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ABSTRAK 

 

Amalia, Izza. 2019. Pemahaman Tajwid Murid dengan 

Metode Usmani di TPQ Roudlotul Jannah 

Sampung Ponorogo dan Metode Ummi di MI Plus 

Darul Falah Mojoagung Jombang. Skripsi, 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Mukhibat, M.Ag 

 

Kata Kunci: Metode Usmani, Metode Ummi, Tajwid 

 Al-Qur‟an merupakan Kalamulloh yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah 

ibadah. Mengingat sangat pentingnya Al-Qur‟an, maka umat 

Islam harus mampu membaca Al-Qur‟an dengan benar 

sesuai dengan kaidah atau aturan membacanya. Dalam 

wahyu pertama yang Alloh turunkan pada Nabi Muhammad, 

Alloh memberikan perintah pertama untuk membaca. 

Berkaitan dengan itu, maka diperlukan pembelajaran ilmu 

cara membaguskan bacaan Al-Qur‟an. Ilmu ini dikenal 

dengan ilmu tajwid. Dalam proses pembelajaran tajwid 

banyak metode-metode yang dapat digunakan, salah satunya 

adalah metode Usmani dan metode Ummi. Setiap metode 

pembelajaran tajwid memiliki karakteristik yang 

membedakan antara metode satu dengan lainnya, namun 

demikian tujuan dari penggunaan metode tersebut tetaplah 

sama yaitu memaksimalkan pembelajaran Al-Qur‟an. 

 Tujuan penelitian ini adalah; (1) mengetahui tingkat 

pemahaman tajwid murid dengan menggunakan metode 

Usmani di TPQ Roudlotul Jannah Sampung Ponorogo; (2) 

mengetahui tingkat pemahaman tajwid murid dengan 

menggunakan metode Ummi di MI Plus Darul Falah 

Mojoagung Jombang; dan (3) mengetahui perbedaan 
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pemahaman tajwid dengan metode Usmani dan metode 

Ummi. 

 Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian 

kuantitatif, menggunakan data kuesioner dengan jumlah 

responden sebanyak 78 responden. Teknik sampling yang 

digunakan yaitu teknik simple random sampling. Instrumen 

penelitian dalam penelitian ini menggunakan soal tes pilihan 

ganda. Metode analisis statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji independent sample t 

test. 

 Berdasarkan analisis data dapat disimpulakn bahwa 

(1) Pemahaman tajwid murid dengan menggunakan metode 

Usmani di TPQ Roudlotul Jannah Sampung Ponorogo 

dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 9 

responden (23,68%), kategori sedang sebanyak 23 

responden (60,53%), dan kategori rendah sebanyak 6 

responden (15,79%). (2) Pemahaman tajwid murid dengan 

menggunakan metode Ummi di MI Plus Darul Falah 

Mojoagung Jombang dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 7 responden (17,5%), kategori sedang 

sebanyak 28 responden (70%), dan kategori rendah 

sebanyak 5 responden (12,5%). (3) Ada perbedaan yang 

signifikan antara pemahaman tajwid murid dengan 

menggunakan metode Usmani di TPQ Roudlotul Jannah 

Sampung Ponorogo dan metode Ummi di MI Plus Darul 

Falah Mojoagung Jombang. Berdasarkan Uji Independent 

Sample t test diperoleh sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05, 

yaitu 0,004. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an merupakan Kalamulloh yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan 

membacanya adalah ibadah
1
. Menurut Dr Subhi Al-

Sholih definisi al-Qur‟an adalah firman Allah yang 

bersifat (berfungsi) mukjizat yang diturunkan pada Nabi 

Muhammad SAW yang tertulis di dalam mushaf-

mushaf yang dinukil dengan jalan mutawatir dan 

membacanya dipandang ibadah.
2
 

Mengingat sangat pentingnya al-Qur‟an sebagai 

pedoman dan petunjuk hidup bagi umat Islam, maka 

umat Islam harus mampu membaca al-Qur‟an dengan 

                                                      
1
 Said Abdul Adhim, Nikmatnya membaca Al-Qur‟an (Solo: 

Anggota SPI,2009), 13. 
2
 Masjfuk Zuhdi, Pengantar Ulumul Qur‟an (Surabaya: Karya 

Abditama,1997), 1. 
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benar sesuai dengan kaidah atau aturan membacanya. 

Dalam wahyu pertama yang Allah turunkan pada Nabi 

Muhammad, Allah memberikan perintah pertama untuk 

membaca. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak awal 

agama Islam sudah menyerukan kepada manusia untuk 

membaca. Sebab wahyu Allah pun tidak akan bisa 

diterima tanpa dibaca terlebih dahulu. Karena dengan 

membaca akan memperoleh informasi yang mencakup 

isi dan memahami makna bacaan.
3
 

Dalam mendidik anak yang paling bertanggung 

jawab adalah dari pihak keluarga. Seperti halnya 

pepatah mengatakan “mendidik anak bagaikan 

mengukir diatas batu”. Meskipun mendidik anak begitu 

penuh tantangan, tetapi ketika seorang anak telah 

mampu memahami satu kata saja dari pendidikannya, ia 

                                                      
3
 Henry Guntur Tarigan, Membaca sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa (Bandung: Angkasa Bandung, 2008), 9. 
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akan tetap akan mengingatnya hingga dewasa kelak.
4
 

Hal ini berhubungan dengan fenomena dimasyarakat, 

walaupun dari masyarakat sendiri itu banyak yang 

sudah mengerti al-Qur‟an, akan tetapi masih banyak 

yang belum bisa membaca dan memahami al-Qur‟an 

dengan benar dan mengaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari.Imam Suyuthi mengatakan bahwa 

mengajarkan al-Qur‟an pada anak-anak merupakan 

salah satu diantara pilar-pilar Islam, sehingga mereka 

bisa tumbuh diatas fitrah.
5
  

Menurut  Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA. 

Direktur pasca sarjana Institut PTIQ Jakarta 

menyebutkan bahwa cara membaca al-Qur‟an itu tidak 

sama dengan membaca buku-buku yang berbahasa 

                                                      
4
 Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: 

Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum hingga Revisi Islamisasi 

Pengetahuan (Bandung: Nuansa, 2003), 121. 
5
 Muhammad Nur Abdul Hafid Suwaid, Mendidik Anak 

Bersama Nabi,Terjemahan Salafuddin Abu Sayyid (Solo: Pustaka 

Arofah, 2003), 157-158. 



4 
 

Arab. Maksudnya adalah ada aturan-aturan khusus 

dalam membacanya. Bahkan para ulama sepakat bahwa 

membaca al-Qur‟an dengan cara khusus, yaitu dengan 

kaedah tajwid, hukumnya wajib bagi mereka yang 

membacanya. Kesalahan pada bacaan, baik itu karena 

tidak diperhatikan panjang atau pendeknya kata, tebal 

atau tipisnya huruf atau kata, mendengung atau jelasnya 

kata yang diucapkan, dan lain sebagainya, tentu akan 

dapat mengubah makna atau maksud yang 

sesungguhnya. Karena itu, para ulama kemudian 

membuat pedoman yang akan dijadikan acuan dalam 

membaca al-Qur‟an.
6
 Sedangkan menurut Dr. H. Ahsin 

Sakho Muhammad, MA. Rektor Institut Ilmu al-Qur‟an 

(IIQ) Jakarta. Nabi Muhammad selalu menghimbau 

ummatnya untuk banyak membaca al-Qur‟an. Baik bagi 

mereka yang memahaminya atau yang tidak 

                                                      
6
 Ahmad Annuri, Panduan Tahsin TilawahAl-Qur‟an & Ilmu 

Tajwid (Jakarta: al-Kautsar, 2010), 25. 
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memahaminya keduanya kan mendapat pahala dari 

Allah. Setiap huruf yang dibaca mendapat satu kebaikan 

sampai sepuluh kebaikan dan lebih dari itu sesuai 

dengan kualitas bacaan dan keikhlasannya dalam 

membaca. 

Al-Qur‟an adalah kalam Ilahi yang sudah tentu 

kalam terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Isi 

kandungan al-Qur‟an juga terbaik dibandingkan kitab 

karangan manusia manapun. Jika demikian, maka 

sangat pantas apabila dalam cara membacanyapun harus 

bagus sesuai dengan bagusnya redaksi al-Qur‟an. 

Berkaitan dengan itu, maka diperlukan pembelajaran 

ilmu cara membaguskan bacaan al-Qur‟an. Ilmu ini 

dikenal dengan ilmu tajwid.
7
 

Hakikat belajar baca tulis Qur‟an adalah untuk 

menghantarkan siswa menguasai konsep-konsep 

                                                      
7
 Ibid., 29. 
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membaca dan menulis dan keterkaitannya untuk dapat 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Kata menguasai disini mengisyaratkan bahwa harus 

menjadikan siswa tidak sekedar tahu dan hafal tentang 

baca tulis Qur‟an melainkan harus menjadi siswa untuk 

mengerti dan memahami konsep-konsep tersebut dan 

menghubungkan keterkaitan suatu konsep dengan 

konsep lain.  

Dalam proses membaca al-Qur‟an diperlukan 

sebuah metode. Sebab metode mempunyai peranan 

sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan 

pembelajaran. Dengan menggunakan metode akan 

mampu mengembangkan sikap mental dan kepribadian 

agar peserta didik menerima pelajaran dengan mudah, 

efektif dan dapat dicerna dengan baik.
8
 

                                                      
8
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 

2006), 184. 
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Dalam proses pembelajaran tajwid banyak 

metode-metode yang dapat digunakan. Setiap metode 

pembelajaran tajwid memiliki karakteristik yang 

membedakan antara metode satu dengan lainnya, 

namun demikian tujuan dari penggunaan metode 

tersebut tetaplah sama yaitu memaksimalkan 

pembelajaran al-Qur‟an sehingga mampu menjaga dan 

mengantisipasi dari kesalahan dalam membaca kitab 

Allah SWT. 

TPQ Roudlotul Jannah menerapkan metode 

Usmani dengan harapan dapat lebih mudah dan cepat 

dalam belajar membaca al-Qur‟an, serta kompetensi 

membaca al-Qur‟an akan semakin meningkat, sehingga 

memunculkan generasi yang mampu membaca al-

Qur‟an dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Peneliti 

memilih TPQ Roudlotul Jannah sebagai obyek 

penelitian karena dalam upaya untuk meningkatkan 
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kualitas pembelajaran metode Usmani, tenaga pengajar 

diwajibkan untuk mengikuti tashih metode Usmani 

terlebih dahulu sehingga diharapkan tenaga pengajar 

mampu menyalurkan ilmunya sesuai dengan aturan 

yang diterapkan dalam pembelajaran metode Usmani. 

Dalam menerapkan metode Usmani TPQ Roudlotul 

Jannah menerapkan berbagai macam teknik 

pembelajaran diantaranya ialah sorogan, individual, 

klasikal individual, klasikal baca simak, serta klasikal 

baca simak murni. Teknik pengajaran disesuaikan 

dengan kebutuhan murid sehngga pelajaran mampu 

terserap dengan maksimal. Selain alasan tersebut, 

peneliti memilih TPQ roudlotul Jannah sebagai obyek 

penelitian dikarenakan meskipun tidak berada di 

wilayah perkotaan dan sebagian besar murid merupakan 

anak usia sekolah dasar, namun kemampuan membaca 
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al-Qur‟an serta pemahaman tajwid sudah baik dan 

fashih 

MI Plus Darul Falah dalam menerapkan metode 

Ummi diharapkan mampu mengembangkan kecakapan 

berfikir siswa untuk mengenali bacaan-bacaan l-Qur‟an 

serta siswa dengan mudah menerima materi tajwid yang 

menjadi salah satu syarat pokok untuk menguasai 

bacaan al-Qur‟an yang baik dan benar. Pembelajaran 

metode Ummi ini menggunakan pendekatan bahasa ibu 

yang menekankan kasih sayang dengan metode klasikal 

baca simak. Peneliti memilih MI Plus Darul Falah 

sebagai obyek penelitian dikarenakan MI yang baru 

berusia 3 tahun telah mampu membentuk murid 

sehingga mampu membaca al-Qur‟an dengan baik dan 

benar, tidak luput dari perhatian juga penguasaan tajwid 

yang baik. Hal ini ditunjang oleh kemampuan guru 

yang harus bersertifikasi Ummi serta variasi-variasi 
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pembelajaran yang disampaikan dan waktu pemilihan 

pembelajaran al-Qur‟an yang dipilih yaitu waktu pagi 

atau jam pertama pembelajaran. Sehingga pembelajaran 

al-Qur‟an bisa dilaksanakan secara maksimal. 

Mengingat pentingnya pengajaran al-Qur‟an 

Rosululloh menganjurkan al-Qur‟an diambil sejak masa 

kanak-kanak karena pada masa itu tergantung potensi 

belajar yang sangat kuat dan besar. Anak akan sangat 

peka untuk menangkap sesuatu yang diperintahkan dan 

diajarkan sehingga mudah menerima pelajaran-

pelajaran yang diberikan. Namun masalahnya al-Qur‟an 

yang mulia disampaikan dalam bahasa arab dan tidak 

semua umat muslim di Indonesia menguasai bahasa 

tersebut maka untuk bisa membaca al-Qur‟an terlebih 
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dahulu harus bisa membaca huruf hijaiyyah dengan 

baik dan benar dan dengan tajwid yang benar.
9
 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “PEMAHAMAN TAJWID MURID DENGAN 

METODE USMANI DI TPQ ROUDLOTUL JANNAH 

SAMPUNG PONOROGO DAN METODE UMMI DI 

MI PLUS DARUL FALAH MOJOAGUNG 

JOMBANG” 

 

B. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu dan tenaga, teori dan 

pendidikan dilakukan secara mendalam maka peneliti 

memberi batasan terhadap masalah. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah “PEMAHAMAN 

                                                      
9
 Dewi Wulandari, Tesis: “Perbandingan Pembelajaran Al-

Qur‟an Menggunakan Metode Tilawati dan Metode Ummi” (Malang: 

UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 6. 
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TAJWID MURID DENGAN METODE USMANI DI 

TPQ ROUDLOTUL JANNAH SAMPUNG 

PONOROGO DAN METODE UMMI DI MI PLUS 

DARUL FALAH MOJOAGUNG JOMBANG” 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah 

di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tingkat pemahaman tajwid murid 

dengan menggunakan metode Usmani di TPQ 

Roudlotul Jannah Sampung Ponorogo? 

2. Bagaimana tingkat pemahaman tajwid murid 

dengan menggunakan metode Ummi di MI Plus 

Darul Falah Mojoagung Jombang? 

