecuali dalam keadaan 

suci. 

2) Disunahkan membaca Al Qur’an di tempat yang bersih dan tempat yang 

paling utama adalah masjid. 

3) Dianjurkan bagi pembaca Al Qur’an untuk duduk menghadap kiblat, 

khusyu’, tenang, dan merunduk, sebagaimana halnya keadaan orang 

yang sedang khusyuk menghadap Tuhannya. Selain itu, dianjurkan pula 

bersiwak sebagai penghormatan terhadap Al Qur’an dan penyucian bagi 

mulutnya. Sebab, mulut merupakan sarana atau alat pengucap dan 

tempat keluarnya bacaan Al Qur’an. 

4) Disunahkan berta’awwudz (mohon perlindungan) dan basmalah, 

sebelum membaca Al Qur’an kecuali surat At Taubah, tanpa 

basmalah.
19

 Allah Ta’ala telah berfirman : 

َءاَن فَ ٱفَإِذَا قََزأأَت  تَِعذأ بِ ٱلأق زأ ِ ِهَن ٱسأ ِجينِ ٱِن لشَّيأَط  ٱَّللَّ لزَّ  

                                                 
18

 Muhammad, Etika Membaca Al Qur’an Al Karim, 43. 
19

 Ibid, 87-90. 
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Artinya : 

“Apabila kamu membaca Al Qur’an, hendaknya kamu meminta 

perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.” (Q.S. An-Nahl : 

98)
20

 

5) Hendaknya dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan, tenang, teliti, 

hati-hati, sabar dan sesuai dengan kaidah tajwid. 

6) Hendaknya dengan penuh perhatian dan pemikiran tentang makna dan 

maksud ayat-ayat yang dibacanya serta penuh penjiwaan terhadap 

kejadian yang digambarkan oleh ayat tersebut, misalnya tentang surga, 

neraka, rahmat, riziki, kaum yang mendapat murka, kaum yang penuh 

kasih sayang, tentang hukum-hukum dan sebagainya serta melakukan 

sujud tilawah jika membaca ayat-ayat sajdah misalnya. 

7) Disunatkan membaca Al Qur’an dengan suara yang bagus dan indah 

(merdu). 

8) Sedapat-dapatnya, janganlah memutuskan membaca Al Qur’an hanya 

karena hendak berbicara dengan orang lain, juga dilarang tertawa-tawa, 

sambil bermain-main dan semacamnya. 

9) Hendaknya memperhatikan tanda-tanda waqof dan ibtida’, tanda-tanda 

baca, panjang pendek, dengung dan atau tidak dengung, serta semua 

kaidah ilmu tajwid lainnya.
21

 

 

                                                 
20

 Departemen Agama RI, Al Mumayyaz Al Qur’an, 278. 
21

 As’ad Humam, Buku Iqro’ cara cepat belajar membaca Al Qur’an, (Yogyakarta: Balai 

Litbang LPTQ Nasional,  1990),67. 
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2. Metode Ummi 

a. Pengertian metode Ummi 

Kebutuhan sekolah dan madrasah terhadap pengajaran Al Qur’an yang 

baik semakin lama semakin banyak. Hal yang patut kita syukuri, akan 

tetapi kebutuhan tersebut belum diimbangi dengan tersediannya Sumber 

Daya Manusia (SDM) pengajaran Al Qur’an yang memiliki kompetensi 

dan komitmen di bidang pembelajaran Al Qur’an yang memadai. Oleh 

karena itu Ummi Foundation ingin berkontribusi dengan semangat 

Fastabiqul Khoirot dalam memberi solusi terhadap problem kualitas bagi 

sekolah, madrasah, TPQ pada pembelajaran Al Qur’an. 

Dalam mewujudkan hal diatas Ummi Foundation membangun 

sebuah sistem mutu pembelajaran Al Qur’an dengan melakukan 

standarisasi input, proses, dan outputnya. Ada tiga motto metode ummi 

dan setiap guru pengajar Al Qur’an metode Ummi hendaknya memegang 

teguh 3 motto ini, yaitu mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Visi 

Ummi Foundation adalah menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan 

generasi Qur’ani. Ummi Foundation bercita-cita menjadi percontohan bagi 

lembaga-lembaga yang mempunyai visi yang sama dalam 

mengembangkan pembelajaran Al Qur’an yang mengedepankan pada 

kualitas dan kekuatan sistem. Misi Ummi Foundation adalah mewujudkan 

lembaga professional dalam pengajaran Al Qur’an yang berbasis sosial 

dan dakwah, membangun sistem manajemen pembelajaran Al Qur’an yang 
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berbasis pada mutu, dan menjadi pusat pengembangan pembelajaran dan 

dakwah Al Qur’an pada masyarakat. 

Asal mula mengapa metode ini diberi nama Ummi yaitu yang 

pertama Ummi sendiri bermakna “ibuku” (berasal dari bahasa Arab dari 

kata “Ummun” dengan tambahan ya’mutakallim). Selain itu yang kedua 

menghormati dan mengingat jasa ibu. Tiada orang yang paling berjasa 

pada kita semua kecuali orang tua kita terutama ibu. Ibulah yang telah 

mengajarkan banyak hal kepada kita, juga mengajarkan bahasa pada kita 

dan orang yang paling sukses mengajarkan bahasa di dunia ini adalah ibu 

kita. Semua anak pada usia 5 tahun bisa berbicara bahasa ibunya. Dan 

yang ketiga pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran Al Qur’an. 

Metode Ummi adalah pendekatan bahasa ibu, dan pada hakikatnya 

pendekatan bahasa ibu itu ada 3 unsur : 

1) Direct Methode (Metode Langsung) 

Yaitu langsung dibaca tanpa dieja/diurai atau tidak banyak 

penjelasan. Dengan kata lain learning by doing, belajar dengan 

melakukan secara langsung. 

2) Repeatation (diulang-ulang) 

Bacaan Al Qur’an akan semakin keliatan keindahan, kekuatan, dan 

kemudahannya ketika kita mengulang-ulang ayat atau surat dalam Al 

Qur’an. Begitu pula seorang ibu dalam mengajarkan bahasa kepada 

anaknya. Kekuatan, keindahan, dan kemudahannya dengan 
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mengulang-ulang kata atau kalimat dalam situasi dan kondisi yang 

berbeda-beda. 

3) Kasih sayang yang tulus 

Kekuatan cinta, kasih sayang yang tulus, dan kesabaran seorang 

ibu dalam mendidik anak adalah kunci kesuksesannya. Demikian juga 

seorang guru yang mengajar Al Qur’an jika ingin sukses hendaknya 

meneladani seorang ibu, agar guru juga dapat menyentuh hati siswa 

mereka.
22

 

b. Materi pokok metode Ummi. 

