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ABSTRAK 

       Al-Qur‟an merupakan pedoman hidup manusia khususnya umat 

islam, karena mempelajarinya sangat wajib bagi kaum muslim. 

Selebihnya sejak dari usia dini anak-anak harus sudah diperintahkan 

untuk belajar membaca AL-Qur‟an karena agar nanti setelah dewasa 

mereka sudah faham dan pandai dalam membaca Al-Qur‟an dengan 

baik dan benar. Metode sangat diperlukan dalam sebuah 

pembelajaran, apalagi saat ini masyarakat sedang resah dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. 

Sehingga, tak sedikit anak yang buta huruf terhadap Al-Qur‟an. 

Padahal pedoman hidup umat Islam adalah Al-Qur‟an serta Al-Qur‟an 

juga sebagai pegangan dalam segala kondisi dan situasi. Metode 

yanbu‟a merupakan metode yang bisa digunakan untuk melihat dan 

meningkatkan kemampuan membaca al-qur‟an karena metode 

yanbu‟a sendiri adalah  panduan membaca, menulis dan menghafalkan 

AL-Qur‟an. 

     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

implementasi metode yanbu‟a dalam kemampuan membaca Al-qur‟an 

di Pondok Pesantren Miftahussalam Dewa Ruchi, mulai dari 

perencanaannya sampai pelaksanaan metede yanbu‟a tersebut.       

     Untuk mencapai penelitian diatas maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang memberikan 

pendeskripsian mengenai data yang diperoleh dari lapangan, 

pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara, observasi 

serta dokumentasi. Data dianalisis dengan mengelola data dari 

sumber, selanjutnya memaparkan dan menarik kesimpulan. 

Kata Kunci : Metode Yanbu‟a, Kemampuan Membaca Al-Qur‟an 
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ABSTRACT 

     The Qur'an is a guide for human life, especially Muslims, because 

studying it is very obligatory for Muslims. The rest from an early age 

children should have been instructed to learn to read the Al-Qur'an 

because later when they grow up they will understand and be good at 

reading the Qur'an properly and correctly. Methods are indispensable 

in learning, especially now that people are restless with the rapid 

development of science and technology. So, not a few children who 

are illiterate to the Qur'an. The yanbu'a method is a method that can be 

used to see and improve the ability to read al-qur'an because the 

yanbu'a method a itself is a guide to reading, writing and memorizing 

the Qur'an. 

     The purpose of this study was to find out how the implementation 

of the yanbu'a method in the ability to read the Qur'an at the 

Miftahussalam Dewa Ruchi Islamic Boarding School, from planning 

to implementing the yanbu'a method. 

     To achieve the above research, this study uses a qualitative 

research approach that provides a description of the data obtained 

from the field, data collection using interviews, observation and 

documentation. Data is analyzed by managing data from sources, then 

presenting and drawing conclusions. 

 

Keywords : Yanbu‟a Method, The Ability to Read The Qur‟an 
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vii 
 

MOTTO 
رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ   َخي ْ

Artinya: "Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari al-Qur'an 

dan mengajarkannya". 

 (HR Bukhari)
1
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     1 Imam Nahwawi,  Riyadushus Shalihin. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h. 153 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

     Untuk menghindarkan pemahaman yang salah dalam penelitian 

ini maka penulis akan menerangkan makna dari kata yang 

tercantumkan pada judul diatas, yaitu “Implementasi Metode 

Yanbu‟a dalam kemampuan membaca Al-Qur‟an di Pondok 

Pesantren Miftahussalam Dewa Ruchi” yang nantinya akan 

menjadi gambaran penelitian apa yang akan dilakukan. Beberapa 

penjelasan tersebut yaitu: 

1. Implementasi  

     Implementasi merupakan sebuah pelaksanaan bertahap 

yang di rencanakan lalu perwujudannya ada pada proses 

belajar mengajar. Implementasi ini dilakukan oleh 

Ustad/Ustadzah dalam proses meningkatkan bacaan Al-

Qur‟an melalui Metode Yanbu‟a  

2. Metode Yanbu‟a 

     Metode ialah sebuah implementasi dari perencanaan yang 

disusun dalam aksi nyata sehingga harapannya susunannya 

bisa tercapai dengan maksimal.
2
     Metode Yanbu‟a ialah 

sebuah metode untuk membaca, menulis dan menghafalkan 

al-Qur‟an yang cara pembacaannya dengan ketentuan baca 

cepat bukan dengan ejaan sehingga santrinya wajib bisa 

membaca langsung dengan kecepatan, ketepatan, kelancaran 

dan juga tidak terputus sesuai dengan kaidah dan makhraj 

hurufnya.
3
 

3. Kemampuan 

     Maksud dari kemampuan ialah kesanggupan, kecapakan 

dan kekuatan dalam diri seseorang untuk mengusahakannya 

secara pribadi. Kemampuan ini di lihat oleh peneliti untuk 

                                                             
     2 H. Aswan, Strategi Pembelajaran Berbasis PAIKEM (edisi Revisi), (Yogyakarta : 

Aswaja Pressindo, 2016), h. 6 
     3 Muhammad Umar Hasbullah “ Implementasi Metode Yanbu‟a dalam 