3. Apakah ada perbedaan pemahaman tajwid murid 

dengan metode Usmani dan metode Ummi? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, 

maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman tajwid murid 

dengan menggunakan metode Usmani di TPQ 

Roudlotul Jannah Sampung Ponorogo 

2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman tajwid murid 

dengan menggunakan metode Ummi di MI Plus 

Darul Falah Mojoagung Jombang 

3. Untuk mengetahui perbedaan pemahaman tajwid 

dengan metode Usmani dan metode Ummi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat  baik teoris maupun manfaat 

praktis. Adapun manfaat-manfaat dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Manfaat Teoris 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi  bagi proses pembelajaran 

khusunya pembelajaran Al-Qur‟an serta diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman tajwid baik melalui 

metode Usmani maupun metode Ummi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah/TPQ 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka 

meningkatkan   proses pembelajaran Al-Qur‟an 

yang efektif dan inofatif. 

b. Bagi Guru 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan guru 

dapat  meningkatkan penggunaan metode Usmani 

maupun Ummi baik dalam aspek tajwid maupun 

aspek pembelajaran Al-Qur‟an yang lainnya. 
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c. Bagi Siswa 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar 

memahami tajwid. 

d. Bagi peneliti 

Memberikan wawasan dan pengalaman 

praktis dibidang penelitian. Selain itu hasil 

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bekal 

untuk menjadi tenaga pendidik yang professional 

sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana 

dengan baik. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam laporan 

peneltian kuantitatif terdiri dari lima bab yang masing-

masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. 

Sistematika pembahasan ini adalah: 
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Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam memaparkan data. 

Bab II berisi kajian pustaka yang meliputi 

deskripsi landasan teori, telaah pustaka, kerangka 

berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan 

untuk memudahkan penelitian dalam menjawab 

hipotesis.\ 

Bab III berisi metode penelitian yang meliputi 

rancangan penelitian, populasi dan sempel, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

Bab IV berisi hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi, deskripsi data, analisis data 

(pengajuan hipotesis) dan pembahasan dan interpretasi. 
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Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan 

dan saran. Bab ini dimaksudkan pembaca dan penulis 

mudah melihat inti hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berangkat dari telaah hasil 

penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan 

perbandingan, beberapa penelitian yang dilakukan 

sebelumnya adalah penelitian M. Masyfu‟ Auliya‟ilhaq, 

dengan judul “Pengaruh Penerapan Metode Ummi 

terhadap Kemampuan Membaca al-Qur‟an Peserta 

Didik di SD Al-Falah Assalam Tropodo Sidoarjo” dapat 

diambil kesimpulan bahwa metode Ummi merupakan 

metode membaca Al-Qur‟an yang menggunakan 

pendekatan bahasa ibu meliputi 3 unsur, metode 

langsung, diulang-ulang, dan kasih sayang. Penerapan 
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metode Ummi di SD Al-Falah Assalam Tropodo 

Sidoarjo tergolong “cukup baik” karena berada diantara 

35% - 65% standart deviasi 2,12419 dan rata-rata 

26,7250. Kemampuan membaca Al-Qur‟an peserta 

didik di SD Al-Falah Assalam Tropodo Sidoarjo 

tergolong “baik” karena berada diantara 65% - 100% 

standart deviasi 2,01262 dan rata-rata 25,2750. 

Pengaruh penerapan metode Ummi terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an pada peserta didik di 

SD Al-Falah Assalam Tropodo Sidoarjo dengan 

menggunakan teknis analisis regresi linier sederhana 

didapatkan nilai rata-rata pengaruh sebesar 26, 

175024861. Untuk signifikansi taraf nyata 0,05 dan dk 

38 dari daftar distribusi t diperoleh t = 2,000172 yang 

diperoleh dari penelitian ini berarti antara penerapan 

metode Ummi mempunyai korelasi yang signifkan 
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dengan kemampuan membaca Al-Qur‟an peserta 

didik.
10

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak 

pada fokus penelitian. Penelitian yang akan peneliti 

lakukan membahas tentang perbedaan pemahaman 

tajwid antara metode Usmani dengan metode Ummi, 

sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang 

pengaruh metode Ummi terhadap kemampuan 

membaca al-Qur‟an. Metode penelitian yang digunakan 

sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif, 

namun memiliki perbedaan dalam teknik analisis 

datanya. Penelitian yang akan peneliti lakukan 

menggunakan teknik analisis komparasional dengan 

menggunakan rumus Independent sample t test. 

                                                      
       

10
 M. Masyfu‟ Auliya‟ilhaq, “Pengaruh Penerapan Metode Ummi 

terhadap Kemampuan Membaca al-Qur‟an Peserta Didik di SD Al-Falah 

Assalam Tropodo Sidoarjo,” ( Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 

2018), 120. 
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Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teknik 

analisis regresi linier sederhana. Perbedaan lainnya 

dalam penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan 

data. Penelitian yang akan peneliti lakukan 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes tulis 

pilihan ganda, sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

kuesioner/angket. 

Berikutnya adalah penelitian Abidatul Hasanah 

dengan judul “Penerapan Metode Usmani dalam 

Pembelajaran al-Qur‟an Santri TPQ Nurul Iman Garum 

Blitar” dengan hasil penelitian bahwa penerapan 

metode Usmani dalam pembelajaran membaca al-

Qur‟an santri TPQ Nurul Iman Garum Blitar yaitu 

menggunakan beberapa metode pembelajaran 

diantaranya metode ceramah, tanya jawab, latihan, 

eksperimen. Dan menggunakan teknik mengajar 
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menggunakan metode Usmani yaitu individual dan 

klasikal. Penerapan metode Usmani dalam 

pembelajaran menulis al-Qur‟an santri TPQ Nurul Iman 

Garum Blitar yaitu hal-hal yang perlu dipersiapkan 

dalam pembelajaran menulis al-Qur‟an yaitu metode 

ceramah, tanya jawab, latihan, eksperimen. Dan 

menggunakan teknik mengajar menggunakan metode 

Usmani yaitu individual dan klasikal. Penerapan 

metode Usmani dalam pembelajaran menghafal al-

Qur‟an santri TPQ Nurul Iman Garum Blitar yaitu 

mengguankan beberapa metode pembelajaran 

diantaranya metode ceramah, tanya jawab, latihan, 

eksperimen dan drill. Dan menggunakan teknik 

mengajar menggunakan metode Usmani yaitu 

individual dan klasikal.
11

 

                                                      
       

11
 Abidatul Hasanah, “Penerapan Metode Usmani dalam 

Pembelajaran al-Qur‟an Santri TPQ Nurul Iman Garum Blitar,” (Skripsi, 

IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2017), 105. 
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Perbedaan penalitian terdahulu dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada 

fokus pembahasan. Penelitian yang peneliti lakukan 

membahas tentang perbedaan pemahaman tajwid antara 

metode Usmani dengan metode Ummi, sedangkan 

peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada penerapan 

metode Usmani baik dalam pembelajaran membaca, 

menulis, maupun menghafal al-Qur‟an. Perbedaan 

selanjutnya terletak pada metode penelitian yang 

digunakan, penelitian yang peneliti lakukan 

menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan pendekatan 

kualitatif. 
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B. Landasan Teori 

1.  Metode Usmani 

Secara harfiah, kata metodologi berasal dari 

bahasa Yunani yang terdiri dari kata “mefha” yang 

berarti melalui, “hodos“ yang berarti jalan atau cara, 

dan kata “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. 

Jadi, metodologi pendidikan adalah jalan yang kita 

lalui untuk memberikan kepahaman atau pengertian 

kepada anak didik, atau segala macam pelajaran 

yang diberikan. 

Berkenaan dengan metode, al-Qur‟an (an-Nahl 

ayat 125) telah memberikan petunjuk mengenai 

metode pendidikan secara umum, yaitu: “Serulah 

(semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dia-lah yang sangat mengetahui siapa 
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yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 
12

 

Metode pembelajaran yaitu cara yang 

dilakukan guru dalam mengorganisasikan materi 

pelajaran dan siswa sehingga terjadi suatu proses 

belajar yang kondusif.
13

 Begitu juga dalam proses 

belajar al-Qur‟an, dibutuhkan metode khusus 

sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran. 

Salah satu metode yang dapat digunakan adalah 

metode Usmani.  

a. Latar Belakang Munculnya Metode Usmani 

Al-Qur‟an al-Karim sebagai sebuah kitab 

suci, akan senantiasaterjaga dan terpelihara dari 

segala macam bentuk kekeliruan dan perubahan, 

baik dari aspek bacaan maupun tulisan (rosm) 

                                                      
12

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 135-136. 
13

 Mukhtar dan Iskandar, Desain Pembelajaran Berbasis TIK 

(Jakarta: Referensi, 2012), 187. 
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nya. Demikian yang telah dijanjikan oleh Allah 

SWT dalam firman-Nya dalam surat al-Hijr ayat 

9: 

                    

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-

Qur‟an, dan sesungguhnya Kami benar-benar 

memeliharanya” 

 

Sejarah al-Qur‟an demikian jelas dan 

terbuka. Sejak masa turunnya, Rosululloh sangat 

berhati-hati dalam proses pengumpulan dan 

penulisan ayat-ayat al-Qur‟an dengan membuat 

larangan yang sangat ketat, baik kepada penulis 

wahyu, sahabat, maupun kaum muslimin pada 

umumnya, untuk tidak menulis kecuali ayat-ayat 

al-Qur‟an. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

menjaga kemurnian dan kesucian al-Qur‟an agar 

tidak tercampir dengan hadis atau keterangan 

lainnya dari Nabi Muhammad SAW. 
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Rosululloh SAW sendiri yang 

menyiapkan tempat, letak, muatan, dan susunan 

ayat-ayat dan surat-surat dalam al-Qur‟an, ketika 

penulisan dan pengumpulan ayat-ayat al-Qur‟an. 

Sehingga ketika Rosululloh masih hidup, al-

Qur‟an telah terkumpul dengan lengkap dan 

sempurna, meskipun masih tertulis di daun, kayu, 

dan benda-benda lain yang dapat digunakan 

untuk ditulisi seperti kulit binatang, batu yang 

tipis, pelepah kurma dan sebagainya. 

Al-Qur‟an baru dapat terkumpul dan 

tertulis dalam bentuk lembaran-lembaran dan 

diikat (dijilid) dengan susunan surat dan ayat 

sebagaimana yang telah ditetapkan dan diajarkan 

oleh Rosululloh pada masa kholifah Abu Bakar 

As-Siddiq, atas usulan sahabat Umar bin Khattab 

dan kerja keras sahabat Zaid bin Sabityang 
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didukung sepenuhnya oleh semua komponen 

sahabt pada waktu itu. 

Setelah kholifah Abu Bakar wafat, mushaf 

al-Qur‟an tersebut kemudian diserahkan kepada 

kholifah Ummar bin Khattab dan setelah beliau 

wafat kemudian disimpan oleh sayyidah Khafsoh 

istri Rosul SAW. 

Sayyidah Khafsoh yang telah menyimpan 

mushaf al-Qur‟an, atas usul sahabat hudzaifah, 

kholifah Usman bin Affan menggandakannya 

menjadi enam buah (eksemplar). masing-masing 

dikirim ke kota Basrah, Kuffah, Syam, Makkah, 

Madinah dan satu disimpan sendiri oleh Kholifah 

Usman yang kemudian dukenal dengan “Mushaf 

Al-Imam” atau “Mushaf Usmani”.
14

 

                                                      
14

 Lembaga Pendidikan al-Qur‟an Nurul Iman, Buku Panduan 

Pendidikan Guru Pengajar Al-Qur‟an (PGPQ) (Blitar: Pon. Pes. Nurul 

Iman, 2010), 1-2. 
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Kegiatan pengumpulan dan penggandaan 

al-Qur‟an tersebut mempunyai hikmah yang 

sangat berharga, antara lain: 

1) Menyatukan kitab suci kaum muslimin pada 

satu mushaf al-Quran yang baku, seragam 

ejaan dan tulisannya. 

2) Menyatukan bacaan al-Qur‟an. 

3) Menyatukan tertib urutan dan susunan surah-

surah sesuai dengan tertib dan urutan yang 

telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad 

SAW. 

Oleh karena itu, keberadaan al-Qur‟an 

dengan menggunakan rosm Usmani merupakan 

hasil ijma‟ para sahabat yang harus kita 

perhatikan dan ikuti bersama. Imam Ahmad Ibnu 

Hambal berpendapat bahwa menyalahi tulisan 

yang terdapat dalam mushaf Usmani, apapun 
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bentuknya hukumnya adalah haram. Demikian 

juga sesuai dengan ijma‟ imam empat dan imam 

Qurro‟ bahwa mengikuti tulisan yag terdapat 

dalam mushaf Usmani adalah wajib hukumnya. 

Inilah diantara yang melatarbelakangi 

munculnya pembelajaran al-Qur‟an dengan 

metode Usmani yaitu sebagai upaya untuk ikut 

serta menjaga dan memelihara keaslian, kesucian 

dan kehormatan al-Qur‟an baik dari aspek bacaan 

maupun tilisan(rosm)nya. Disamping untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

pendidikan al-Qur‟an rosm Usmani.
15

 

b. Visi dan Misi 

1)  Visi Metode Usmani 

“Menjaga dan memelihara kehormatan, 

kesucian dan kemurnian Al-Qur‟an agar tetap 

                                                      
15

 Ibid., 3. 
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terbaca sesuai dengan kaidah tajwid 

sebagaimana yang telah diajarkan oleh 

Rosululloh SAW”.
16

 

2)  Misi Metode Usmani 

a)  Menyebarluaskan ilmu baca Al-Qur‟an 

yang benar dengan cara yang benar 

sesuai dengan qiro‟ah Imam Ashim, 

riwayat Imam Hafs dan toriqoh Imam 

Syatiby. 

b)  Menyebarluaskan Al-Qur‟an dengan 

rosm Usmani. 

c)  Mengingatkan pada guru-guru pengajar 

Al-Qur‟an agar hati-hati dalam 

mengajarkan bacaan Al-Qur‟an. 

                                                      
         16

 Ibid., 4. 
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d)  Membudayakan selalu tadarrus Al-

Qur‟an dan musyafahah Al-Qur‟an 

sampai khatam. 

e)  Meningkatkan kualitas pendidikan ilmu 

baca Al-Qur‟an.
17

 

c. Filosofi Metode Usmani  

1)  Sampaikanlah matri pelajaran secara praktis, 

simple, dan sederhana sesuai dengan bahasa 

yang dapat dimengerti oleh anak-anak. 

2)  Berikanlah materi pelajaran secara bertahap 

dan dengan penuh kesabaran. 

3)  Jangan mengajar yang salah, karena yang 

benar itu mudah.
18

 

d. Motto Metode Usmani 

  َخ َخ َّل َخ ُر   اْي ُرسْي َخ اَخ   َخ َخ َّل َخ   َخ ْي   َخ ْيسُر ُر ْي  (1

                                                      
         

17
 Ibid 

18
 Ibid 
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1) Metode Usmani itu mudah dan dapat 

dipergunakan oleh siapa saja untuk belajar 

dan mengajar al-Qur‟an. Namun tidak 

sembarang orang diperbolehkan mengajar 

metode Usmani kecuali yang sudah ditashih. 

2) Metode Usmani ada dimana-mana namun 

tidak kemana-mana. 

e. Target Metode Usmani 

Target yang diharapkan dalam 

pembelajaran metode Usmani secara umum 

adalah murid (peserta didik) mampu membaca al-

Qur‟an dengan tartil sesuai dengan kaidah ilmu 

tajwid sebagaimana yang telah diajarkan oleh 

Rosululloh SAW.
19

 

f. Metode dalam Pembelajaran Metode Usmani  

                                                      
19

 Ibid., 5. 
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Metode Usmani ini menggabungkan antara 

tiga metode, yaitu metode riwayat, metode praktis 

belajar membaca al-Qur‟an, dan metode diroyah, 

dan disusun dalam sebuah rangkaian dari materi 

yang sangat mudah untuk digunakan dalam 

belajar membaca al-Qur‟an bagi semua kalangan. 