1) Jilid 1 

Mengenal dan mampu membaca huruf hijaiyah dari alif sampai ya’ 

dengan baik dan benar. Serta mampu membaca2-3 huruf tunggal yang 

berharokat fathah dengan tartil/tanpa berfikir lama. Dalam membaca 

jilid satu dibaca langsung (tidak dieja) dan cara membacanya pendek-

cepat. Mengajarkan bacaan dengan makhroj dan sifatul huruf sebaik 

mungkin dan mengajarkan juga huruf hijaiyah yang ada dihalaman 20 

dan 40 secara bertahap sampai lafal dan paham. Usahakan dalam 

mengajar dibantu dengan alat peraga.
23
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 Ummi Foundation, Sertifikasi Guru Al Qur’an, 3-4. 
23

 Masruri, Belajar Mudah Membaca Al Qur’an Jilid 1, (Surabaya : CV. Ummi Media 

Center, 2007),.1. 
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2) Jilid 2 

Mampu membaca Ummi jilid 2 tentang bacaan berharokat selain 

fathah dengan tartil/tanpa berfikir lama. Selanjutnya, memahami nama-

nama harokat selain fathah (fathah, kasroh, dlommah, fahhatain, 

kasrotain, dlommahtain). Mampu membaca bacaan yang berharokat 

selain fathah dengan tepat atau tidak miring. Mengenal dan faham 

angka Arab dari 1-99. Dalam membaca jilid dua dibaca langsung (tidak 

dieja) dan cara membacanya pendek-cepat. Perhatikan ketika 

mengajarkan bacaan kasroh, dlommah, kasrohtain dan dlommahtain 

jangan sampai tanda bacanya miring terutama di halaman 37. Usahakan 

dalam mengajar dibantu dengan alat peraga.
24

 

3) Jilid 3 

Mampu membaca bacaan panjang/mad thobi’I dibaca panjang 1 

alif (1ayunan) dengan mizan atau ukuran panjang mad yang tepat. 

Menguasai bacaan mad wajib muttashil dan mad jaiz munfashil di baca 

panjang 2 alif (2ayunan). Faham dan mampu menyebutkan angka Arab 

dari 100-900.  

  

                                                 
24

 Masruri, Belajar Mudah Membaca Al Qur’an Jilid 2, (Surabaya : CV. Ummi Media 

Center, 2007),.1. 
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Dalam mengajarkan bacaan panjang (mad) harus dengan baik dan 

benar dan bedakan dengan bacaan pendek. Usahakan dalam mengajar 

dibantu dengan alat peraga.
25

 

4) Jilid 4 

Mampu membaca dengan tartil dengan menitik beratkan pada 

setiap huruf yang di sukun dan di tasydid ditekan membacanya, tidak 

dibaca kendor, atau tawalut. Mampu membedakan huruf-huruf yang 

mempunyai kesamaan suara ketika di sukun atau di tasydid dengan baik 

dan benar. Dalam membaca jilid dua setiap yang sukun, ditekan 

membacanya (tidak boleh dengung atau dipanjangkan/diseret. Guru 

harus jelas dalam mengajarkan dan mencontohkan bacaan huruf-huruf 

yang hamper sama bunyinya. Usahakan dalam mengajar dibantu 

dengan alat peraga.
26

 

5) Jilid 5 

Mampu dan lancar membaca latihan/ayat-ayat yang sudah ada 

tanda waqofnya. Mampu membaca semua bacaan yang dibaca dengung. 

Mampu membaca dan membedakan lafatz Allah “tafhim dan tarqiq”. 

Mampu membaca fawatikhussuwar dengan baik dan benar. Dalam 

membaca jilid lima setiap nun suku/tanwin di jilid lima ini dibaca 

                                                 
25

 Masruri, Belajar Mudah Membaca Al Qur’an Jilid 3, (Surabaya : CV. Ummi Media 

Center, 2007),.1. 
26

 Masruri, Belajar Mudah Membaca Al Qur’an Jilid 4, (Surabaya : CV. Ummi Media 

Center, 2007),.1. 
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dengung dan samar. Tanda coret panjang/layar dibaca panjang. Wawu 

tidak ada harokatnya tidak dibaca (dibaca pendek). Usahakan dalam 

mengajar dibantu dengan alat peraga.
27

 

6) Jilid 6 

Mampu membaca bacaan Qolqolah (pantul) baik yang dibaca tipis 

maupun yang dibaca tebal (sughro dan kubro). Mampu membaca 

dengan trampil bacaan yang dibaca tidak dengung (idhar dan idghom 

bila ghunnah). Menguasai dan faham bacaan ana yang tulisannya 

panjang dibaca pendek. Menguasai dan tanda waqof dan tanda washol 

yang ada dalam Al Qur’an. Mampu membaca dengan lancar dan 

trampil halaman 36-39.
28

 

7) Tadarus Al Qur’an 

Pengenalan tentang bacaan tartil dalam Al Qur’an dan pengenalan 

cara membaca tanda waqof dan ibtida’ dalam Al Qur’an sehingga murid 

mampu menandai Al Qur’an dengan panduan buku waqof dan ibtida’ 

serta mampu membaca Al Qur’an dengan tartil dan lancar tidak 

tersendat-sendat atau terbatah-batah.
29
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 Masruri, Belajar Mudah Membaca Al Qur’an Jilid 5, (Surabaya : CV. Ummi Media 

Center, 2007),.1. 
28

 Masruri, Belajar Mudah Membaca Al Qur’an Jilid 6, (Surabaya : CV. Ummi Media 

Center, 2007),.1. 
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 Ummi Foundation, Sertifikasi Guru Al Qur’an, 13. 
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8) Ghoribul Qur’an 

Pengenalan bacaan yang memerlukan kehati-hatian dalam 

membacanya dan pengenalan bacaan yang ghorib dan musykilat dalam 

Al Qur’an sehingga murid mampu membaca bacaan ghorib dan 

musykilat dalam Al Qur’an dengan tartil, baik dan benar serta mampu 

mengomentari dan hafal semua komentar pelajaran ghorib yang ada di 

buku ghorib dengan lancar dan cepat.
30

 

9) Tajwid Dasar 

Faham dan hafal teori tajwid dasar dari hukum nun sukun atau 

tanwin sampai dengan hukum mad, dan mampu menyebutkan contoh-

contoh bacaan disetiap materi yang ada di buku tajwid dasar. Mampu 

menguraikan secara praktek bacaan tajwid yang ada di dalam Al Qur’an 

dengan lancar dan trampil tanpa berfikir lama.
31

 

c. Metode Pembelajaran 

Diantara spesifikasi metodologi Ummi adalah penggunaan model 

pembelajaran yang memungkinkan pengelolaan kelas yang sangat 

kondusif sehingga terjadi integrasi pembelajaran Al Qur’an yang tidak 

hanya menekan ranah kognitif. Metodologi tersebut dibagi menjadi 4 

                                                 
30

 Masruri, Belajar Mudah Membaca Al Qur’an Ghoribul Qur’an, (Surabaya : CV. Ummi 

Media Center, 2007),.1. 
31

 Masruri, Belajar Mudah Membaca Al Qur’an Tajwid, (Surabaya : CV. Ummi Media 

Center, 2007),.1. 
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(empat), yaitu : privat/individual, klasikal individual, klasikal baca simak, 

klasikal baca simak murni. Penjelasan 4 metodologi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1) Privat/Individual 

Metodologi privat atau individual adalah metodologi pembelajaran 

Al Qur’an yang dijalankan dengan cara murid dipanggil atau diajar 

satu persatu sementara anak yang lain diberi tugas membaca sendiri 

atau menulis buku Ummi. Metodelogi ini digunakan jika ; jumlah 

muridnya banyak (bervariasi) sementara gurunya hanya satu, jika jilid 

dan halamannya berbeda (campur), biasanya dipakai untuk jilid rendah 

(jilid 1 dan jilid 2), banyak dipakai untuk anak usia TK. 