Dari penjelasan metode usmani tersebut dapat 

dijelaskan secara mendalam yaitu: 

1) Metode Riwayah 

Metode riwayah adalah belajar membaca 

al-Qur‟an dengan cara belajar langsung kepada 

seorang guru cara baca al-Qur‟an yang benar. 

Dengan menggunakan metode riwayah dalam 

metode usmani dapat terjamin kebenaran, 

mulai dari runtutan sanadnya, sehingga sangat 

berpengaruh pada kualitas kebenaran al-Qur‟an 

yang dihasilkan. Karena metode riwayah 
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pembelajarannya dari guru kepada murid, 

kemudian murid kepada muridnya, dan 

seterusnya. Bila diruntut sanadnya sampai 

kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga 

kebenaran membaca al-Qur‟an dapat terjamin, 

karena cara membacanya langsung menyamai 

cara Nabi Muhammad SAW membaca al-

Qur‟an. 

2) Metode Praktis Belajar Membaca al-Qur‟an 

Metode praktis belajar membaca al-

Qur‟an adalah pembelajaran al-Qur‟an dengan 

menciptakan pembelajaran yang praktis dan 

mudah, sehingga dapat diterima dari berbagai 

kalangan. Bukan hanya anak-anak, remaja, dan 

dewasa, tetapi juga kalangan orang tua bisa 

menerima materi yang disampaikan guru dalam 
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pembelajaran al-Qur‟an dengan menerapkan 

metode praktis belajar membaca al-Qur‟an. 

3)  Metode Diroyah 

Metode diroyah penerapannya dengan 

membaca al-Qur‟an sesuai kaidah tajwid. 

Bukan hanya membaca al-Qur‟an sesuai 

tajwid, tetapi membaca al-Qur‟an dengan 

menerapkan sifat, dan makhrajnya. Dengan 

menerapkan metode diroyah, siswa lebih 

mudah memahami materi yang disampaikan 

guru, karena siswa langsung mempraktekkan 

bacaannya, dan apabila terdapa kesalahn guru 

langsung menegur dan memberi contoh.
20

 

g. Aturan Pembelajaran Metode Usmani 

1) Membaca langsung huruf hidup tanpa dieja. 

                                                      
20

 Abidatul Hasanah, Skripsi: “Penerapan Metode Usmani dalam 

Pembelajaran Al-Qur‟an Santri TPQ Nurul Iman Garum Blitar” 

(Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), 17-19. 
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2) Langsung mempraktekkan bacaan tajwid. 

3) Materi pembelajaran diberikan secara 

bertahap dari yang mudah    menuju yang sulit 

dan dari yang umummenjadi yang khusus. 

4) Menerapkan sistem pembelajaran modul. 

Yaitu satu paket belajar mengajar berkenaan 

dengan satu unit materi pembelajaran. 

5) Menekankan pada banyak latihan membaca 

(sistem drill). membaca al-Qur‟an adalah 

sebuah keterampilan. Untuk itu, semakin 

banyak latihan, murid akan semakin terampil 

dan fasih dalam membaca. 

6)  Belajar sesuai dengan kesiapan dan 

kemampuan murid. 

7) Evaluasi dilakukan setiap hari (pertemuan). 

Karena  menitikberatkan pada masalah 

keterampilan membaca dan tuntas belajar, 
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maka evaluasi harus dilakukan setiap murid 

selesai mempelajari satu halaman atau setiap 

akhir unit pelajaran. 

8)  Belajar mengajar secara Talaqqi dan 

Musyafahah. Talaqqi artinya belajar 

langsungdari seorang guru yang sanadnya 

sampai  kepada Rosululloh SAW. 

Musyafahah artinya proses belajar mengajar 

dengan cara berhadap-hadapan antara guru 

dan murid, murid melihat secara langsung 

contoh bacaan dari seorang guru  dan 

guru melihat bacaan murid apakah sudah 

benar atau belum. 

9)  Guru harus ditashih dahulu bacaannya.
21

 

h. Prinsip Dasar Pembelajaran Metode Usmani 

1) Prinsip Dasar Bagi Guru Pengajar 

                                                      
21

 Lembaga Pendidikan Al-Qur‟an Nurul Iman, Buku Panduan 

Pendidikan Guru Pengajar Al-Qur‟an (PGPQ), 6-7. 
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a) Dak-Tun (Tidak Boleh Menuntun) 

Dalam mengajar metode Usmani, 

guru tidak diperbolehkan menuntun 

namun hanya sebagai pembimbing, yakni: 

(1) Memberi contoh bacaan yang benar. 

(2) Menenrangkan pelajaran (cara 

membaca yang benar dari contoh 

bacaan tersebut). 

(3)  Menyuruh murid membaca sesuai 

contoh. 

(4)  Menegur bacaan yang salah dan 

keliru. 

(5)  Menunjukkan kesalahan bacaan 

tersebut. 

(6)  Mengingatkan murid atas pelajaran 

atau bacaan yang salah. 
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(7)  Memberitahukan bagaimana 

seharusnya bacaan yang benar 

tersebut. 

b) Ti-Was-Gas (Teliti, Waspada, dan Tegas) 

Dalam mengajarkan ilmu baca al-

Qur‟an sangatlah dibutuhkan ketelitian 

dan kewaspadaan seorang guru. Sebab 

akan sangat berpengaruh atas kefasihan 

dan kebenaran murid dalam membaca al-

Qur‟an. 

(1) Teliti  

(a) Seorang guru al-Qur‟an haruslah 

meneliti bacaannya apakah sudah 

benar auat belum, yakni melalui 

tashih bacaan. 

(b) Seorang guru al-Qur‟an haruslah 

selalu teliti dalam memberikan 
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contoh bacaan al-Qur‟an jangan 

sampai keliru. 

(2)  Waspada  

Seorang guru harus selalu teliti dan 

waspada dalam menyimak bacaan al-

Qur‟an murid-muridnya. 

(3)  Tegas  

Seorang guru harus tegas dalam 

menentukan penilaian (evaluasi) 

bacaan murid, tidak boleh segan dan 

ragu.
22

 

2) Prinsip dasar Bagi Murid 

a) CBSA+M (Cara Belajar Santri Aktif dan 

Mandiri) 

Dalam belajar membaca al-Qur‟an, 

murid sangat dituntut keaktifan dan 

                                                      
22

 Ibid., 8. 
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kemandiriannya. Sedangkan guru hanya 

sebagai pembimbing dan motivator. 

b) LBS ( Lancar, Benar dan Sempurna) 

Dalam membaca al-Qur‟an, murid 

dituntut untuk membaca secara LBS, 

yaitu: 

(1) Lancar : membaca fasih, tidak 

terputus-putus dan tanpa mengeja. 

(2) Benar : membaca sesuai dengan 

hukum tajwid. 

(3) Sempurna : membaca al-Qur‟an 

dengan lancar dan benar.
23

 

i. Tahapan Mengajar Metode Usmani 

1) Tahapan Mengajar Secara Umum 

a) Tahapan Sosialisasi 

                                                      
23

 Ibid., 9. 
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(1) Penyesuaian dengan kesiapan dan 

kemampuan murid. 

(2) Usahakan agar murid tenang, senang, 

dan bahagia dalam belajar. 

b) Kegiatan Terpusat 

(1)  Penjeelasan dan contoh-contoh dari 

guru, murid menyimak, dan 

menirukan contoh bacaan dari guru, 

(2)  Murid aktif memperhatikan dan 

mengikuti petunjuk guru. 

c) Kegiatan Terpimpin 

(1) Guru memberi komando dengan aba-

aba atau yang lain ketika murid 

membaca secara klasikal maupun 

individual. 
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(2) Secara mandiri murid aktif membaca 

dan menyimak sedangkan guru hanya 

membimbing dan mengarahkan. 

d) Kegiatan Klasikal 

(1) Secara klasikal murid membaca 

bersama-sama. 

(2) Sekelompok murid membaca, 

sedangkan kelompok lain menyimak. 

e) Kegiatan Individual 

(1) Secara bergiliran satu persatu murid 

membaca (individual) 

(2) Secara bergiliran satu persatu murid 

membaca beberapa baris, sedang yang 

lain menyimak. 

(3) Sebagai evaluasi atas kemampuan 

masing-masing murid.
24

 

                                                      
24

 Ibid., 10. 
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f) Tahapan Mengajar Secara Khusus 

a) Pembukaan  

(1) Salam  

(2) Hadroh fatihah. 

(3) Do‟a awal pelajaran. 

b) Appersepsi  

(1) Usahakan agar murid tenang, 

senang, dan bahagia dalam belajar. 

(2) Mengulang materi pelajaran yang 

telah diajarkan sebelumnya. 

c) Penanaman Konsep 

(1) Menerangkan/ menjelaskan 

mengenai materi pelajaran baru 

dan memberi contoh. 

(2) Mengusahakan murid memahami 

materi pelajaran. 
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d) Pemahaman  

(1) Latihan secara bersama-sama atau 

berkelompok 

e) Ketrampilan  

(1) Latihan secara individu untuk 

mengetahui tingkat kemampuan 

murid dalam membaca. 

f) Penutup  

(1) Pesan moral pada murid 

(2) Do‟a penutup 

(3) Salam
25

  

j. Teknik / Cara Mengajar Metode Usmani 

Agar dalam proses belajar-mengajar dapat 

berjalan dengan baik, maka dipilih beberapa 

strategi dalam mengajar, yaitu: 

1) Individual/sorogan 

                                                      
25

 Ibid., 11. 
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Yaitu mengajar dengan cara satu persatu 

sesuai dengan pelajaran yang dipelajari atau 

dikuasai murid. Sedangkan murid yang 

sedang menunggu giliran atau sesudah 

mendapat giliran, diberi tugas menulis, 

membaca, atau dan yang lainnya. Strategi ini 

diterapkan bila: 

a) Jumlah murid tidak memungkinkan untuk 

dijadikan klasikal. 

b) Buku Usmani masing-masing murid 

berbeda antara yang satu dengan yang 

lainnya. 

2) Klasikal 

Yaitu mengajar dengan cara 

memberikan materi pelajaran secara 

bersama-sama kepada sejumlah murid dalam 

satu kelas. Strategi ini bertujuan untuk : 
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a)  Menyampaikan pelajaran secra garis 

besar dan prinsip-prinsip yang 

mendasarinya. 

b)  Memberi motivasi / dorongan semangat 

belajar murid. 

3)  Klasikal-Individual 

Yaitu mengajar dengan cara 

menggunakan sebagian waktu untuk 

klasikaldan sebagian waktu yang lain untuk 

individual. Adapun tekniknya adalah sebagai 

berikut: 

a) 10-15 menit pertama mengajar secra 

klasikal dengan tujuan: 

(1) Untuk mengajar beberapa pokok 

pelajaran atau halaman buku Usmani. 

(2) Untuk mengajar materi pelajaran 

yang sulit dipahami / dikuasai murid. 
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(3) Untuk mengulangi materi pelajaran 

murid yang kurang lancar. 

b) 15-45/50 menit terakhir digunakan untuk 

individual/ sorogan.
26

 

4) Klasikal Baca Simak 

Dasar dari strategi ini adalah firman 

Allah SWT. Dalam surat al-A‟rof : 204 

                 

       

Artinya: “Apabila dibacakan Al-Qur‟an 

dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah 

dengan tenang (seksama) agar kamu 

mendapatkan rahmat”. 

 

Dan sabda Nabi SAW. : “Berilah 

petunjuk (kesalahan bacaan) saudaramu” 

(HR. Al-Hakim dan Abu Darda‟). 

                                                      
26

 Ibid., 12-13. 



50 
 

Strategi klasikal baca simak yaitu 

mengajarkan secara bersama-sama setiap 

halaman judul dan diteruskan secara individu 

pada halaman latihan sesuai halaman masing-

masing murid, disimak oleh murid yang tidak 

membaca dan dimulai dari halaman yang 

paling rendah sampai yang tertinggi. Langkah-

langkah pembetulan kesalahan baca pada 

anak: 

a) Berikan kesempatan sampai 2x untuk 

memperbaiki kesalahan bacaan. 

b) Jika tetap salah, tanyakan pada anak yang 

lain siapa yang bisa membaca dengan 

benar, apa salahnya, bagaimana yang 

benar dan sebagainya. 

c) Tidak ada satu muridpun yang bisa 

menjawab, guru membimbing dengan cara 
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menunjukkan tempat yang salah, dan 

membetukan bersama-sama. 

d) Jangan sekali-kali guru langsung 

memberikan contoh bacaan yang benar 

kecuali sangat terpaksa dengan langkah 

klasikal. 

e) Anak tersebut mengulanginya lagi dengan 

bacaan yang sudah dibenarkan.
27

 

5) Klasikal Baca Simak Murni 

Semua murid menerima pelajaran yang 

sama, dimulai dari pokok pelajaran awal 

sampai semua anak lancar. Jika baru sebagian 

anak yang membaca, namun halaman pada 

pokok pelajaran habis, maka kembali lagi ke 

halaman pokok pelajaran dan baru pindah 

pada pokok pelajaran berikut setelah pada 

                                                      
27
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pokok pelajaran yang pertama tuntas. Teknik 

mengajarnya dimulai dari pokok pelajaran:  

a)  Halaman judul diterangkan dan diberi 

contoh beberapa baris sampai benar-

benar paham. 

b)  Semua anak membaca bersama-sama 2 

atau 3 baris awal pada halaman judul. 

c)  Baris selanjutnya dibaca oleh seluruh 

anak masing-masing 1-2 baris dan 

disimak oleh murid yang lain bersama-

sama gurunya.
28

 

k. Evaluasi  

Untuk mengetahui keberhasilan murid 

dalam belajar al-Qur‟an dengan metode Usmani, 

guru harus mengadakan evaluasi/tes kemampuan 

membaca kepada setiap murid, yaitu: 

                                                      
28
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1) Tes Pelajaran 

Yaitu tes / evaluasi yang dilakukan oleh 

guru kelas terhadap murid yang telah 

menyelesaikan pelajarannya dengan ketentuan 

murid harus LBS dalam membaca. Evaluasi / 

tes dilakukan setiap saat/pertemuan 

tergantung kemampuan murid. 

2) Tes Kenaikan Juz 

Yaitu tes / evaluasi yang dilakukan oleh 

kepala sekolah (atau guru ahli al-Qur‟an yang 

ditunjuk), terhadap murid yang telah 

menyelesaikan juz masing-masing. Tes / 

evaluasi dilakukan setiap saat tergantung 

kemampuan murid dengan syarat murid 

tersebut harus telah menyelesaikan dan 

menguasai juz / modul yang telah dipelajari. 

3) Khotam Pendidikan al-Qur‟an 
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Setelah menyelesaikan dan menguasai 

semua pelajaran, maka murid telah siap untuk 

mengikuti tes / tashih akhir, dengan syarat: 

a)  Mampu membaca al-Qur‟an dengan tartil. 

b)  Mengerti dan menguasai ilmu tajwid. 

c)  Dapat mewaqofkan dan mengibtida‟kan 

bacaan al-Qur‟an dengan baik.
29

 

l. Kelebihan Metode Usmani 

 Pembelajaran metode Usmani adalah 

program dan muatan pokok di TPQ yang akan 

menghantarkan para santri dapat membaca al-

Qur‟an dengan lancar, benar dan sempurna 

(LCTB) dengan waktu yang relatif singkat. Salah 

satu kelebihan dalam pembelajaran Usmani 

adalah memiliki 2 program. Santri dikatakan 

berhasil dalam pembelajaran al-Qur‟an dengan 
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metode Usmani bila sudah mengikuti 2 program 

yaitu: 

 

1) Program Buku Paket (PBP) 

Pada program ini santri bakal dasar yang 

dipergunakan untuk mengenal dan memahami 

serta mempraktekkan membaca al-Qur‟an 

dengan buku paket yang berjumlah 6 jilid. 

2) Program Sorogan al-Qur‟an (PSG) 

Program ini merupakan lanjutan dari PBP 

sebagai aplikasi praktis untuk menghantarkan 

santri membaca al-Qur‟an sampai 30 juz. 

Apabila proses diatas sudah selesai 

santri dianggap sudah tamat. Keberhasilan 

suatu pembelajaran tidak hanya tergantung 

pada salah satu pihak saja namun ada faktor-
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faktor yang mempengaruhi dan yang ikut 

menentukan keberhasilan tersebut.
30

 

 

2. Metode Ummi 

Metode adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun 

tercapai secara optimal. Dengan demikian, metode 

dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang 

peran yang sangat penting.
31

 

Metode secara umum adalah segala hal yang 

termuat dalam setiap proses pengajaran. Semua 

proses pengajaran yang baik maupun yang jelek 

pasti memuat berbagai usaha, memuat berbagai 

aturan serta di dalamnya terdapat sarana dan gaya 

                                                      
30

 Abidatul Hasanah, “Penerapan Metode Usmani dalam 

Pembelajaran al-Qur‟an Santri TPQ Nurul Iman Garum Blitar,” Briliant, 

4 (November, 2017), 485. 
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 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar 

Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2009), 70. 
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penyajian. Dan tidak mungkin sebuah proses 

pengajaran tanpa adanya usaha untuk menyampaikan 

sesuatu kepada pembelajaran.
32

 Salah satu usaha 

yang dilakukan untuk mengoptumalkan 

pembelajaran al-Qur‟an khususnya pemahaman 

tajwid salah satunya adalah menggunakan metode 

Ummi. 

a. Kilas Balik 

Pembelajaran membaca al-Qur‟an yang baik 

membutuhkan sebuah sistem yang mampu 

menjamin mutu setiap anak atau orang yang 

belajar membaca al-Qur‟an agar cepat dan mudah 

membaca al-Qur‟an secara tartil. Dan sebagaimana 

program pembelajaran yang lainnya bahwa dalam 

pembelajaran al-Qur‟an juga membutuhkan 
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pengembangan, baik dari segi konten, konteks, 

maupun support system-nya. 

Dalam mewujudkan hal di atas Ummi 

Foundation membangun sebuah sistem mutu 

pembelajaran al-Qur‟an dengan melakukan 

standarisasi input, proses dan outputnya. 

Sertifikasi adalah salah satu dari program yang 

menjadi syarat mutlak seorang guru yang akan 

mengajar metode Ummi. Tanpa sertifikasi guru, 

buku Ummi menjadi tidak berarti apa-apa dan 

kehilangan kekuatan sebagai metode yang mudah, 

cepat, dan berkualitas serta kehilangan ruh sebagai 

metode yang menyenangkan.
33

 

b. Motto 
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 Ummi Foundation, Modul Sertifikasi Guru Al-Qur‟an Metode 
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Ada tiga motto metode Ummi dan setiap 

guru pengajar Al-qur‟an metode Ummi hendaknya 

memegang teguh 3 motto ini, yaitu: 

1) Mudah, metode Ummi didesain untuk mudah 

dipelajari oleh siswa, mudah diajarkan bagi 

guru dan mudah diimplementasikan dalam 

pembelajaran di sekolah formal maupun 

lembaga non formal. 

2) Menyenangkan, metode Ummi dilaksanakan 

melalui proses pembelajaran yang menarik dan 

menggunakan pendekatan yang 

menggembirakan sehingga menghapus kesan 

tertekan dan rasa takut dalam belajar Al-

Qur‟an. 

3) Menyentuh Hati, para guru yang mengajarkan 

metode Ummi tidak sekedar memberikan 

pembelajaran Al-Qur‟an secara material toritik 
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tetapi juga menyampaikan substansi akhlak-

ahklak Al-Qur‟an yang diimplementasikan 

dalam sikap-sikap pada saat proses belajar-

mengajar berlangsung.
34

 

c. Visi  

Visi Ummi Foundation adalah menjadi 

lemabaga 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.
35

 

d. Misi  
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1) Mewujudkan lembaga profesional dalam 

pengejaran Al-Qur‟an yang berbasis sosial 

dan dakwah. 

2) Membangun sistem manajemen 

pembelajaran Al-Qur‟an yang berbasisi pada 

mutu. 

3) Menjadi pusat pengembangan pembelajaran 

dan dakwah Al-qur‟an pada masyarakat.
36

 

e.  Mengapa Bernama Ummi 

1) Ummi bermakna “ibu” (berasal dari bahasa 

arab dari kata “Ummun” dengan tambahan 

ya‟ mutakallim). 

2) Menghormati dan mengingat jasa ibu tiada 

orang yang paling berjasa kita semua kecuali 

orang tua kita terutama ibu. Ibulah yang telah 

mengajarkan banyak hal kepada kita, juga 
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mengajarkan bahasa kepada kita dan orang 

yang paling sukses mengajarkan bahasa 

didunia ini adalah ibu kita.  

3) Pendekatan yang digunakan dalam 

pe,belajaran Al-Qur‟an pendekatan metode 

Ummi adalah pendekatan bahasa ibu. Dan 

pada hakikatnya pendekatan bahasa ibu itu 

ada 3 unsur: 

a) 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.  

b) Repeatation (Diulang-ulang) 

Bacaan Al-qur‟an akan semakin 

kalihatan keindahan, kekuatan, dan 
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kemudahannya ketika mengulang-ngulang 

ayat atau surat dalam Al-Qur‟an. Begitu 

pula seorang ibu dalam mengajarkan 

bahasa kepada anaknya. Kekuatan, 

keindahan dan kemudahannya dengan 

mengulang-ngulnag kata dan kalimat 

dalam situasi dan kondisi yang berbeda-

beda. 

c) 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 menenladani seorang 
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ibu, agar guru juga dapat menyentuh hati 

siswa mereka.
37

 

 

 

f. Model Pembelajaran Metode Ummi 

Diantara spesifikasi metodologi Ummi adalah 

penggunaan model pembelajaran yang 

memungkinkan pengelolaan kelas yang sangat 

kondusif sehingga terjadi intregasi pembelajaran 

al-Qur‟an yang tidak hanya menekankan ranah 

kognitif. Metodologi tersebut dibagi menjadi 4 

(empat), yaitu: 

1) Privat / Individual 

Metodologi privat/individual adalah 

sebuah metode pembelajaran baca al-Qur‟an 

yang dijalankan dengan cara murid dipanggil 
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atau diajar satu persatu sementara anak yang 

lain diberi tugas membaca sendiriatau menulis 

buku Ummi. Metodologi ini digunakan jika: 

a) Jumlah muridnya banyak (bervariasi) 

sementara gurunya hanya satu. 

b) Jika jilid dan halamannya berbeda 

(campur). 

c) Biasanya dipakai untuk jilid rendah (jilid 1 

dan jilid 2) 

d) 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, pembelajaran dilanjutkan dengan 

individual. Metodologi ini digunakan jika: 
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a) Dalam satu kelompok jilidnya sama, 

halamannya berbeda. 

b) Biasanya dipakai untuk jilid 2 atau jilid 

keatas.
38

 

3) Klasikal Baca Simak 

Metodologi klasikal baca simak adalah 

sebuah metode pembelajaran baca al-Qur‟an 

yang dijalankan dengan membaca bersama-

sama halaman yang ditentukan 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 lainnya. Metode ini digunakan 

jika: 
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a) Dalam satu kelompok jilidnya sama, 

halaman berbeda. 

b) Biasanya banyak dipakai untuk jilid 3 

keatasatau 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.
39

 

g.  Tahapan Pembelajaran Metode Ummi 

Tahapan-tahapan pembelajaran al-Qur‟an 

metode Ummi merupakan langkah-langkah 

mengajar al-Qur‟an yang harus dilakukan seorang 

gurudalam proses belajar mengajar. Tahapan-

tahapan mengajar al-Qur‟an ini harus dijalankan 
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secara berurut sesuai dengan heirarkinya. 

Tahapan-tahapan pembelajaran al-Qur‟an metode 

Ummi dijabarkan sebagai berikut: 

1) Pembukaan  

2) Apersepsi  

3) Penanaman Konsep 

4) Pemahaman Konsep 

5) Latihan / Keterampilan 

6) Evaluasi 

7) Penutup 

Keterangan:  

1) Pembukaan adalah kegiatan pengkondisian 

para siswa untuk siap belajar, dilanjutkan 

dengan salam pembuka dan membaca do‟a 

pembuka belajar al-Qur‟an bersama-sama. 

2) Apersepsi adalah mengulang kembali materi 

yang telah diajarkan sebelumnya untuk dapat 
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dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan 

pada hari itu. 

3) Penanaman konsep adalah proses menjelaskan 

materi/pokok pembahasan yang akan diajarkan 

pada hari ini. 

4) Pemahaman adalah memahamkan kepada anak 

terhadap konsep yang telah diajarkan dengan 

cara melatih anak untuk membaca contoh-

contoh yang tertulis dibawah pokok bahasan. 

5) Keterampilan/latihan adalah melancarkan 

bacaan anak dengan cara mengulang-ulang 

contoh atau latihan yang ada pada halaman 

pokok bahasan dan halaman latihan. 

6) Evaluasi adalah pengamatan sekaligus 

penilaian melalui buku prestasi terhadap 

kemampuan dan kualitas bacaan anak satu 

persatu. 
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7) Penutup adalah pengkondisian anak untuk tetap 

tertib kemudian membaca do‟a penutup dan 

diakhiri dengan salam penutup dari Ustadz 

atau Ustadzah.
40

 

h.  Kelebihan dan Kekurangan Metode Ummi 

1) Kelebihan  

a) Memiliki 2 edisi panduan metode Ummi 

yaitu edisi untuk anak yang terdiri dari 6 

jilid dan edisi dewasa yang terdiri dari 3 

jilid. Edisi dewasa ini isinya sama dengan 

edisi anak, hanya saja untuk edisi dewasa 

merupakan ragkuman dari edisi anak. 

b) Menciptakan santri/siswa yang membaca 

dengan benar, fasih dan tartil. 
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c) Menciptakan santri/siswa yang terampil 

dan cepat (tanpa pikir panjang) dalam 

membaca. 

d) Menumbuhkan minta dan motivasi belajar 

siswa dalam mempejari dan memahami 

pembelajaran membaca Al-Qur‟an. 

e) Menciptakan pembelajaran aktif dimana 

siswa dapat belajar membaca dengan 

mengeja huruf-huruf. 

f) Meningkatkan efektifitas penyampaian 

materi pembelajaran. 

g) Meningkatkan interaksi edukatif antara 

guru dengan siswa yang baik. 

h) Meningkatkan aktifitas dan kreatifitas 

siswa dalam proses pembelajaran 

membaca al-Qur‟an. 
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i) Untuk lulusan sertifikasi ketat demi 

menjaga kualitas metode Ummi. 

2) Kekurangan 

a) Biaya workshop (pelatihan) yang mahal. 

b) Buku panduan relatif mahal.
41

 

3. Tajwid  

a. Pokok-pokok Dasar Ilmu Tajwid 

1) Pengertian  

Dari segi etimologi (bahasa), جويد   

adalah bentuk kata masdar dari fi‟il madli جود 

yang berarti memperbaiki/memperindah. 

Sedangkan menurut Ulama Mujawwidin, tajwid 

adalah mengeluarkan bacaan pada tiap-tiap 

huruf dari makhrojnya dan memberikan pada 

huruf-huruf tersebut hak dan mustahaknya. 
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Hak-hak huruf adalah sifat-sifat lazimah 

yang tidak pernah lepas dari huruf tersebut 

seperti sifat ،جهس شدج،  ست ال ،  ستفال، ق   ح dan 

lain-lain. Sedangkan mustahaknya huruf adalah 

sifat-sifat „aridoh (baru) yang datang pada saat-

saat tertentu dan terpisah pada saat-saat yang 

lain karena adanya salah sati dari beberapa 

sebab, seperti tarqiq, tafkhim, idzhar, idghom, 

ikhfa‟dan lain-lain.
42

 

2) Kegunaan  

Kegunaan ilmu tajwid adalah untuk 

membaca kalimat-kalimat Al-Qur‟an, agar 

huruf-hurufnya dibaca sesuai dengan makhroj 

dan hak mustahaknya. Sebagian ulama ada yang 
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menambahkan, bahwa ilmu tajwid ini juga 

untuk membaca hadis Rosululloh. 

Tetapi mayoritas ulama berpenadaat 

bahwa kegunaan ilmu tajwid adalah untuk 

membaca kalimat-kalimat Qur‟any. 

3) Hikmah  

Hikmah dari ilmu tajwid adalah menjaga 

lisan dari kesalahan ketika membaca al-Qur‟an 

dan hadis (bagi orang yang berpendapat bahwa 

kegunaan ilmu tajwid juga pada hadis 

Rosululloh) 

4) Keutamaan  

Ilmu tajwid adalah salah satu dariilmu 

yang lebih mulia dan lebih utama, karena ilmu 

tersebut berhubungan dengan Kalamulloh. 

5) Hubungan dengan Ilmu-Ilmu lain 
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Ilmu tajwid adalah salah satu dari 

Ulumussyar‟iyyah yang berhubungan langsung 

dengan al-Qur‟anul Karim.
43

 

6) Yang Meletakkan Dasarnya 

Orang pertama yang meletakkan dasar-

dasar ilmu tajwid ditinjau dari sisi keilmuan 

adalah Rosululloh, karena kepada beliau al-

Qur‟an diturunkan dengan bertajwid, beliau 

menerima al-Qur‟an dari Jibril, dan 

disampaiakan pada para sahabat. Kemudian para 

sahabat menyampaikan pada tabi‟in dan 

seterusnya. 

Adapun orang pertama yang meletakkan 

dasar-dasar kaidahnya, para ulama berbeda 

pendapat, yaitu:  

a) Abu Aswad Adduali 
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b) Abu Ubaid Al Qosim bin Salam 

c) Imam Kholil bin Ahmad 

7) Namanya  

Nama ilmu ini adalah Ilmu Tajwid. 

Tajwid adalah memperindah bacaan al-Qur‟an 

dengan membersihkan dan membebaskan 

lafadz-lafadznya dari kesalahan yang 

menyebabkan bacaan tersebut menjadi jelek. 

Dengan kata lain tajwid adalah akhir yang 

paling tinggi dan batas maksimal dalam 

kebenaran baca, serta muara penghabisan dalam 

memerindah bacaan. 