2) Klasikal individual 

Metodologi klasikal individual adalah sebuah metode pembelajaran 

baca Al Qur’an yang dijalankan dengan cara membaca bersama-sama 

halaman yang ditentukan oleh guru, selanjutnya setelah dianggap 

tuntas oleh guru, pembelajaran dilanjutkan dengan individual. 

Metodologi ini digunakan jika, dalam satu kelompok jilidnya sama dan 

halamannya beda, biasanya dipakai untuk jilid 2 atau jilid 3 ketas. 
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3) Klasikal baca simak 

Metodologi klasikal baca simak adalah sebuah metode 

pembelajaran baca Al Qur’an yang dijalankan dengan cara membaca 

bersama-sama halaman yang ditentukan oleh guru, selanjutnya setelah 

dianggap tuntas oleh guru, pembelajaran dilanjutkan dengan pola baca 

simak, yaitu satu anak membaca sementara lainnya menyimak halaman 

yang dibaca oleh temannya, hal ini dilakukan walaupun halaman baca 

anak yang satu berbeda dengan halaman baca anak yang lain. Metode 

ini digunakan jika, dalam satu kelompok jilidnya sama, halamannya 

berbeda, biasanya banyak dipakai untuk jilid 3 keatas atau pengajaran 

kelas Al Qur’an. 

4) Klasikal baca simak murni 

Metode baca simak murni sama dengan metode klasikal baca 

simak, perbedaannya kalau klasikal baca simak murni jilid dan 

halaman anak dalam satu kelompok sama.
32

  

3. Metode Iqro’ 

a. Pengertian Metode Iqro’ 

Metode Iqro’ adalah suatu metode membaca Al Qur’an yang 

menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqro’ 

terdiri dari 6 jilid dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap 
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sampai pada tingkatan yang sempurna. Metode Iqro’ ini dalam prakteknya 

tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam, karena ditekankan pada 

bacaannya (membaca huruf Al Qur’an dengan fasih). Bacaan langsung 

tanpa dieja. Artinya diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan Cara 

Belajar Siswa Aktif (CBSA) dan lebih bersifat individual.  

Metode pembelajaran ini pertama kali disusun oleh H. As’ad 

Humam di Yogyakarta. Buku metode Iqro’ ini disusun/dicetak dalam 

enam jilid sekali. Dimana dalam setiap jilidnya terdapat petunjuk mengajar 

dengan tujuan untuk memudahkan setiap peserta didik (santri) yang akan 

menggunakannya, maupun ustadz/ustadzah yang akan menerapkan metode 

tersebut kepada santrinya. Metode Iqro’ ini termasuk salah satu metode 

yang cukup dikenal di kalangan masyarakat, karena metode ini sudah 

umum digunakan ditengah-tengah masyarakat Indonesia.
33

 

b. Materi pokok metode Iqro’ 

1) Jilid 1 

Pelajaran pada jilid 1 ini seluruhnya berisi pengenalan bunyi huruf 

tunggal berharokat fathah.
34
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2) Jilid 2 

Pada jilid 2 ini diperkenalkan dengan bunyi huruf-huruf bersambung 

berharokat fathah. Baik huruf sambung diawal, ditengah maupun 

diakhir kata.
35

 

3) Jilid 3 

Pada jilid ini barulah diperkenalkan bacaan kasroh, kasroh dengan 

huruf  bersambung, kasroh panjang karena diikuti oleh huruf ya sukun, 

bacaan dhommah, dan dhommah panjang karena diikuti oleh sukun.
36

 

4) Jilid 4 

Pada jillid 4 diawal dengan bacaan fathah tanwin, kasroh tanwin, 

dhommah tanwin, bunyi ya sukun dan wawu sukun, mim sukun, nun 

sukun, qolqolah dan huruf-huruf hijaiyah lainnya yang berharokat 

sukun.
37

 

5) Jilid 5 

Isi materi jilid 5 ini terdiri dari cara membaca alif lam qomariyah, 

waqof, mad far’i, nun sukun/tanwin menghadapi huruf-huruf idzhom 
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bighunnah, alif lam syamsiyah, alif lam jalalah, dan cara-cara 

membaca nun sukun/tanwin menghadapi huruf-huruf idzghom 

bilaghunnah.
38

 

6) Jilid 6 

Isi jilid ini sudah memuat bighunnah yang diikuti semua persoalan-

persoalan tajwid. Pokok pelajaran jilid 6 ini ialah cara membaca nun 

sukun/tanwin bertemu huruf-huruf, cara membaca nun sukun/tanwin 

bertemu huruf-huruf iqlab, cara membaca nun sukun /tanwin bertemu 

huruf-huruf ikhfa, cara membaca dan pengenalan waqof, cara 

membaca waqof pada beberapa huruf/kata yang musykilat dan cara 

membaca huruf-huruf dalam fawatihussuwar.
39

 

c. Metode Pembelajaran 

1) CBSA, siswa aktif membaca sendiri setelah dijelaskan pokok 

bahasanya, guru hanya menyimak tidak menuntut. Belajar aktif tidak 

hanya diperlukan untuk menambah gairah, namun juga untuk 

menghargai perbedaan individual dan keragaman kecerdasan. 

2) Privat, menyimak seorang demi seorang secara bergantian proses 

pembelajaran dengan memperhatikan minat, pengalaman dan 
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perkembangan siswa untuk mengaktualisasikan potensi-petensi 

individualitasnya. 

3) Asistensi, siswa yang lebih tinggi pelajarannya dapat membantu 

menyimak siswa yang lebih rendah. Strategi ini baik digunakan untuk 

menggairahkan kemauan peserta didik untuk mengajarkan materi 

kepada temannya. Metode belajar yang paling baik adalah dengan 

mengajarkan kepada orang lain. Strategi ini akan sangat membantu 

peserta didik dalam mengajarkan kepada teman sekelas. 

4) Siswa dapat diperkenalkan tanda baca, yang pokok betul membacanya. 

5) Komunikatif, beri sanjungan kepada siswa apabila bacaannya betul. 