Tidak diragukan lagi bahwa sebagaimana 

umat Muhammad SAW. beribadah dengan 

memahami makna Al-Qur‟an dan melaksanakan 

aturan-aturannya. Mereka juga beribadah 

dengan membenarkan bacaan dan menegakkan 
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hurufnya, sesuai dengan sifat-sifat yang diterima 

dariguru-guru mereka yang riwayatnya 

bersandar, sambung-menyambung ke 

Rosululloh SAW. 

Tidak dibenarkan membaca al-Qur‟an 

berbeda dengan riwayat yang diterima 

Rosululloh SAW. Apalagi beralih pada bacaan 

lain.
44

 

 

8) Pengambilannya  

Ilmu ini diambil dari bacaan Rosululloh 

dan dari cara membaca para sahabat dan para 

tabi‟in serta pengikut mereka, lalu dari imam 

qiro‟ah dan seterusnya sampai kepada kita 

semua dengan riwayat yang mutawatir. 

9) Hukumnya  
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Hukum mempelajari ilmu ini adalah 

fardlu „ain bagi setiap mukallaf yang membaca 

al-Qur‟an, baik semuanya atau sebagian, 

walaupun hanya satu surat. Hukum tersebut 

berdasarkan al-Qur‟an, hadis nabi, dan ijma‟ul 

ummat. 

a) Dasar hukum dari al-Qur‟an adalah   ا س ا  ز ل

 sahabat Ali .(QS. Al-Muzammil ayat 4)   س  ال

bin Abi Thalib ketika ditanya tentang arti 

tartil, beliau menjawab : “tartil adala   جويد 

 memperbaiki bacaan ,  اوقوف    سفح  احس ف

huruf dan mengetahui tempat-tempat waqof”. 

b)  Adapun dasar hukum dari hadis adalah hadis 

yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Jalaluddin 

As-Suyuti, beliau meriwayatkan dari Imam 

At-Tobaroni, bahwasanya Ibnu Mas‟ud 

mendengarkan seorang laki-laki membaca 
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suatu ayat, namun laki-laki tersebut 

membacanya dengan pendek-pendek tanpa 

memanjangkan apa yang dibaca panjang. 

Maka berkatalah Ibnu Mas‟ud, “Tidak seperti 

itu Rosululloh membacakannya kepadaku”. 

lalu laki-laki itu bertanya, “bagaimana 

Rosululloh membacakannya kepadamu?”, 

kemudian Ibnu Mas‟ud membaca ayat 

tersebut dengan memanjangkan kalimat yang 

harus dibac panjang. Dan membaca pendek 

kalimat yang harus dibaca pendek. 

c)  Dasar hukum dari ijma‟ul ummat adalah 

Syaikh Muhammad Maki Nasor berkata 

dalam kitabnya  ا ف د  ا ول نهايح yang artinya : 

sesungguhnya para ulama telah sepakat atas 

wajibnya menggunakan ilmu tajwid (bagi 

pembaca al-Qur‟an) sejak zaman Nabi 
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samapai zaman kita sekarang ini, dan 

pendapat itu tidak seorangpun 

menentangnya.
45

 

b. Hukum Nun Sukun dan Tanwin 

1) Idzhar  

Idzhar artinya jelas, menurut istilah 

adalah mengeluarkan setiap huruf dari 

makhrajnya tanpa memakai dengung pada huruf 

yang diizdharkan. Idzhar dalam pengertian 

hukum nun sukun dan tanwin adalah apabila ada 

nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu 

dari huruf halq yang enam, maka dinamakan 

idzhar. Enam huruf idzhar tersebut ialah   - ه  - 

 Cara membaca idzhar harus .غ - ع - خ- ح

terang dan jelas. Idzhar halq harus dibaca satu 

                                                      
45

 Ibid., 5-6. 
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ketukan, tidak memantul, tidak dengan dan tidak 

boleh samar, contohnya: اَخ    َخ ْي ُر  يَخ ْيهَخوْي
46

 

2) Idgham bi Ghunnah 

Idgham artinya memasukkan, bighunnah 

artinya dengan dengung. Dalam pengertian 

hukum nun bersukun dan tanwin, idgham bi 

ghunnah ialah apabila nun sukun dan tanwin 

bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 

empat, maka dinamakan idgham bi ghunnah. 

Keempat huruf idgham bi ghunnah itu ialah ي - 

  .  - م - ا

Cara membaca idgham bi ghunnah adalah 

dengan memasukkan suara nun sukun atau 

tanwin kepada huruf idgham bi ghunnah yang 

ada dihadapannya sehingga menjadi satu 

                                                      
46

 Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur‟an & Ilmu 

Tajwid (Jakarta: Al-Kautsar, 2010), 83-84. 
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ucapan, seakan-akan satu huruf. Pada waktu 

mang-idgham-kan, suara harus ditasydidkan 

pada huruf idgham bighunnah yang ada di 

hadapan nun sukun atau tanwin, lalu ditahan 

kira-kira dua ketukan seraya memakai ghunnah 

atau dengung ketika membacanya.  Contohnya : 

زُر  اَخ ْي  نُر ْيفَخحٍة   ِد ْي  – يَخ ْيدِد  

3) Idgham bila Ghunnah 

Bila ghunnah artinya tanpa memakai 

dengung. Idgham bila ghunnah dalam 

pengertian hukum nun sukun dan tanwin ialah 

apabila nun sukun dan tanwin bertemu salah 

satu huruf dari lam dan ra‟, dinamakan idgham 

bila ghunnah.  

Cara membaca idgham bila ghunnah 

adalah dengan memasukkan suara nun sukun 

atau tanwin sepenuhnya kepada huruf lam atau 
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ra‟ tanpa memakai dengung. Pada waktu meng-

idgham-kan, suara harus di tasydidkan kepada 

huruf lam atau ra‟ seraya menahannya sejenak. 

Contoh : نَّلا  ِد ْي  زٌر  – اَخدُر فُروْي . زَخ ِد ْي ٌر   َخ
47

 

4) Iqlab  

Iqlab menurut bahasa artinya 

memindahkan dari bentuk asalnya (kepada 

bentuk lain). Sedangkan menurut istilah iqlab 

adalah menjadikan suatu huruf kepada makhraj 

huruf lain seraya tetap menjaga ghunnah. Iqlab 

dalam pengertian hukum nun sukun dan tanwin 

adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu 

dengan huruf ba‟, maka keduanya ditukar 

menjadi mim, tetapi hanya dalam bentuk suara, 

tadak dalam bentuk tulisan. 

                                                      
47
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Cara membaca iqlab ialah dengan 

mengubah suara nun sukun atau tanwin tatkala 

menghadapi huruf ba‟ menjadi mim. Kedua 

bibir dirapatkan untuk mengeluarkan bunyi mim 

seraya dibarengi dengung yang keluar dari 

pangkal hidung. Selanjutnya ditahan sejenak 

kira-kira dua ketukan sebagai tanda disana 

terdapat hukum iqlab. Contoh :  يَخوْي َخ ِدرٍة  – تِدهِد ْي  تِدرًذ 

هَخ َّل َخ   تِدجَخ

 

 

5) Ikhfa‟  

Ikhfa‟ artinya asamar atau tertutup. Ikhfa‟ 

dalam pengertian hukum nun sukun dan tanwin 

adalah apabila nun sukun atau tanwin 

menghadapi salah satu dari huruf-huruf ikhfa‟ 

yang berjumlah lima belas ini, maka dinamakan 
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ikhfa‟ haqiqi. Huruf ikhfa‟ antara lain : ث - خ - 

 - ف - ظ - ط - ض - ص - ش - ض - ش - ذ - د - ج

 Cara membaca hukum ikhfa‟ adalah .ك - ق

memadukan antara suara nun bersukun atau 

tanwin dengan suara huruf ikhfa‟ yang ada di 

hadapannya. Contoh .  َخ  ْيالًذ  قَخوْي ًذ  
48

 

 

 

 

c. Hukum Mim Sukun 

1) Ikhfa‟ Syafawi 

Ikhfa‟ artinya samar, syafawi artinya bibir. 

Ikhfa‟ syafawi hanya terjadi apabila memenuhi 

tiga syarat sebagai berikut: 

a) Apabila ba‟ berada setelah mim sukun. 
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b) Terjadi diantara dua kata. 

c) Terjadi proses ghunnah. 

Cara membacanya adalah dengan 

menyuarakan huruf mim menurut makhraj dan 

sifatnya dan mengucapkan sebelum ba‟, diberi 

ghunnah selama dua harakat, demikian menurut 

para ulama, ahli tajwid. Contoh :  تَخ ِد ْي  – تِدااِد   َخ  ْي

جِد   َخ ُر ْي  سَخ َخ ِد تِدا ْي  

2) Idgham Mimi 

Idgham mimi atau disebut juga idgham 

mutamatsilayn. Dinamakan idgham mimi karena 

dalam proses idghamnya mim dimasukkan 

kepada huruf mim pula. Dan disebut 

mutamatsilayn karena huruf yang berhadapan 

sama.  

Huruf idgham mimi hanya satu, yaitu mim. 

Cara membaca idgham mimi ialah dengan 
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memasukkan suara mim yang sukun kepada 

mim yang berharakat yang ada dihadapannya. 

Kemudian suara diidghamkan secara sempurna 

tiga harakat, dengan suara ghunnah yang keluar 

dari pangkal hidung. Contohnya : –   َخ َخالًذ  اَخهُر ْي  

جٌر   َخ َخ ْيهِد ْي  دَخ   ُر ْي َخ
49

 

3) Idzhar Syafawi 

Idzhar artinya jelas atau terang. Syafawi 

artinya bibir. Terjadinya idzhar syafawi apabila 

mim mati bertemu dengan huruf hija‟iyyah 

selain ba‟ dan mim, maka dinamakan idzhar 

syafawi. Dengan demikian huruf idzhar syafawi 

adalah seluruh huruf hija‟iyyah selain ba‟ dan 

mim.  
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 Khuddamu al-Ma‟had Darul Huda Mayak, Ilmu Tajwid 

Penuntun Membaca Al-Qur‟an (Ponorogo: Darul Huda Press, 2012), 74-
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Cara membaca idzhar syafawi harus jelas 

dan terang, yakni pada saat mengahadapi mim 

dengan cara merapatkan bibir. Kejelasan 

pengucapannya cukup satu ketukan, tidak boleh 

lebih. Karena jika lebih, dikhawatirkan akan 

berubah menjadi ikhafa‟ atau ghunnah.  

Contoh :   انُروْي   َخنَّلهُر ْي  – ضَخ ُّوْي   ُر ْي  50  َخ

d. Hukum Nun dan Mim Bertasydid 

Dalam ilmu tajwid, hukum mim dan nun 

yang bertasydid dikenal dengan ghunnah 

musyaddadah. Ghunnah menurut bahasa artinya 

dengung, musyaddadah artinya bertasydid atau 

memakai tasydid.  

Cara membaca ghunnah musyaddadah yaitu 

dengan menghentakkan suara mim atau sukun 

yang bertasydid, didengungkan secara nyata ke 

                                                      
50
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pangkal hidung, selama dua harakat atau ketukan. 

Pada waktu meng-ghunnah-kan huruf mim yang 

bertasydid, kedua bibir haruslah dalam keadaan 

tertutup karena makhraj mim hanya terjadi jika 

kedua bibir dalam keadaan tertutup. Sebaliknya, 

ketika meng-ghunnah-kan huruf nun yang 

bertasydid, kedua bibir tidak boleh tertutup karena 

makhraj nun hanya terjadi jika kedua bibir dalam 

keadaan terbuka dan pada saat yang bersamaan 

ujung lidah menekan lahmatul asnan (daging 

tempat tumbuhnya gigi seri atas). Contoh :  ِداَّل -  

ا  - ِد َّل
51

 

e. Hukum Qalqalah 

Qalqalah menurut bahasa artinya bergerak 

atau berputar, sedangkan menurut istilah adalah 

                                                      
51

 Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur‟an & Ilmu , 

101. 
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suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas 

yang terjadi pada huruf yang mati setelah menekan 

pada makhraj tersebut. Huruf qalqalah ada 5 huruf 

yang terkumpul dalam kalimat د - ج - ب - ط - ق. 

Qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu 

qalqalah sughra dan qalqalah kubra. 

1) Qalqalah Sughra 

Sughra artinya kecil, qalqalah sughra menurut 

istilah ialah jika huruf qalqalah dalam keadaan 

sukun asli, maka ia dinamakan qalqalah 

sughra. Contoh :  اَخ وْي اَخ  - يَخ ْي َخ ُر صَخ ْي اَخ  -  ُرجْي  - يَخدْي ُر ُروْي

اَخ  وْي قَخثْي ِد َخ   ِد ْي  – يَخ ْي َخ ُر  

2) Qalqalah Kubra  

Kubra artinya besar. Qalqalah kubra menurut 

istilah ialah jika huruf qalqalah dalam keadaan 

sukun karena diwaqafkan, maka ia dinamakan 
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qalqalah kubra. Contoh :  تَخاطٌر  - تَخهِد ْي ٍة  -  َخ َخةَّل  - زِد

يْيدٌر  دِد  . اَخ َخ

Cara mengucapkan qalqalah adalah dengan 

menekankan kuat makhraj huruf qalqalah yang 

mati sehingga suaranya memantul dengan pantulan 

yang kuat dan jelas. Namun pada qalqalah kubra 

harus lebih berkumandang dan lebih jelas dari 

qalqalah sughra. Bahkan pengucapan qalqalah 

kubra harus lebih kuat lagi ketika huruf qalqalah 

kubra diwaqafkan tersebut dalam keadaaan 

bertasydid.
52

 

f. Hukum Mad 

1) Mad Asli  

                                                      
52

Khuddamu al-Ma‟had darul Huda Mayak, Ilmu Tajwid Penuntun 

Membaca Al-Qur‟an, 100-101. 
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Mad Asli adalah hukum mad yang dasar 

atau yang pokok. Mad asli dikenal pula dengan 

istilah mad thabi‟i. huruf mad ada tiga yaitu:  

a) Alif ( )  dan huruf sebelumnya berharaokat 

fathah. Contoh :  قَخالَخ  

b) Wawu ( )  yang bersukun dan huruf 

sebelumnya berharokat dlommah. Contoh 

لُر :   يَخ ُروْي

c) Ya‟ (ي) yang bersukun dan huruf 

sebelumnya berharokat kasroh.  Contoh : 

فِد ْي ِد 
53

 

2) Mad Far‟i  

a) Mad Wajib Muttashil 

Mad artinya panjang, wajib artinya 

harus (dipanjangkan), dan muttashil artinya 
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 Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur‟an & Ilmu , 
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bersambung (dengan hamzah). manurut 

istilah, mad wajib muttashil adalah apabila 

mad asli dan hamzah bertemu dalam satu 

kata. Cara membaca mad wajib muttashil 

ialah dengan memanjangkan bunyi atau 4 

atau 5 harokat, baik saat washal, atau waqaf, 

dan boleh enam harokat jika hamzah terletak 

di akhir kata. Contoh :  جَخ  َخ
54

 

b) Mad Jaiz Munfashil 

Mad artinya panjang, sedangkan jaiz 

artinya boleh (diperpanjang lebih dari dua 

harokat), dan munfashil artinya terpisa 

(antara mad dengan hamzah). menurut istilah 

mad jaiz munfashil ialah apabila mad asli 

pada satu kata bertemu dengan hamzah di 

kata yang lainnya. Cara membaca mad jaiz 
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munfashil ialah dengan memanjangkan 

bunyi 4 atau 5 harokat. Hukum dari panjang 

mad jaiz munfashil adalah jawaz (boleh), 

karena sebagian qurra‟ (imam qira‟at) ada 

yang meriwayatkan ukuran panjangnya 

boleh 2 harokat dan boleh pula 3, 4, atau 5 

harokat. Contoh : ثُردُر      َخ ْي
55

 

c) Mad Badal 

Mad artinya panjang dan badal 

artinya pengganti. Menurut istilah, mad 

badal adalah berkumpulnya huruf mad 

dengan hamzah dalam kalimat, tetapi posisi 

hamzah lebih dahulu dari huruf mad. 

Dinamakan badal karena huruf mad yang 

ada berasal dari huruf hamzah kemudian 

diganti dengan huruf mad. Cara membaca 
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mad badal dalam riwayat Hafsh dari Ashim 

hanya dibaca dengan 2 harokat. Contoh : 

asalnya  ُر ْي ِد َخ    ُر ْي ِد َخ   
56

 

d) Mad Layn 

Mad artinya panjang, dan layn 

artinya lunak. Menurut istilah mad layn 

adalah apabila wawu dan ya‟ berharokat 

sukun dan huruf sebelumnya berharokat 

fathah. Cara membacanya dipanjangkan 

2,4,6 harokat. Contoh :  فٍة   ِد ْي وْي   اْي َخ ْيسِد  تِد َخدِدكَخ  –  َخ

 

e) Mad „Iwadl 

Mad artinya panjang dan „iwadl 

artinya pengganti. Menurut istilah mad 

„iwadl adalah berhentinya (bacaan) pada 
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tanwin fathah di akhir kalimat. Cara 

membaca mad „iwadl dipanjangkan 2 

harokat. Contoh : قِد ْيثًذا ا - زَخ ثْيحًذ  ضَخ
57

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran kerangka berfikir adalah 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan 

sebagai masalah yang penting.
58

 Berdasarkan landasan 

teori dan telaah pustaka diatas maka kerangka berpikir 

dalam penelitian ini adalah: 

 

Variabel Independen  

(X-1) : Metode Usmani 

(X-2) : Metode Ummi 

Variabel Dependen (Y): Tajwid  

                                                      
57

 Ibid., 127. 
58

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 91.  
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1.  Jika pembelajaran metode usmani dan metode ummi 

baik, maka pemahaman tajwid murid baik. 

 

 

 

 

 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka 

berfikir diatas, maka selanjutnya dirumuskan hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

 

1. Hipotesis Nihil (Ho) 

Tidak ada perbedaan pemahaman tajwid murid 

dengan metode Usmani di TPQ Roudlotul Jannah 

Metode 

Usmani 

(X1) 

Metode 

Ummi (X2) 

 

Tajwid (Y) 
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Sampung Ponorogo dan Metode Ummi di MI Plus 

Darul Falah Mujoagung Jombang. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada perbedaan pemahaman tajwid murid dengan 

metode Usmani di TPQ Roudlotul Jannah 

Sampung Ponorogo dan Metode Ummi di MI Plus 

Darul Falah Mujoagung Jombang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah mencatat 

perencanaan dari cara berpikir dan merancang suatu 

strategi untuk menemukan sesuatu.
59

 Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat 

komparasional, istilah komparasi dalam bahasa Inggris 

sering kita jumpai istilah compare, comaparability, 

comparable, comaparative dan comparason. Penelitian 

komparasi pada pokonya adalah penelitian yang 

berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan 

tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, 

tentang ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap 

ide/prosedur kerja. Dapat juga dilaksanakan dengan 
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 Prasetyo dan Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: 

Raja Grafindo, 2008), 53. 
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maksud untuk membandingkan kesamaan pandangan 

dan perubahan pandangan. 

Adapun pengertian tentang teknik analisa 

komparasional yaitu salah satu teknik analisa kuantitatif 

atau salah satu teknik analisa statistik yang dapat 

digunakan untuk menguji hipotesa mengenai ada 

tidaknya perbedaan antar variabel yang sedang diteliti. 

Jika perbedaan itu ada, apakah perbedaan itu merupakan 

perbedaan yang berarti atau meyakinkan (signifikan) 

ataukah perbedaan itu hanyalah secara kebetulan saja.
60

 

Dalam penelitian ini penulis membandingkan 

adaah perbedaan yang signifikan antara pembelajaran 

tajwid dengan menggunakan metode Usmani dengan 

pembelajaran tajwid menggunakan metode Ummi. 

Selain itu juga mengetahui tingkat pemahaman tajwid 
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 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 

2016), 149-150. 
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baik menggunakan metode Usmani maupun metode 

Ummi. 

 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

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. Jadi populasi bukan hanya orang 

tetapi juga subyek dan benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakter/sifat yang dimiliki oleh subyek atau 

obyek itu.
61

 Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh murid TPQ Roudlotul Jannah yang 

                                                      
61
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berjumlah 140 dan seluruh murid MI Plus Darul 

Falah yang berjumlah 170. Sehingga jumlah 

keseluruhan populasi adalah 310. 

2. Sampel  

Dalam penelitian kuantitatif, sempel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu.
62

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan teknik simple random sampling, 

yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 
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yang ada didalam popsulasi itu.
63

 Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto bahwasannya 

apabila subjeknya meliputi 100-150, maka lebih 

baik diambil semua jika pengambilan data 

menggunaka angket. Namun jika jumlah subjeknya 

besar maka dapat diambil antara 25-30% atau lebih 

tergantung setidak-tidaknya dari: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, 

dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap 

subjek, karena hal ini menyangkut banyak 

tidaknya data. 

c. Besar resiko yang ditanggung peneliti. 

Dengan begitu peneliti mengambil sampel 

yang akan digunakan sebesar 25 % dari seluruh 

                                                      
63
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anggota populasi. Jadi 25% x 310 = 77,5 atau 78 

orang.  

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
64

 Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang 

pemahaman tajwid baik melalui metode Usmani maupun 

Ummi yang diambil dari tes. 

Dalam pengumpulan data tersebut, peneliti 

menggunakan tes. Tes merupakan rangkaian pertanyaan 

yang memerlukan jawaban testi sebagai alat ukur dalam 

proses asasmen maupun evaluasi dan mempunyai peran 

penting untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, 
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 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka 
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kecerdasan, bakat atau kemampuan yang dimiliki 

individu atau kelompok. Kreteria penyusunan tes hasil 

belajar yang baik dapat mengukur apa yang semestinya 

diukur, dengan melihat kesesuaian soal serta tujuan 

pembelajaran. Setiap butir soal mempunyai jawaban 

yang jelas, relevan dan spesifik. Jelas dalam arti setiap 

jawaban soal tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

Relevan artinya bersesuaian ditinjau dari kemampuan 

yang ditetapkan dalam indikator pencapaian hasil 

belajar. Spesifik lebih kepada prosedur penyusunan 

kalimat pertanyaan maupun pernyataan dalam soal, dan 

tidak membingungkan dan mengendung unsur jebakan. 

Misalkan dalam faktor pengecoh pada alternatif jawaban 

soal pilihan ganda, peneliti kerap memberi alternatif 

jawaban sinonim dari kata yang berbeda, tapi bermakna 

sama.
65
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Dalam tes tertulis responden ditanyai serangkaian 

pertanyaan yang dinilai secara objektif. Hasil skor tes 

digunakan sebagai data. Karena jenis tes dibuat sebaik 

mungkin dan kualitas teknik yang kuat, maka sering kali 

digunakan dalam penelitian pendidikan sebagai 

pengukuran penampilan siswa.
66

 

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan 

tes tertulis pilihan ganda yang diujikan langsung kepada 

siswa atau testi, sehingga didapat data yang berupa hasil 

pemahaman tajwid siswa. Adapun instrument 

pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 

 Instrumen Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian  

Indikator  No. Jumlah 

Pemahaman 

Tajwid 

Tajwid 

dalam 

1. Hukum  nun 

sukun dan 

2, 3, 

4, 5, 

5 

                                                                                                           
(Bandung: Alfabeta, 2016), 69. 

66
 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2014), 97. 
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Murid 

Dengan 

Metode 

Usmani Di 

Tpq 

Roudlotul 

Jannah 

Sampung 

Ponorogo 

Dan Metode 

Ummi Di 

Mi Plus 

Darul Falah 

Mojoagung 

Jombang 

metode 

Usmani 

maupun 

Ummi 

tanwin 6 

2. Hukum 

mim sukun  

7, 8, 

9 

3 

3. Hukum nun 

dan mim 

bertasydid 

10, 

15 

2 

4. Hukum 

qolqolah 

1, 

11, 

13, 

14 

4 

5. Hukum mad 

Thobi‟i 

12 1 

6. Hukum mad 

wajib 

muttashil 

17 1 

7. Hukum mad 

jaiz 

munfashil  

18 1 

8. Hukum mad 

badal 

19 1 

9. Hukum mad 

layn 

16 1 

10. Hukum 

mad iwadl 

20 1 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data adalah cara-cara yang 

ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti 
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dalam mengumpulkan datanya.
67

 Dalam rangka 

memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan metode/teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan tes. Tes 

adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur 

(yang perlu ditempuh) dalam rangka pengukuran dan 

penilaian dibidang pendidikan, yang berbentuk 

pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa 

pertanyaan-pertanyaan (yang harus dijawab), atau 

perintah-perintah (yang harus dikerjakan) oleh testee, 

sehingga (atas dasar data yang diperoleh dari 

pengukuran tersebut) dapat dihasilkan nilai yang 

melambangkan tingkah laku atau prestasi testee, yang 

mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang 

                                                      
67

 Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif  (Bandung:  Remaja 

Rosdakarya, 2014), 159. 
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dicapai testee lainnya, atau dibandingkan dengan nilai 

standart tertentu.
68

 

Bentuk tes yang diberikan oleh peneliti berupa 

pilihan ganda dimana jawaban dari pertanyaannya 

sudah disediakan. Sedangkan soal tes dibuat oleh 

peneliti, kemudian diserahkan kepada guru masing-

masing lembaga untuk dikoreksi dan di ujikan kepada 

peserta didik. Semua bentuk pertanyaan atau suruhan 

tersebut mengharapkan agar murid-murid menunjukkan 

pengertian mereka terhadap materi yang dipelajari. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

                                                      
68

 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian 

Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), 49. 
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digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur.
69

 Setelah peneliti menyebarkan instrumen 

kepada responden yang bukan responden 

sesungguhnya, setelah terisi dan terkumpul, peneliti 

menentukan validitasnya berdasarkan formula 

tertentu, seperti product moment. 
70

 

Product Moment Correlation atau 

lengkapnya: Product of the Moment Correlation 

adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antar 

dua variabel, teknik korelasi ini dikembangkan oleh 

Karl Pearson, yang akhirnya disebut Teknik Korelasi 

Pearson. Rumusnya yaitu:
71

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛  𝑋𝑌 −    𝑋   𝑌 

  𝑛  𝑋2 −    𝑋 2  𝑛  𝑌2 −    𝑌 2 
 

                                                      
69

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

121 
70

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan suatu 

pendekatan praktik dengan menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po 

PRESS, 2012), 82 
71

 Retno Widyaningrum, Statistika edisi revisi, 105-107 
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Keterangan: 

rxy  = Angka indeks Korelasi Product Moment 

ΣX  = jumlah seluruh nilai X 

ΣY = jumlah seluruh nilai Y 

∑XY = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan 

nilai Y 

N = Jumlah responden. 

Dalam hal analisis item ini Masrun 

sebagaimana dikutip dari Sugiyono menyatakan 

“Teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini 

sampai sekarang merupakan teknik yang paling 

banyak digunakan”. Selanjutnya dalam memberikan 

interpretasi terhadap koefisien korelasi, “Item yang 

mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor 

total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa 
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item tersebut mempunyai validitas yang tinggi 

pula.
72

 

Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh 

mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang 

ingin diukur. Untuk menguji validitas instrumen 

dengan melihat nilai Correlation Coeficient. Untuk 

sampel 30 responden dengan alpha (α = 5% atau 

0,05), didapat r tabel sebesar 0,361 (tabel of critical 

value r the pearson produbt moment correlation). 

1) Apabila rhitung > rtabel , maka soal tes dikatakan 

valid. 

2) Apabila rhitung < rtabel , maka soal tes dikatakan 

tidak valid. 

Berikut ini hasil uji validitas instrumen 

pengumpulan data:  

 

                                                      
72

 Sugiyono, Metode Penelitian,188. 
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Tabel 3.2 

Uji Validitas Instrumen 

No. 

soal 

R- Tabel R- Hitung keterangan 

1 0,361 0,786 Valid 

2 0,361 0,757 Valid 

3 0,361 0,886 Valid 

4 0,361 0,530 Valid 

5 0,361 0,612 Valid 

6 0,361 0,491 Valid 

7 0,361 0,786 Valid 

8 0,361 0,757 Valid 

9 0,361 0,886 Valid 

10 0,361 0,530 Valid 

11 0,361 0,612 Valid 

12 0,361 0,491 Valid 

13 0,361 0,420 Valid 

14 0,361 0,475 Valid 

15 0,361 0,536 Valid 

16 0,361 0,757 Valid 

17 0,361 0,886 Valid 

18 0,361 0,659 Valid 

19 0,361 0,757 Valid 

20 0,361 0,786 Valid 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui 

bahwa hasil dari uji validitas pada seluruh item 

pertanyaan memiliki nilai Corrected item-total 

correlation (r-hitung) > r-tabel, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada 

instrumen penelitian valid dan dapat digunakan 

sebagai alat ukur pemahaman tajwid dalam metode 

Usmani maupun metode  Ummi. 

2. Uji Reliabilitas  

Apabila instrumen dinyatakan valid, maka 

tahap berikutnya adalah menguji reliabilitas 

instrumen untuk menunjukkan kesalahan dalam 

mengukur instrumen. Rumus yang digunakan dalam 

uji reliabilitas ini adalah rumus alpha. 

Rumus koefisien alpha: 

 

Keterangan: 

r11 = Koefisien Reliabilitas 

k = Banyaknya butir pertanyaan 

σi = Varians untuk item soal ke 
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σt = Varians total dari skor
73

 

Pada penelitian ini, perhitungan uji 

reliabilitas akan dilakukan menggunakan program 

komputer yaitu program SPSS. 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai Cronbach‟s Alpha dengan 

nilai 0,6. Jika nilai Cronbach‟s Alpha lebih dari 0,6, 

maka akan dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cross 

of 

Value 

Keterangan 

Tajwid 

dalam 

Usmani 

dan Ummi 

0,834 0,6 Reliabel 

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, dapat 

diketahui besarnya nilai Cronbach‟s Alpha > 0,6. 