6) Percepatan belajar (accelerated learning). Bagi siswa yang betul-betul 

menguasai pelajaran dan sekiranya mampu dipacu, maka membacanya 

boleh diloncat-loncatkan agar cepat selesai. Istilah ini disebut 

sugestology atau sugestopedia. Prinsipnya sugesti dapat 

mempengaruhi hasil situasi belajar. Ketika belajar menggunakan 

teknik yang baik menjadi lebih mudah lebih cepat.
40

 

C.  Kerangka berfikir 

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah kerangka berfikir 

komparasional, yang dipergunakan untuk menguji hipotesa mengenai ada 

tidaknya perbedaan antara variabel yang diteliti. Komperasional pada 

penelitian saya adalah mengkomper kemampuan membaca Al Qur’an 
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dengan menggunakan metode Ummi dan metode Iqro’. Maka diajukan 

kerangka berfikir sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan kemampuan membaca Al Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi dan metode Iqro’ pada anak usia MI. 

2. Langkah-langkah penelitian yang terdiri dari persiapan, tabulasi serta 

uji statistik. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis berasal dari perkataan hipo (hypo) dan tesis (thesis). Hipo 

berarti kurang dari, sedang tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu 

pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar 

berstatus sebagai suatu tesis. Pada penelitian ini, saya mengambil 

perbandingan antara kemampuan membaca Al Qur’an dengan menggunakan 

metode Ummi dan metode Iqro’ pada anak usia MI. Hipotesis memang baru 

merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Ia 

mungkin timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari si peneliti atau 

diturunkan (deduced) dari teori yang telah ada.
41

  Dari isi pertanyaan dalam 

hipotesis itu dapat pula dibedakan : 

1. Hipotesis nihil atau hipotesis nol (Ho), yaitu hipotesis yang 

menyatakan adanya  hubungan atau korelasi ubahan-ubahan penelitian 

atau menyatakan adanya perbedaan pada kelompok-kelompok yang 

berlainan dalam penelitian. Untuk mengetahui jalan bagi penelitian ini, 
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penulis mengajukan hipotesis nol yang nantinya akan diuji 

kebenarannya. Hipotesis tersebut sebagai berikut : 

Ho  : Tidak ada/tidak terdapat perbedaan kemampuan membaca Al 

Qur’an dengan  pengunaan metode ummi dan Iqro’ pada anak 

usia MI. 

2. Hipotesis alternative atau hipotesis kerja (Ha), yaitu hipotesis yang 

menyatakan adanya hubungan atau korelasi ubahan-ubahan penelitian 

atau menyatakan adanya perbedaan pada kelompok-kelompok yang 

berlainan dalam penelitian.
42

 Untuk mengetahui jalan bagi penelitian 

ini, penulis mengajukan hipotesis alternative yang nantinya akan diuji 

kebenarannya. Hipotesisis tersebut sebagai berikut : 

Ha : Ada/terdapat perbedaan kemampuan membaca Al Qur’an 

dengan pengunaan metode ummi dan Iqro’ pada anak usia MI. 

Dari kedua hipotesis diatas yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

hipotesis alternatifnya (Ha). 

Ha : Ada/terdapat perbedaan kemampuan membaca Al Qur’an 

dengan pengunaan metode Ummi dan Iqro’ pada anak usia MI. 
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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Rancangan Penelitian  

Rancangan pada dasarnya merupakan keseluruhan proses pemikiran dan 

penentuan matang tentang hal-hal yang akan dilakukan. Ia merupakan 

landasan berpijak, serta dapat pula dijadikan dasar penilaian baik oleh peneliti 

itu sendiri maupun orang lain terhadap kegiatan penelitian. Dengan demikian 

rancangan penelitian bertujuan untuk memberi pertanggungjawaban terhadap 

semua langkah yang akan diambil.
43

 Pertanggungjawaban rancangan yang 

dilakukan dalam penelitian studi komparasi kemampuan membaca Al Qur’an 

dengan penggunaan metode Ummi dan Iqro’ pada anak usia MI adalah 

dengan menyiapkan beberapa instrumen sebelum penelitian dimulai. 

Instrumen yang disiapkan diantaranya ialah, lembar validasi, soal untuk 

menguji kemampuan siswa, kisi-kisi penilaian, dan pedoman penilaian. 

Teknik analisis komparasional, yaitu salah satu teknik analisis 

kuantitatif atau salah satu teknik analisi statistik yang dapat digunakan untuk 

menguji hipotesis mengenai ada tidaknnya perbedaan antar variabel yang 

sedang diteliti.
44

 Perbedaan yang dicari adalah perbedaan mengenai 

kemampuan membaca Al Qur’an dengan menggunakan metode Ummi dan 

yang satunya dengan menggunakan metode Iqro’. 
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Penelitian ini termasuk jenis penelitian non eksperimen, penelitian 

eksperimen adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan,
45

 sedangkan penelitian non eksperimen berarti penelitian yang 

tidak menggunakan perlakuan atau seorang peneliti hanya mencari hasil tanpa 

adanya suatu perlakuan. Di dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah kemampuan membaca Al Qur’an. Adapun metode ummi dan 

metode Iqro’ sebagai variabel independennya.  

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
46

 

Populasi dalam penelitian ini adalah murid-murid usia MI di TPQ Al Ihsan  

Ponorogo  yang berjumlah 109 dan TPQ Minhajul Muttaqin Madiun yang 

berjumlah 30.
47

 Sampel pada penelitian ini adalah murid TPQ yang hanya 

berusia MI saja dengan TPQ Al Ihsan 20 siswa dan TPQ Minhajul Muttaqin 

20 siswa, karena penelitian hanya ingin meneliti kemampuan membaca Al 

Qur’an untuk anak usia MI. 
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan instrumen untuk 

mengumpulkan data, karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan 

pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian 

biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah 

suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.
48

 

Instrumen yang akan dibuat terdiri dari lembar validasi, soal untuk menguji 

kemampuan siswa, kisi-kisi penilaian, dan pedoman penilaian. 

Langkah awal dalam pembuatan instrumen penelitian adalah dengan 

menetukan judul penelitian terdahulu, kemudian variabel, sub variabel, dan 

indikator. Adapun kisi-kisi instrumen penelitian tentang studi komparasi 

kemampuan membaca Al Qur’an dengan penggunaan metode Ummi dan 

Iqro’ pada anak usia MI, adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen 

Indikator pada penelitian ini menggunakan tes yang dibuat oleh 

peneliti, tes ini mengacu pada tajwid, makhorijul huruf, dan kelancaran 

membaca Al Qur’an. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

tiga teknik pengumpulan data secara bersama-sama, yaitu tes kemampuan 

(proficiensy test), wawancara, dan observasi.  

1. Tes Kemampuan  

Tes adalah seperangkat rangsangan yang diberikan kepada seseorang 

dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi 

Judul Penelitian Variabel  Penelitian Indikator 

 

Studi Komparasi Kemampuan 

Membaca Al Qur’an dengan 

Penggunaan Metode Ummi dan Iqro’ 

pada Anak Usia MI 

(VARIABEL X-1) 

Kemampuan membaca Al 

Qur’an dengan metode 

Ummi 

Dalam segi tajwid 

Dalam segi 

makhorijul huruf 

Dalam segi 

kelancaran 

membaca 

Judul Penelitian Variabel  Penelitian Indikator 

Studi Komparasi Kemampuan 

Membaca Al Qur’an dengan 

Penggunaan Metode Ummi dan Iqro’ 

pada Anak Usia MI 

(VARIABEL  X-2) 

Kemampuan membaca Al 

Qur’an dengan metode 

Iqro’ 

Dalam segi tajwid 

Dalam segi 

makhorijul huruf 

Dalam segi 

kelancaran 

membaca 
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penetapan skor angka.
49

 Tes kemampuan yang ditunjukan kepada murid TPQ 

digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan murid TPQ dalam membaca 

Al Qur’an. Penelitian tes yang digunakan berupa tes perbuatan, yaitu tes soal 

yang jawabannya menggunakan bahasa lisan. Dalam penelitian ini, tes 

kemampuan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan membaca Al 

Qur’an dengan 3 tingkat kemampuan yaitu, rendah, cukup, baik. Kemampuan 

murid membaca Al Qur’an terdiri 3 kategori :  

a. Rendah, Murid TPQ masih terbata-bata membaca ayat Al Qur’an, 

dengan bacaan tajwid yang benar minimal idzhar halqi, dan makharijul 

huruf yang blm fasih. 

b. Cukup, Murid TPQ sudah lumayan lancar dalam membaca ayat Al 

Qur’an, dengan bacaan tajwid yang benar minimal idzhar halqi, ikhfa’ 

haqiqi, mad thabi’i, dan makharijul huruf yang cukup fasih. 

c. Baik, Murid TPQ sudah lancar membaca Al Qur’an, dengan bacaan 

tajwid yang benar minimal hukum idzhar halqi, idghom bighunnah, 

idghom bilaghunnah, iqlab, ikhfa’ haqiqi, mad thabi’i, dan makharijul 

huruf yang fasih. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengungkap data mengenai gambaran 

lokasi yang akan diteliti. Wawancara pada penelitian ini dilakukan di 
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TPQ Al Ihsan Ponorogo yang menggunakan metode Ummi dan TPQ 

Minhajul Muttaqin Madiun yang menggunakan metode Iqro’. 

3. Observasi 

Dilakukan untuk mengamati aktifitas siswa, lingkungan, fasilitas, 

manajemen dan cara mengajar di TPQ Al Ihsan Ponorogo yang 

menggunakan metode Ummi dan TPQ Minhajul Muttaqin Madiun yang 

menggunakan metode Iqro’, yang digunakan untuk mendukung 

terlaksananya pelajaran Al Qur’an di TPQ tersebut. Observasi pada 

penelitian ini dilakukan di TPQ Al Ihsan Ponorogo yang menggunakan 

metode Ummi dan TPQ Minhajul Muttaqin Madiun yang menggunakan 

metode Iqro’. 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah data semua tersedia maka langkah selanjutnya adalah analisis 

data atau pengelolaan data. Secara garis besar, pekerjaan analisis data 

meliputi 3 langkah yaitu : 

1. Persiapan 

Kegiatan persiapan ini adalah mengecek semua kelengkapan data 

yang dihasilkan dari pengumpulan data sesuai dengan metode yang 

digunakan. Pada tahap ini data yang diperoleh dari hasil tes lisan 

dimasukkan kedalam tabel dan diberi skor pada setiap alternatif jawaban 

responden, yaitu dengan mengubah data tersebut kedalam bentuk-bentuk 

angka kuantitatif. 
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Adapun kriteria jawaban dari pedoman tes lisan sebagai berikut : 

a. Kemampuan membaca Al Qur’an kategori rendah (skor 0-40). 

Jika siswa masih terbata-bata membaca potongan ayat Al Qur’an, 

dengan bacaan tajwid yang benar minimal idzhar halqi, dan makhorijul 

huruf yang belum fasih. 

b. Kemampuan membaca Al Qur’an kategori cukup (skor 41-69). 

Jika siswa sudah lumayan lancar dalam membaca ayat Al Qur’an, 

dengan bacaan tajwid yang benar minimal idzhar halqi, ghunnah, mad 

thabi’i dan makharijul huruf yang cukup fasih. 

c. Kemampuan membaca Al Qur’an kategori baik (skor 70-100). 

Jika siswa sudah lancar membaca Al Qur’an, dengan bacaan tajwid 

yang benar minimal hukum bacaan idzhar halqi, idghom bighunnah, 

ghunnah, ikhfa haqiqi, mad thabi’i, dan makharijul huruf yang fasih.  

2.  Tabulasi 

Kegiatan tabulasi meliputi pemberian skor terhadap item-item yang 

perlu, memberi kode, mengubah kode, mengubah jenis data yang 

disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan. Adapun rumus standar 

deviasi adalah : 

  √
 ∑    ∑   
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3. Uji Statistik 

Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan tingkat kemampuan antar variabel maka penelitian semacam ini 

sering disebut penelitian komparasi.  

Sedangkan untuk menghitung besar komparasi pada hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini akan digunakan teknik statistik. Sedangkan 

analisis uji hipotesisnya menggunakan teknik analisis t-test, adapun 

rumusnya sebagai berikut: 

  
     

√
  
 

   
  
 

     (
  

√  
) (

  

√  
)

 

Keterangan : 

X1 = Rata-rata X1 

X2 = Rata-rata X2 

s1 = Standar deviasi X1 

s2  = Standar deviasi X2 

r  = Koefisien korelasi X1 dan X2 

n1 = Jumlah sampel/kelompok 1 

n2 = Jumlah sampel/kelompok 2 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. TPQ Al Ihsan Ponorogo 

TPQ Al Ihsan merupakan lembaga pendidikan non formal sebagai 

tempat kegiatan belajar mengajar Al Qur’an khususnya metode Ummi dan 

ilmu-ilmu agama islam lainnya. TPQ Al Ihsan berada di jalan Wibisono no.77 

B Kepatihan Ponorogo Jawa Timur, dengan luas bangunan 200 m
2
. Pusat 

pendidikannya berada di masjid Al Ihsan Kepatihan Ponorogo. Anak-anak 

dapat menempuh perjalanan ke TPQ ini dengan bersepedah atau ditempuh 

dengan berjalan kaki. Dengan dukungan mayoritas masyarakat yang kuat dan 

publikasi TPQ yang relatif meluas dan merata di masyarakat sekitarnya, maka 

TPQ ini dimintai oleh anak-anak yang berada di sekitar TPQ Al Ihsan 

Kepatihan Ponorogo. 

TPQ ini dirilis sejak tahun 2007, perintisnya adalah Ustadz Wahyudi. 

Berawal dari kepercayaan masyarakat sekitar, ustadz Wahyudi diberikan 

amanah untuk mengurus masjid dan mengajar anak-anak mengaji. Saat itu 

pembelajaran dilakukan menggunakan Iqro’. Kemudian di tahun 2011 

dibentuklah sebuah lembaga Al Qur’an bertempat di 
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masjid Al Ihsan. Kemudian di tahun 2012 diadakan diklat metode Ummi 

selama tiga hari di balai desa dekat masjid, kemudian dua orang mengikuti 

sertifikasi guru Al Qur’an metode Ummi yaitu Ustadz Wahyudi dan Ustadz 

Ghufron.  