                                                      
73

 Suharsimi Arikunto, Prosedu Penelitian “Suatu Pendekatan 

Praktek” (Jakarta: PT Rineka Cipta), 177. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

pertanyaan dari instrumen penelitian dinyatakan 

reliabel, berarti instrumen yang dimiliki dapat 

digunakan sebagai pengumulan data dan penelitian. 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

normalitas data dari masing-masing metode. Yang 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Hal ini penting dilakukan agar dapat 

menentukan teknik analisis data yang ada yaitu 

menggunakan statistik parametrik atau statistik non 

parametrik. Maka dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

bantuan program SPSS untuk menguji setiap data 

variabel apakah data  tersebut berdistribusi normal 

atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan agar 

data variabel dapat dikatakan data yang berdistribusi 
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normal adalah apabila hasil signifikansi > 0,05, dan 

data tidak berdistribusi normal apabila signifikansi 

< 0,05.
74

 

Rumus Uji Kolmogorov-Smirnov: 

Dmax =  
𝑓

𝑛
−  

𝑓𝑘

𝑛
−  𝑝 ≤ 𝑧    

Keterangan:  

n = jumlah data 

f = frekuensi 

fk = frekuensi komulatif 

z = 
𝑥−𝜇

𝜎
75 

4. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan uji perbedaan 

varians antara dua kelompok data atau lebih. 

Dengan demikian, uji homogenitas ini 

                                                      
74

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 121. 
75

 Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik, 45 
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mengasumsikan bahwa, data ditiap variabel 

mempunyai varians yang homogen dengan data 

pada variabel lain. Pengujian statistika parametrik 

dengan t test dan ANOVA termasuk jenis statistika 

yang memerlukan prasyarat uji homogenitas.
76

 

Uji ini diperlukan sebelum kita 

membandingkan beberapa kelompok data. Jika salah 

satu variansi kelompok jauh lebih besar dibanding 

kelompok yang lain. Rumus yang digunakan dalam 

uji homogenitas ini adalah Uji Levene 

Fhitung = 
𝐹𝑝𝑒 𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑔

𝐹𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏 𝑢𝑡
 

dengan  

Fpembilang = 

  
  𝑥 2

𝑛  
𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑙  

 −
   𝑋 𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑙  

2

  𝑛 𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑙  

 𝑘−1 
 

Fpenyebut = 

   𝑋2 𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑙  −  
  𝑥 2

𝑛  
𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑙  

 

  𝑛 𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑙  − 𝑘−1 
 

                                                      
76

 Ibid., 22. 
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Keterangan:  

K = jumlah variabel yang diuji 

n = jumlah data 

X = |𝑥 − 𝑥| 77 

5. Analisis Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul. 

Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan 

jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

                                                      
77

 Ibid., 29-30. 
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diajukan.
78

 Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis komparasional. Penelitian 

komparatif difokuskan untuk membandingkan 

variabel bebas dari beberapa kelompok subyek yang 

mendapat pengaruh yang berbeda dari variabel 

bebas. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat bukan karena perlakuan dari peneliti, 

melainkan telah berlangsung sebelum penelitian 

dilakukan.
79

  

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti  

adalah teknik analisis t Test dan lebih tepatnya 

adalah Independent sample t test. Independent 

sample t test adalah pengujian menggunakan 

distribusi t terhadap signifikansi perbedaan nilai rata-

                                                      
78

 Sugiyono, Metode Penelitian, 207. 
79

 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 216. 
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rata tertentu dari dua kelompok sampel yang tidak 

berpasangan. 

 Untuk perhitungannya akan menggunakan 

program SPSS. Dalam pelaksanaan langkahnya 

adalah membandingkan nilai t-test dengan data tabel 

taraf signifikan 1% dan taraf signifikan 5%. Jika 

nilai t-test lebih besar dari taraf signifikan 1% atau 

pada taraf 5% maka hipotesis penelitian diterima, 

jika sebaliknya nilai t-test kurang dari taraf 

signifikan 1% maupun 5% maka hipotesis ditolak.
80  

Rumus:  

Thitung = 

𝑥 1 −𝑥 2

  
  𝑥1

2−
  𝑥1 

2

𝑛𝑥1
 +  𝑥2

2−
  𝑥2 

2

𝑛𝑥2
 

𝑛𝑥1+𝑛𝑥2−2
  

1

𝑛𝑥1
+

1

𝑛𝑥2
 

 

 

                                                      
80

 Retno Widyaningrum, Statistika, 159. 
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Keterangan: 

𝑥 1 = mean data x1 

𝑥 2 = mean data x2 

 𝑥1 = total data x1 

 𝑥2  = total data x2 

𝑛𝑥1  = jumlah data x1 

𝑛𝑥2  = jumlah data x2
81

 

  

                                                      
81

 Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik, 65. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. TPQ Roudlotul Jannah 

a. Profil 

TPQ Roudlotul Jannah berdiri sekitar 5 

tahun yang lalu yaitu pada tahun 2014. TPQ ini 

terletak di Dusun Tamansari Desa Plebon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

Tepatnya disebelah barat pasar Plebon. TPQ 

Roudlotul Jannah didirikan oleh Bapak Dardiri. 

Aktifitas belajar mengajar dilaksakan mulai sore 

hari sekitar pukul 16.00 sampai 17.30 WIB dan 

bertempat di gedung TK dan sebagian berada di 

ruang tamu rumah Bapak Dardiri. Ciri khas TPQ 

Roudlotul Jannah adalah penguasaan membaca 
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Al-Qur‟an dengan menggunakan metode 

Usmani, menghafal bacaan-bacaan sholat, dan 

menghafal surat-surat khusus semisal surat 

Yasin. Jumlah siswa TPQ Roudlotul Jannah 

adalah 140 anak. Berasal dari warga sekitar TPQ 

dan ada yang berasal dari tetangga dusun 

terdekat. Rata-rata yang mengikuti kegiatan 

TPQ adalah anak-anak usia TK sampai SD. 

b. Visi 

Visi: “Mencetak Insan Qur’ani yang Religius 

dan Kompetitif” 

Indikator:  

1) Terciptanya suasana kehidupan yang Islami 

di lingkungan masyarakat sebagai realisasi 

dari keimanan dan ketaqwaan dari masing-

masing individu dan masyarakat. 
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2) Terbentuknya sikap kepribadian santri dan 

warga masyarakat yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai akhlakul karimah. 

3) Terbinanya prestasi santri dalam menguasai 

ilmu pengetahuan agama dan akhlak budi 

pekerti melalui ilmu Al-Qur‟an. 

4) Terciptanya hubungan persadaraan yang 

harmonis antara santri dan ustadz/ustadzah 

dan warga masyarakat. 

c. Misi  

1) Menyelenggarakan pola pembelajaran yang 

komprehensif. 

2) Ciptakan suasana pembejaran yang 

aktif,kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

3) Menciptakan suasana yang humanis antara 

asatdz, santri, orang tua, dan semua pihak 

yang terkait. 
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d. Tujuan  

1) Mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya 

manusia dan warga masyarakat, serta untuk 

memberikan pelayanan warga demi 

terwujudnya Visi Misi dan Tujuan TPQ. 

2) Meningkatkan prestasi santri melalui 

bimbingan belajar dengan metode yang tepat. 

2. MI Plus Darul Falah 

a. Profil  

Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Plus Darul 

Falah berdiri pada tahun 2017 di bawah naungan 

Yayasan Masjid Darul Falah. Madrasah ini 

terletak di Dusun Gambiran Selatan Desa 

Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten 

Jombang. Tepatnya di sebelah utara Masjid Darul 

Falah Gambiran. MI Plus Darul Falah berdiri di 

atas lahan seluas 1970 m². Secara geografis, 
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madrasah ini sangat strategis dan mudah 

dijangkau karena berada di Desa Gambiran yang 

merupakan jantung Kec. Mojoagung. Selain itu 

lingkungan sekitar madrasah sangat mendukung, 

karena berada dalam satu area dengan masjid 

yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. 

Selama ini masyarakat dihadapkan pada 

problem mengenai kebingungan dalam memilih 

dua model lembaga pendidikan. Pertama, jika 

memilih pendidikan yang berbasis sains, maka 

dari sisi pendidikan agama menjadi tersisihkan. 

Kedua, jika memilih pendidikan yang berbasis 

agama, maka dari sisi sains akan ketinggalan. 

Padahal seharusnya pendidikan sains dan agama 

bisa berjalan beriringan secara proposional. Maka 

dari itu madrasah ini merupakan jawaban atas 

keresahan masyarakat akan kebutuhan lembaga 
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pendidikan yang mengakomodir pendidikan 

agama dan sains secara proposional dan 

profesional. Karena MI Plus Darul Falah 

dibangun dengan semangat perjuangan fi 

sabilillah untuk menjadi lembaga pendidikan 

terdepan dalam penanaman karakter qur‟ani dan 

mencerdaskan generasi bangsa. 

b. Visi 

 “ Membentuk Generasi Yang Berakhlak 

Qur’ani dan Berprestasi ” 

Indikator : 

1) Dengan menggunakan Metode Ummi, santri 

madrasah mempunyai keahlian membaca 

Al-Qur‟an dengan tartil 

2) Lulusan madrasah hafal minimal juz 30 

3) Santri paham dan mampu mempraktekkan 

wudlu dan sholat serta bacaannya 
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4) Santri hafal dan mempraktekkan amaliah 

ahlussunah wal jama‟ah khususnya tahlil 

dan istighosah 

5) Santri mempraktikkan pembiasaan –

pembiasaan madrasah di rumah dan 

lingkungan masyarakat 

6) Santri paham dan mampu mengoprasikan 

ilmu komputer dasar 

7) Santri paham cara memamfaatkan gadget 

sebagai penunjang belajar 

8) Minimal tiga kali dalam setahun, warga 

madrasahberpartisipasi dalam even 

perlombaan baik akademik maupun non 

akademik 

9) Bidang pengembangan diri mampu 

mengenali potensi santri dan kemudian 

disampaikan kepada guru dan wali santri 
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10) Pembentukan tim penjamin mutu yang 

melibatkan paguyuban wali santri 

c. Misi  

1) Menyelenggarakan pembelajaran Al- Qur‟an  

2) Membentuk lingkungan madrasah yang 

mampu menumbuhkan dan meningkatkan 

kualitas keagamaan santri madrasah 

3) Mewujudkan santri madrasah berakhlak mulia 

yang mampu mengaktualisasikan diri dalam 

masyarakat 

4) Menyelenggarakan pembelajaran berbasis 

multimedia 

5) Menanamkan semangat berprestasi warga 

madrasah 

6) Menggali dan mengembangkan potensi santri 

madrasah melalui bidang pengembangan diri 
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7) Meningkatkan kualitas lembaga melalui 

manajemen partisipatif yang melibatkan santri, 

guru, orang tua, dan stakeholder madrasah  

d. Tujuan  

Dengan berpedoman pada visi dan misi 

yang telah dirumuskan serta kondisi di madrasah  

tujuan madrasah  yang ingin dicapai pada tahun  

pelajaran 2018/2019 adalah  sebagai berikut . 

1) Santri memiliki kemampuan membaca Al-

Qur‟an bi tartil dan hafal minimal juz 30 

2) Santri mampu menguasai dasar-dasar ilmu 

agama khususnya tentang ubudiyah dan 

amaliyah ahlussunah wal jamaah 

3) Santri dapat mengimplementasikan  

pembiasaan – pembiasaan di madrasah dalam 

kehidupan bermasyarakat 
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4) Santri mampu beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi dan informasi 

5) Warga madrasah memiliki daya saing 

berprestasi dalam akademik maupun non 

akademik 

6) Madrasah mampu menyelenggarakan 

pembelajaran yang dapat mengembangkan 

potensi santri 

7) Madrasaah bersama paguyupan wali santri 

bekerja sama menjaga mutu madrasah 

 

B. Deskripsi Data 

Setelah peneliti mengadakan penelitian, peneliti 

memperoleh data pemahaman tajwid murid dengan 

metode Usmani maupun metode Ummi dari hasil tes 

yang soalnya telah disebar. 

Pemahaman tajwid murid dengan metode Usmani 

maupun metode Ummi terlihat pada tabel. 
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Tabel 4.1  
Data Pemahaman Tajwid dengan Metode 

Usmani di TPQ Roudlotul Jannah Sampung 
Ponorogo 

X1 F 
90 1 
85 3 
80 5 
75 4 
70 3 
65 3 
60 4 
55 4 
50 3 
45 2 
35 2 
20 4 

Jumlah 38 
 

Tabel 4.2  
Data Pemahaman Tajwid dengan Metode Ummi 
di MI Plus Darul Falah Mojoagung Jombang 

X2 F 
95 2 
90 5 
85 6 
80 3 
75 7 
70 2 
65 7 
60 3 
55 2 
50 1 
35 1 
20 1 

Jumlah 40 
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C. Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan 

distribusi (pola) data..Dengan demikian, uji 

normalitas mengasumsikan bahwa, data di tiap 

variabel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Maka dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program 

SPSS untuk menguji setiap data variabel apakah 

data  tersebut berdistribusi normal atau tidak. 

Kriteria pengambilan keputusan agar data variabel 

dapat dikatakan data yang berdistribusi normal 

adalah apabila hasil signifikansi > 0,05, dan data 

tidak berdistribusi normal apabila signifikansi < 

0,05.
82
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 121. 
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Hasil uji normalitas dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

usmani .109 38 .200
*
 .924 38 .013 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

ummi .134 40 .066 .915 40 .005 

    

Berdasarkan tabel diatas, pengambilan 

keputusan: 

1) Signifikansi pemahaman tajwid dengan metode 

Usmani (X1) =  0,200 > 0,05 berarti data 

pemahaman tajwid dengan metode Usmani 

berdistribusi normal 
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2) Signifikansi pemahaman tajwid dengan metode 

Ummi (X2) =  0,066 > 0,05 berarti data 

pemahaman tajwid dengan metode Ummi 

berdistribusi normal 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan uji perbedaan 

varians antara dua kelompok data atau lebih. Dengan 

demikian, uji homogenitas ini mengasumsikan 

bahwa, data ditiap variabel mempunyai varians yang 

homogen dengan data pada variabel lain.
83

 Uji ini 

diperlukan sebelum kita membandingkan beberapa 

kelompok data. Kriteria pengambilan keputusan agar 

data variabel dapat dikatakan data yang homogen 

adalah apabila hasil signifikansi > 0,05, dan data 

tidak homogen apabila signifikansi < 0,05. 

                                                      
83

 Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametri, 22. 
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Hasil uji homogenitas dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5  

Hasil Uji Homogenitas 

 
Test of Homogeneity of Variances 

pemahaman tajwid   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.100 1 76 .151 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa 

nilai signifikansi uji Levene lebih besar dari 0,05, 

yaitu 0,151. Maka dapat disimpulkan bahwa data di 

tiap variabel mempunyai varians yang homogen. 