Setelah sertifikasi, beliau mensosialisasikan metode Ummi kepada 

masyarakat dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Maka 

diterapkan metode Ummi untuk pembelajaran Al Qur’an di lembaga tersebut. 

Kemudian dan bulan berikutnya Ustadz Wahyudi ikut TOT (Trainer Of 

Training) di Surabaya, saat itulah mulai dibangun manajemen metode Ummi 

yang baik di TPQ Al Ihsan Ponorogo. Salah satu alasan mengapa TPQ Al 

Ihsan menggunakan metode  Ummi dalam pembelajaran Al Qur’an karena 

metode Ummi memiliki sebuah sistem yang jelas dan targetnyapun jelas, 

sehingga mampu memberikan solusi untuk mempermudah proses 

pembelajaran Al Qur’an. 

2. TPQ Minhajul Muttaqin Madiun 

TPQ Minhajul Muttaqin Madiun merupakan lembaga non formal 

sebagai tempat kegiatan belajar mengajar Al Qur’an dengan menggunakan 

metode Iqro’. TPQ Minhajul Muttaqin berada di desa Mawatsari Banjarsari 

Kulon, kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Pusat pendidikannya berada 

di masjid An Nuur. Masjid ini biasa digunakan untuk kegiatan TPQ, 

pengajian, dll. TPQ ini dirilis sejak tahun 2004, perintisnya ialah Ustadz Abu 
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Qomar dan kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Mahmud Yunus yang sampai 

saat ini menjadi ketua di TPQ tersebut. 

TPQ ini memiliki letak geografis yang cukup strategis karena terletak 

di  daerah dekat warga sekitar. Akses jalan menuju TPQ telah terbangun 

dengan aspal yang memudahkan anak-anak dapat menempuh perjalanan ke 

sekolah ini dengan bersepedah atau ditempuh dengan berjalan kaki. Dengan 

dukungan mayoritas masyarakat yang kuat dan publikasi TPQ yang relatif 

meluas dan merata di masyarakat sekitarnya, maka TPQ ini diminati oleh 

anak-anak yang berada di sekitar TPQ Minhajul Muattaqin Madiun. TPQ ini 

menggunakan pembelajaran membaca Iqro’ karena sejak dari awal sudah 

menggunakan metode Iqro’ dan guru-guru yang mengajar sudah terbiasa 

menggunakan metode ini. 

B. Validasi Data 

Dalam penelitian studi komparasi kemampuan membaca Al Qur’an 

dengan penggunaan metode Ummi dan Iqro’ pada anak usia MI, validasi 

instrumen ini menggunakan metode expert judgement. Instrumen yang 

divalidasi terdiri dari soal tes kemampuan membaca Al Qur’an, kisi-kisi soal, 

dan pedoman penilaian test baca Al Qur’an. Validasi ini dilakukan oleh satu 

dosen ahli yaitu Ustadz Wildan Nafi’i, MPd.I dan satu guru Al Qur’an yaitu 

Ustadzah Binti Nur Salamah.  

Pada validasi soal baca Al Qur’an oleh Ustadz Wildan Nafi’i, M.Pd.I, 

elemen yang divalidasi terkait tentang bahasa dan tulisan soal baca Al Qur’an 



51 

 

 

 

memiliki skor rata-rata elemen yang divalidasi yaitu 3,3 dengan tingkat 

kategori cukup valid, dan tentang elemen konstruksi rumusan pertanyaan 

ringkas dan perintah soal memiliki skor rata-rata elemen yang divalidasi yaitu 

4 dengan tingkat kategori valid, serta tentang elemen materi soal baca Al 

Qur’an memiliki skor rata-rata 3 dengan tingkat kategori cukup valid. 

 Dalam wawancara mengenai validasi instrumen ini, ustadz Wildan 

selaku dosen ahli memberikan saran ”Bahwasannya instrumen ini dapat 

dibuat dalam bentuk yang ringkas namun memuat lebih dari satu indikator, 

sehingga memperoleh banyak poin penilaian dalam instrumen yang ringkas”, 

dan beliau memberikan kesimpulan ”Bahwa Instrumen tes baca Al Qur’an 

ini layak untuk digunakan pada anak usia MI dengan tingkat kompleksitasnya 

yang sesuai”
50

.  

Pada validasi soal baca Al Qur’an oleh Ustadzah Binti Nur Salamah, 

elemen yang divalidasi terkait tentang bahasa dan tulisan soal baca Al Qur’an 

memiliki skor rata-rata elemen yang divalidasi yaitu 5 dengan tingkat 

kategori sangat valid, dan tentang elemen konstruksi rumusan pertanyaan 

ringkas dan perintah soal memiliki skor rata-rata elemen yang divalidasi yaitu 

4,5 dengan tingkat kategori valid, serta tentang elemen materi soal baca Al 

Qur’an memiliki skor rata-rata 4,7 dengan tingkat kategori valid.  

Dalam wawancara mengenai validitas instrumen ini dengan satu guru 

Al Qur’an. Ustadzah Binti selaku guru Al Qur’an memberikan saran 
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 Wawancara dengan ustadz Wildan Nafi’i, M.Pd.I Tanggal 20 Februari 2019 pukul 

19.00 WIB 
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”Bahwasannya instrumen ini sudah baik digunakan”, dan beliau memberikan 

kesimpulan ”Bahwa Instrumen ini layak digunakan pada anak usia MI, 

karena tingkat validasi instrumen ini sudah sesuai”.
51

 Dari kedua validasi 

instrumen tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen pada penelitian studi 

komparasi kemampuan membaca Al Qur’an dengan penggunaan metode 

Ummi dan Iqro’ pada anak usia MI sudah layak digunakan. 

C. Deskripsi Data 

Dalam memperoleh data tentang kemampuan membaca Al Qur’an 

dengan pengunaan metode Ummi dan Iqro’ pada anak usia MI, peneliti 

menggunakan tes lisan membaca ayat Al Qur’an yang sudah disediakan 

peneliti pada 20 murid TPQ metode Ummi dan 20 murid TPQ metode Iqro’. 

Berikut adalah hasil perhitungan mean, median, modus, dan standar deviasi 

dengan menggunakan bantuan sofware SPSS 16. 
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1. Kelompok metode Ummi (nilai tes kemampuan membaca Al Qur’an metode 

Ummi 

 

 

 

 

Gambar 4.1 adalah histogram hasil dari data deskriptif statistik nilai 

kemampuan membaca Al Qur’an metode Ummi, maka diperoleh data yaitu 

mean sebesar 78,00; median sebesar 86,00; modus sebesar 100 dan standar 

deviasi sebesar 22,145. 

2. Kelompok metode Iqro’ (nilai tes kemampuan membaca Al Qur’an metode 

Iqro’) 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 histogram distributif nilai 

kemampuan membaca Al Qur’an metode 

Iqro’ 

Gambar 4. 1 histogram distributif nilai kemampuan 

membaca Al Qur’an metode ummi 
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Gambar 4.2 adalah histogram hasil dari data deskriptif statistik nilai 

kemampuan membaca Al Qur’an metode Iqro’, maka diperoleh data yaitu 

mean sebesar 54,40; median sebesar 57,50; modus sebesar 85 dan standar 

deviasi sebesar 24,729. 

D. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi prasyarat untuk 

uji t. Data dinyatakan normal apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05. 

Pada uji normalitas ini, penulis menggunakan bantuan software SPSS 16. 

Berdasarkan Tabel 4.1 Hasil perhitungan normalitas data, uji normalitas 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.  

Dalam kolom pertama tentang kemapuan membaca Al Qur’an 

menggunakan metode Iqro’, diketahui bahwa  tingkat signifikansi metode 

Iqro’ sebesar 0,151, karena dalam uji kolmogorov smirnov jika nilai 

signifikansi metode Iqro’ 0,151 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut berdistribusi normal. Maka dari itu, data tentang kemapuan 

membaca Al Qur’an metode Iqro’ telah memenuhi prasyarat untuk lanjut 

ke uji t. 
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Dalam kolom kedua tentang kemapuan membaca Al Qur’an 

menggunakan metode Ummi, diketahui bahwa  tingkat signifikansi metode 

Ummi sebesar 0,059 karena dalam uji kolmogorov smirnov jika nilai 

signifikansi metode Ummi sebesar 0,059 > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. Maka dari itu, data tentang kemapuan 

membaca Al Qur’an metode Ummi telah memenuhi prasyarat untuk lanjut 

ke uji t. 

 

 

 

 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah data 

homogen atau tidak. Uji homogenitas merupakan prasyarat untuk uji t. 

Data dikatakan homogen apabila tingkat signifikansinya lebih dari 0,05. 

Berdasarkan tabel 4.2 tentang hasil perhitungan uji homogenitas pada data 

diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,699, karena 0,699 > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah homogen. Maka dari 

Tabel 4. 1 Hasil perhitungan normalitas data 

Metode 

Kolmogorov-Smirnov 

Statistic Df Sig. 

Kemampuan membaca Al Qur'an 

menggunakan metode Iqro’ 

,166 20 ,151 

Kemampuan membaca Al Qur’an 

menggunakan metode Ummi 

,189 20 ,059 
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itu, data tentang kemapuan membaca Al Qur’an metode Ummi dan Iqro’ 

telah memenuhi prasyarat untuk lanjut ke uji t. 

Tabel 4. 2 Hasil perhitungan uji homogenitas 

Kemampuan Membaca Al Qur'an menggunkana metode 

Ummi dan Iqro 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,151 1 38 ,699 

E. Uji  Hipotesis 

1. Uji T Test 

Berdasarkan analisis uji prasyarat yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa data berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen. 

Dalam pengambilan keputusan ini, jika nilai signifikansi < 0,05 maka 

terdapat perbedaan yang signifikan antara metode Ummi dengan metode 

Iqro’ dan jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara metode Ummi dan metode Iqro’. Berikut ini adalah hasil 

perhitungan uji t test yang telah dilakukan : 
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Tabel 4. 3 Hasil perhitungan Uji T 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Kemampuan 

Membaca Al 

Qur'an 

Equal variances 

assumed 

38 ,003 23,600 

Equal variances not 

assumed 

37,547 ,003 23,600 

 

Dari tabel 4.3 diatas diketahui bahwa nilai signifikansi kemampuan 

membaca Al Qur’an adalah 0,003, maka 0,003 < 0,005 dapat disimpulkan 

nilai signifikansi <   maka Ho diterima, jadi ada perbedaan kemampuan 

membaca Al Qur’an dengan penggunaan metode ummi dan Iqro’ pada anak 

usia MI. 
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Tabel 4. 4 Hasil perhitungan T-Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

F Sig. t 

Kemampuan Membaca Al 

Qur'an 

Equal variances assumed ,151 ,699 3,179 

Equal variances not 

assumed 

  3,179 

 

Dari tabel 4.4 diatas diketahui bahwa nilai t-test pada metode Ummi 

bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode ummi lebih 

baik dari metode Iqro’ berdasarkan hasil tes yang dilakukan.    

F. Interpretasi dan Pembahasan 

Untuk menjawab hipotesis yang diteliti apakah ada perbedaan yang 

signifikan antara kemampuan membaca Al Qur’an dengan penggunaan metode 

Ummi dan Iqro’ maka selanjutnya melakukan pembuktian dari hipotesis 

terhadap data dan interpretasi. 

Interpretasi yang menghasilkan dengan nilai signifikansi. Jika nilai 

signifikansi lebih besar dari   maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jika 

signifikansi lebih kecil dari pada   maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jika   = 

0,05 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 maka sig>   maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 
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kemampuan membaca Al Qur’an dengan penggunaan metode ummi dan Iqro’ 

pada anak usia MI. 

Dalam uji t-test diketahui bahwa pada metode Ummi bernilai positif, 

sehingga metode Ummi memiliki nilai lebih baik dari metode Iqro’. Selain itu 

rata-rata kemampuan membaca Al Qur’an dengan menggunakan metode Ummi 

termasuk dalam kategori “baik” hal ini dibuktikan dengan jumlah nilai rata-rata 

yaitu 78.00, dan rata-rata kemampuan membaca Al Qur’an dengan 

menggunakan metode Iqro’ termasuk dalam kategori “cukup” dengan jumlah 

nilai rata-rata yaitu 54,40. Dalam pedoman penilaian, yang termasuk dalam 

kategori baik jika siswa sudah lancar membaca Al Qur’an dengan bacaan 

tajwid yang benar minimal hukum bacaan idzhar halqi, idghom bigunnah, 

ghunnah, ikhfa haqiqi, mad thabi’i, dan makharijul hurul dan dalam kategori 

cukup jika siswa sudah lumayan lancar dalam membaca ayat Al Qur’an dengan 

bacaan tajwid yang benar minimal idzhar halqi, ghunnah, mad thabi’i dan 

makhorijul huruf yang cukup fasih.  

Pada soal test baca Al Qur’an dan pedoman penilaiannnya terdapat lima 

soal yang masing-masing soal mencangkup satu  tajwid, makhorijul huruf dan 

kelancaran membaca. Pada soal pertama tajwid yang ada didalamnya adalah 

mad thabi’i, soal yang kedua adalah tajwid idzhar halqi, soal yang ketiga 

adalah tajwid idgham bighunnah, soal yang keempat adalah tajwid ikhfa’ 

haqiqi, dan soal yang kelima adalah tajwid ghunnah. 



60 

 

 

 

Dalam soal test baca Al Qur’an yang pertama, yang berisi tentang 

makhorijul huruf, tajwid mad thabi’i, dan kelancaran membaca. Metode Ummi 

memiliki total skor 875 dan metode Iqro’ memilik total skor 457. Berdasarkan 

total skor tersebut dapat dikatakan bahwasannya metode Ummi lebih unggul 

dari metode Iqro’ dalam makhorijul huruf, tajwid mad thabi’i dan kelancaran 

membaca.  