3. Independent Sample T Test 

a. Perangkingan 

Pertama dilakukan perangkingan 

pemahaman tajwid baik menggunakan metode 

Usmani maupun dengan metode Ummi dari data 

yang sudah dikumpulkan. Perangkingan ini 

menggunakan cara penyusunan rangking 
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berdasarkan mean dan standar deviasi dengan 

mengelompokkan anak didik ke dalam tiga 

rangking, yaitu: Rangking atas (kelompok yang 

pemahaman tajwidnya tinggi), Rangking tengah 

(kelompok yang pemahaman tajwidnya cukup), 

Rangking bawah (kelompok yang pemahaman 

tajwidnya rendah), dengan menggunakan patokan 

sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari M+1.SD adalah kategori 

rangking tinggi 

2) Skor kurang dari M-1.SD adalah kategori 

rangking rendah 

3) Skor antara M+1.SD dan M-1.SD adalah 

kategori rangking sedang.
84

 

 

 

                                                      
       

84
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006), 176. 
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Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Perhitungan Mean Dan 

Standar Deviasi Pemahaman Tajwid Dengan 

Metode Usmani 

X1 F f.x1 X1
2 

f.x1
2 

90 1 90 8100 8100 

85 3 255 7225 21675 

80 5 400 6400 32000 

75 4 300 5625 22500 

70 3 210 4900 14700 

65 3 195 4225 12675 

60 4 240 3600 14400 

55 4 220 3025 12100 

50 3 150 2500 7500 

45 2 90 2025 4050 

35 2 70 1225 2450 

20 4 80 400 1600 

Jumlah 38 2300 49250 153750 

 

Menghitung Mean dan Standar Deviasi dengan 

langkah berikut: 

Mx1 = 
 𝑓𝑥1

𝑁
 = 

2300

38
 = 60, 526316 

SDx1 =  
 𝑓𝑥1

2

𝑁
−  

 𝑓𝑥1

𝑁
 

2

 

=  
15375 0

38
−  

2300

38
 

2
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=  4046,052632 −  60,526316 2 

=  4046,052632 − 3663,434929 

=  382,617703 

= 19,560616 

Dari data diatas dapat diketahui Mx1 = 

60,526316 dan SDx1 = 19,560616 didapatkan 

pengklasifikasian sebagai berikut:  

a. Mx1 + 1(SDx1) 

= 60,526316 + 1(19,560616) 

= 60,526316 + 19,560616 

= 80,086932 

= 80 

b. Mx1 – 1(SDx1) 

= 60,526316 – 1(19,560616) 

= 60,526316 – 19,560616 

= 40,9657 

= 41 
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Dari rumus di atas diperoleh 

pengklasifikasian sebagai berikut: 

1. Nilai > 80 dalam kategori tinggi 

2. Nilai 42-79 dalam kategori sedang 

3. Nilai < 41 dalam kategori rendah 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Prosentase Untuk 

Mengetahui Pemahaman Tajwid Dengan 

Metode Usmani 

No Skor F % Kategori 

1 >80 9 9

38
 x 100 % = 

23,68 % 

Tinggi 

2 42 – 

79 

23 23

38
 x 100 % = 

60,53 % 

Sedang 

3 <41 6 6

38
 x 100 % = 

15,79 % 

Rendah 

Jumlah 38 100 %  

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan 

bahwa pemahaman tajwid dengan metode 

Usmani yang termasuk tinggi sebesar 23,68 %, 

yang termasuk dalam kategori sedang sebesar 
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60,53 %, dan yang termasuk dalam kategori 

rendah sebesar 31,25 %. 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Perhitungan Mean Dan 

Standar Deviasi Pemahaman Tajwid Dengan 

Metode Ummi. 

X2 F f.x2 X2
2 

f.x2
2 

95 2 190 9025 18050 

90 5 450 8100 40500 

85 6 510 7225 43350 

80 3 240 6400 19200 

75 7 525 5625 39375 

70 2 140 4900 9800 

65 7 455 4225 29575 

60 3 180 3600 10800 

55 2 110 3025 6050 

50 1 50 2500 2500 

35 1 35 1225 1225 

20 1 20 400 400 

Jumlah 40 2905 56250 220825 

Menghitung Mean dan Standar Deviasi: 

Mx2 = 
 𝑓𝑥2

𝑁
 = 

2905

40
 = 72,625 

SDx2=  
 𝑓𝑥2

2

𝑁
−  

 𝑓𝑥2

𝑁
 

2

 

=  
220825

40
−  

2905

40
 

2
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=  5520,625 −  72,625 2 

=  5520,625 − 5274,390625 

=  246,234375 

= 15,691857 

Dari data diatas dapat diketahui Mx2 = 

72,625 dan SDx2 = 15,691857 didapatkan 

pengklasifikasian sebagai berikut:  

a. Mx2 + 1(SDx2) 

= 72,625 + 1(15,691857) 

= 72,625 + 15,691857 

= 88,316857 

= 88 

b. Mx2 – 1(SDx2) 

= 72,625 – 1(15,691857) 

= 72,625 - 15,691857  

= 56,933143 
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= 57 

Dari rumus di atas diperoleh 

pengklasifikasian sebagai berikut: 

1. Nilai > 88 dalam kategori tinggi 

2. Nilai 58-87 dalam kategori sedang 

3. Nilai < 57 dalam kategori rendah 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Prosentase Untuk 

Mengetahui Pemahaman Tajwid Dengan 

Metode Ummi 

No Skor F % Kategori 

1 >88 7 7

40
 x 100 % = 

17,5 % 

Tinggi 

2 58 – 

87 

28 28

40
 x 100 % = 70 

% 

Sedang 

3 <57 5 5

40
 x 100 % = 

12,5 % 

Rendah 

Jumlah 40 100 %  

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan 

bahwa pemahaman tajwid dengan metode Ummi 
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yang termasuk tinggi sebesar 17,5 %, yang 

termasuk dalam kategori sedang sebesar 70 %, 

dan yang termasuk dalam kategori rendah 

sebesar 12,5 %. 

b. Independent Sample t test 

Setelah mengetahui nilai rata-rata dari 

pemahaman tajwid dengan metode Usmani 

maupun  metode Ummi, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji perbedaan rata-

rata dengan menggunakan uji Independent 

sample t test. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat keberartian dari perbedaan nilai rata-rata 

tertentu dari dua kelompok sampel yang tidak 

berpasangan. Untuk perhitungannya akan 

menggunakan program SPSS dengan dasar 

pengambilan keputusan : 
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1) Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05, maka terdapat 

perbedaan yang signifikan antara pemahaman 

tajwid menggunakan metode Usmani dengan 

metode Ummi. 

2) Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05, maka tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pemahaman tajwid menggunakan metode 

Usmani dengan metode Ummi. 

Hasil Independent Sample t test sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Independent Sample T Test 

Group Statistics 

 

metode N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

pemahaman 

tajwid 

Metode Usmani 38 60.5263 19.82319 3.21575 

Metode Ummi 40 72.6250 15.89176 2.51271 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Independent Sample T Test 
Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

pemaham
an tajwid 

Equal 
variances 
assumed 

2.100 .151 -2.981 76 .004 -12.09868 4.05802 -20.18093 -4.01643 

Equal 
variances not 
assumed 

  

-2.965 
70.89

9 
.004 -12.09868 4.08102 -20.23621 -3.96116 

 

Berdasarkan hasil pengujian independent 

sample t test yang ditunjukkan tabel diatas, dapat 

diketahui bahwa sig. (2-tailed) lebih kecil dari 

0,05, yaitu 0,004. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pemahaman tajwid menggunakan metode 

Usmani dengan metode Ummi. 

Uji hipotesis satu arah (one -tailed) 

digunakan apabila tujuannya adalah untuk 
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melihat lebih baik mana penggunaan metode 

Usmani dengan metode Ummi dalam memahami 

pembelajaran tajwid siswa. 

Ho  :  Pemahaman tajwid murid dengan metode 

Usmani di TPQ Roudlotul Jannah 

Sampung Ponorogo lebih tinggi dari 

pemahaman tajwid murid dengan metode 

Ummi di MI Plus Darul Falah Mojoagung 

Jombang. 

Ha :  Pemahaman tajwid murid dengan metode 

Usmani di TPQ Roudlotul Jannah 

Sampung Ponorogo lebih rendah dari 

pemahaman tajwid murid dengan metode 

Ummi di MI Plus Darul Falah Mojoagung 

Jombang. 

Untuk menghitung nilai signifikansi satu 

arah (one-tailed) maka dapat digunakan cara nilai 



149 
 

 
 

signifikansi yang diperoleh dari output SPSS 

(two-tailed) dibagi 2.
85

 

Berdasarkan hasil pengujian independent 

sample t test yang ditunjukkan tabel diatas, dapat 

diketahui bahwa sig. (2-tailed) adalah 0,004. 

Dalam melakukan uji hipotesis satu arah nilai 

sig. (2-tailed) harus dibagi dua menjadi 0,004/2 = 

0,002. Karena nilai sig. (one tailed) < 0,05 atau 

0,002 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 

atau dengan kata lain pemahaman tajwid murid 

dengan metode Usmani di TPQ Roudlotul Jannah 

Sampung Ponorogo lebih rendah dari 

pemahaman tajwid murid dengan metode Ummi 

di MI Plus Darul Falah Mojoagung Jombang. 

 

 

                                                      
       

85
 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian (Yogyakarta : 

Pustaka Baru Press, 2014), 85. 
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D. Pembahasan  

Untuk menjawab hipotesis yang diteliti apakah 

ada perbedaan yang signifikan antara pemahaman tajwid 

murid dengan metode Usmani di TPQ Rodlotul Jannah 

Sampung Ponorogo dan metode Ummi di MI Plus Darul 

Falah Mojoagung Jombang, maka selanjutnya 

melakukan pembuktian dari hipotesis terhadap data dan 

interpretasi. 

Hipotesis : 

i. Hipotesis Nihil (Ho) 

Tidak ada perbedaan antara pemahaman 

tajwid murid dengan metode Usmani di TPQ 

Roudlotul Jannah Sampung Ponorogo dan metode 

Ummi di MI Plus Darul Falah Mojoagung Jombang. 

ii. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada perbedaan antara pemahaman tajwid 

murid dengan metode Usmani di TPQ Roudlotul 
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Jannah Sampung Ponorogo dan metode Ummi di MI 

Plus Darul Falah Mojoagung Jombang. 

Pengambilan keputusan dalam pengujian 

Independent Sample t test sebagai berikut : 

1. Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05, maka terdapat 

perbedaan yang signifikan antara pemahaman 

tajwid menggunakan metode Usmani dengan 

metode Ummi. 

2. Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05, maka tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara pemahaman 

tajwid menggunakan metode Usmani dengan 

metode Ummi. 

Berdasarkan tabel output “Group Statistics” 

diketahui jumlah data pemahaman tajwid untuk metode 

Usmani sebanyak 38 responden, sementara untuk 

metode Ummi adalah sebanyak 40 responden. Nilai 

rata-rata pemahaman tajwid atau Mean untuk metode 
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Usmani adalah sebesar 60,5263, sementara untuk 

metode Ummi adalah sebesar 72,6250. Dengan 

demikian secara deskriptif statistik dapat disimpulkan 

ada perbedaan rata-rata pemahaman tajwid antara 

metode Usmani dengan metode Ummi. 

Berdasarkan output independent sample t test 

diketahui nilai Sig. Levene‟s Test for Equality of 

Variances adalah sebesar 0,151 > 0,05 maka dapat 

diartikan bahwa varians data antara metode Usmani 

dengan metode Ummi adalah homogen atau sama. 

Sehingga penafsiran tabel output independent sample t 

test tersebut berpedoman pada nilai yang terdapat dalam 

tabel “Equal variances assumed”. 

Berdasarkan tabel output independent sample t 

test pada bagian “Equal variances assumed” diketahui 

nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,004 < 0,05, maka 

sebagaimana dasar pemngambilan keputusan dalam uji 
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independent sample t test dapat disimpulakan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

(nyata) antara pemahaman tajwid murid dengan metode 

Usmani di TPQ Roudlotul Jannah Sampung Ponorogo 

dan metode Ummi di MI Plus Darul Falah Mojoagung 

Jombang. 

Selanjutnya dari tabel output diketahui nilai 

“Mean Difference” adalah sebesar -12,09868. Nilai ini 

menunujukkan selisih antara rata-rata pemahaman 

tajwid pada metode Usmani dengan rata-rata 

pemahaman tajwid pada metode Ummi atau 60,5263-

72,6250 = -12,09868.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi data dan analisis data 

dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:  

1. Pemahaman tajwid murid dengan menggunakan 

metode Usmani di TPQ Roudlotul Jannah Sampung 

Ponorogo yang mencapai skor 80 keatas  

dikategorikan  dalam pemahaman yang baik/tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 9 dari 38 responden 

(23,68%), yang mencapai skor 42-79 dikategorikan 

dalam pemahaman sedang/cukup dengan frekuensi  

sebanyak 23 dari 38 responden (60,53%), dan yang 

mencapai skor kurang dari 41 dikategorikan dalam 

pemahaman rendah/kurang dengan frekuensi 

sebanyak 6 dari 38 responden (15,79%). 
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2. Pemahaman tajwid murid dengan menggunakan 

metode Ummi di MI Plus Darul Falah Mojoagung 

Jombang yang mencapai skor 88 keatas dikategorikan 

dalam pemahaman yang baik/tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 7 dari 40 responden (17,5%), yang 

mencapai skor 58-87 dikategorikan dalam 

pemahaman sedang/cukup dengan frekuensi sebanyak 

28 dari 40 responden (70%), dan yang mencapai skor 

kurang dari 57 dikategorikan dalam pemahaman 

rendah/kurang dengan krekuensi sebanyak 5 dari 40 

responden (12,5%). 

3. Ada perbedaan yang signifikan antara pemahaman 

tajwid murid dengan menggunakan metode Usmani 

di TPQ Roudlotul Jannah Sampung Ponorogo dan 

metode Ummi di MI Plus Darul Falah Mojoagung 

Jombang. Berdasarkan Uji Independent Sample t test 

pada bagian “Equal variances assumed” diketahui 

nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,004 < 0,05, maka 
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sebagaimana dasar pemngambilan keputusan dalam 

uji independent sample t test dapat disimpulakan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dari tabel output 

diketahui nilai “Mean Difference” adalah sebesar -

12,09868. Nilai ini menunujukkan selisih antara rata-

rata pemahaman tajwid pada metode Usmani dengan 

rata-rata pemahaman tajwid pada metode Ummi atau 

60,5263-72,6250 = -12,09868. 

 

B. Saran  

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan 

hasil penilitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1.  Untuk para siswa diharapkan agar selalu 

bersemangat dan aktif dalam belajar Al-Qur‟an. 

Karena belajar Al-Qur‟an dengan menerapkan ilmu 

tajwid fardlu „ain hukumnya. Dan Alloh akan selalu 

memberikan pahala yang besar bagi orang 

bersungguh-sungguh belajar Al-Qur‟an. 
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2. Untuk para usatdz/ustadzah pengajar Al-Qur‟an 

diharapakan mampu melihat kondisi dan 

kemampuan siswanya dalam belajar, khususnya ilmu 

tajwid. Dan guru diharapkan mampu memberikan 

strategi dan metode yang tepat dan sesuai dengan 

materi pembelajaran. Perlu diketahui bahwa tidak 

ada satu metode pun yang dianggap paling baik 

diantara metode lainnya. Tiap metode memiliki 

karakteristik tertentu dengan segala kelemahan dan 

kelebihan masing-masing. Suatu metode mungkin 

baik untuk suatu tujuan, materi, situasi maupun 

kondisi tertentu, tetapi mungkin tidak tepat untuk 

situasi yang lain. 

3. Bagi para pembaca hendaknya dalam membaca Al-

Qur‟an atau mengajarkan Al-Qur‟an harus benar-

benar menguasai ilmu tajwid dengan baik dan 

memilih metode dengan selektif serta sesuai. 
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