Dalam soal test baca Al Qur’an yang kedua, yang berisi tentang 

makhorijul huruf, tajwid idzhar halqi, dan kelancaran membaca. Metode Ummi 

memiliki total skor 901 dan metode Iqro’ memilik total skor 706. Berdasarkan 

total skor tersebut dapat dikatakan bahwasannya metode Ummi lebih unggul 

dari metode Iqro’ dalam makhorijul huruf, tajwid idzhar halqi dan kelancaran 

membaca.   

Dalam soal test baca Al Qur’an yang ketiga, yang berisi tentang 

makhorijul huruf, tajwid idgham bighunnah, dan kelancaran membaca. Metode 

Ummi memiliki total skor 1034 dan metode Iqro’ memilik total skor 662. 

Berdasarkan total skor tersebut dapat dikatakan bahwasannya metode Ummi 

lebih unggul dari metode Iqro’ dalam makhorijul huruf, tajwid idgham 

bighunnah dan kelancaran membaca. 

Dalam soal test baca Al Qur’an yang keempat, yang berisi tentang 

makhorijul huruf, tajwid ikhfa’ haqiqi, dan kelancaran membaca. Metode 

Ummi memiliki total skor 864 dan metode Iqro’ memilik total skor 518. 

Berdasarkan total skor tersebut dapat dikatakan bahwasannya metode Ummi 
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lebih unggul dari metode Iqro’ dalam makhorijul huruf, tajwid ikhfa’ haqiqi 

dan kelancaran membaca.  

Dalam soal test baca Al Qur’an yang kelima, yang berisi tentang 

makhorijul huruf, tajwid mad ghunnah, dan kelancaran membaca. Metode 

Ummi memiliki total skor 966 dan metode Iqro’ memilik total skor 897. 

Berdasarkan total skor tersebut dapat dikatakan bahwasannya metode Ummi 

lebih unggul dari metode Iqro’ dalam makhorijul huruf, tajwid ghunnah dan 

kelancaran membaca.   

Pada saat observasi di TPQ Al Ihsan Ponorogo yang menggunakan 

metode Ummi dan di TPQ Minhajul Muttaqin yang menggunakan metode 

Iqro’, peneliti menemukan perbedaan tahapan proses pembelajaran antara 

metode Ummi dan metode Iqro’ di masing-masing TPQ tersebut. Pada tahapan  

proses pembelajaran metode Ummi di TPQ Al Ihsan, urutannya terdiri dari 

pembukaan dengan salam dan do’a pembuka, apresepsi, penanaman konsep, 

pemahaman konsep, latihan, evaluasi dan penutup. Sedangkan pada tahapan 

proses pembelajaran yang peneliti lihat pada saat observasi di TPQ Minhajul 

Muttaqin dengan menggunakan metode Iqro’, urutannya terdiri dari 

pembukaan dengan salam dan do’a pembuka, evaluasi dan penutup.  

Dari observasi pada tahapan proses pembelajaran, peneliti dapat melihat 

bagaimana metode Ummi memiliki nilai lebih baik dari metode Iqro’ saat 

dilakukan proses pengambilan nilai kemampuan membaca Al Qur’an. Pada 

metode Ummi tahapan proses pembelajaran sangat di tekankan khususnya pada 
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tahap penanaman konsep, sedangkan pada metode Iqro tahapan proses 

pembelajaran langsung pada tahap evaluasi, hal ini juga mempengaruhi dalam 

kemampuan membaca murid-murid di setiap TPQ tersebut. 

Selain itu metode Ummi dan metode Iqro’ memiliki perbedaan dalam hal 

kualifikasi guru Al Qur’an. Dalam wawancara yang dilakukan dengan ustadz 

Wahyudi selaku ketua TPQ Al Ihsan bahwasannya “Pada metode Ummi ini, 

setiap guru Al Qur’an di TPQ Al Ihsan sudah tersertifikasi guru Al Qur’an 

yang khusus dalam bidang Ummi, hal ini termasuk syarat untuk menjadi guru 

Al Qur’an Ummi, karena itu sistem dalam metode Ummi sangat terstruktur dan 

memiliki target yang jelas”. 
52

Sedangkan guru Al Qur’an pada TPQ Minhajul 

Muttaqin blm pernah mengikuti sertifikasi guru Al Qur’an metode Iqro’. 

Dalam hal ini, profesionalisme seorang guru juga sangat dibutuhkan dalam hal 

mengajarkan Al Qur’an. 
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 Wawancara oleh Ustadz Wahyudi tanggal 2 maret 2019, pukul 15.00 WIB. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil yang telah dicapai dan dianalisis dengan analisis 

komparatif sebagaimana yang tercantum pada bab IV, maka hasilnya adalah 

sebagai berikut : 

Kemampuan membaca Al Qur’an anak usia MI yang menggunakan 

metode Ummi, berdasarkan hasil penelitian diketahui rata-ratanya adalah 

78,00 dan dalam pedoman penilaian, yang termasuk dalam kategori baik jika 

siswa sudah lancar membaca Al Qur’an dengan bacaan tajwid yang benar 

minimal hukum bacaan idzhar halqi, idghom bigunnah, ghunnah, ikhfa 

haqiqi, mad thabi’i, dan makharijul huruf. Dengan hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa proses belajar mengajar Al Qur’an menggunakan metode 

Ummi yang diterima siswa usia MI berhasil. 

Kemampuan membaca Al Qur’an anak usia MI yang menggunakan 

metode Iqro, berdasarkan hasil penelitian diketahui rata-ratanya adalah 54,40 

dan dalam kategori cukup jika siswa sudah lumayan lancar dalam membaca 

ayat Al Qur’an dengan bacaan tajwid yang benar minimal idzhar halqi, 

ghunnah, mad thabi’i dan makhorijul huruf yang cukup fasih. Dengan hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa proses belajar mengajar Al Qur’an 

menggunakan metode Iqro’ yang diterima siswa usia MI berhasil. 
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Dengan berdasarkan nilai signifikansi kemampuan membaca Al Qur’an 

adalah 0,003, maka 0,003 < 0,005 dapat disimpulkan nilai signifikansi <   

maka Ho diterima. Jadi hipotesis ”ada perbedaan kemampuan membaca Al 

Qur’an dengan penggunaan metode ummi dan Iqro’ pada anak usia MI”. 

Dalam uji t-test diketahui bahwa pada metode Ummi bernilai positif, 

sehingga metode Ummi memiliki nilai lebih baik dari metode Iqro’. 

B. Saran 

Kepada TPQ Al Ihsan maupun TPQ Minhajul Muttaqin, diharapkan 

lebih meningkatkan proses pembelajaran dengan menggunakan metode-

metode yang ada, agar tujuan kemampuan membaca Al Qur’an anak 

meningkat.  

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mencari informasi yang 

lebih lengkap jikalau ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian penulis. 
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