Pembelajaran Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Takhassus Tahfidhul Qur‟an Yasinat 

Kesilir Wuluhan Kabupaten Jember Tahun 2017”, Jurnal Pendidikan, Sosial dan 

Keagamaan, Vol 12 No 1 April 2017, h. 127, 
http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/3721 
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mengetahui seberapa mampu santri Miftahussalam untuk 

pembacaan Al-Qur‟an.
4
 

4. Membaca Al-Qur‟an 

     Maksud dari membaca ialah suatu tahapan untuk 

mengubah lambang atau tulisan atau tanda tertulis dijadikan 

bacaan berbunyi atau dalam hati hingga bisa dimaknai dengan 

jelas.
5
 Sedangkan Al-Qur‟an pendapat M. Sarbini ialah: 

“Kalamullah S.W.T (kata-kata Allah S.W.T.) yang diturunkan 

kepada Rasulullah dengan seluruh kandungan mukjizatnya 

serta bernilai ibadah dengan membacanya.”
6
 Jadi melakukan 

bacaan Al-Qur‟an disini adalah membaca Al-Qur‟an yang 

dilakukan santri Miftahussalam Dewa Ruchi  

      Pondok Pesatren Miftahussalam Dewa Ruchi adalah 

lembaga non formal yang berada di Desa Nibung, Kec. 

Gunung Pelindung, Kabupten Lampung Timur. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

     Pada era globalisasi kebutuhan akan pendidikan makin 

dibutuhkan karena adanya tanda beberapa perubahan yang terlalu 

cepat dan tak terduga. Jadi pada intinya dengan kemajuan zaman 

yang serba cepat ini sangat butuh adanya pendidikan dimana 

perubahan bisa terjadi begitu saja, mustahil jika tak memiliki 

pendidikan bisa mengikuti.
7
 

     Al-Qur‟an ialah kitab suci umat Islam yang bisa dijadikan 

sebagai pegangan dalam kehidupan karena kandungan lengkap 

termasuk juga syariat Allah SWT yang maha kuasa ditujukan 

                                                             
     4 Fitriyah Mahdali, “Analisis Kemampuan Membaca Al-Qur‟an dalam Perspektif 

sosiologi Pengetahuan”, dalam Jurnal Studi Al-Qur‟an dan Hadits , Vol. 2 No. 2 2020, 

h. 147  

     5 Ibid. ,   
     6 Muhammad Doni Purnama, M.Sarbini, Ali Maulida, “Implementasi Metode 

Pembelajaran Al-Qur‟an Santri Usia Tamyiz Di Kuttab Al-fatih Bantarjati Bogor” 

dalam Proseiding Al-Hidayah Pendidikan Agama Islam, P-ISSN: 2625-5829, E-ISSN: 

2654-3752, h. 180, 
https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ppai/article/download/478/349 

     7 Ary Antony Putra, “Konsep Pendidikan Agama Islam Perspektif Imam Al-

Ghajali”, Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, Juni 2016, h. 42, 

https://media.neliti.com/media/publications/195150-ID-konsep-pendidikan-agama-
islam-perspektif.pdf 
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kepada seluruh umat-Nya. Al-Qur‟an menjadi petunjuk paling 

nyata dalam kehidupan yang tak lekang oleh waktu untuk 

mencapai kebahagiaan kehidupan didunia maupun diakhirat. 

Sebagai umat Islam sudah menjadi kewajiban untuk membuat 

ajaran Al-Qur‟an kekal untuk itulah sudah jadi hal yang wajib 

pula bagi manusia untuk belajar dan mengamalkan apa yang ada 

di Al-Qur‟an. Pembelajaran Al-Qur‟an secara oktimal bisa 

melahirkann penerus Qur‟ani dan bisa memberi keselamatan 

dalam peradabaan dunia di masa pendatang. Keberadaan Al-

Qur‟an, membuat manusia bisa mengetahui perbuatan benar dan 

yang salah, baik yang terjadi dimasa lalu maupun yang sedang 

terjadi.
8
 

     Al-Qur‟an sebagai Hujjah untuk manusia yang ada di bumi 

dengan hukum yang ada di didalamnya wajib ditaati. Tidak 

terdapat perbedaan sedikit saja dalam umat Islam jika Al-Qur‟an 

menjadi pedoman pokok umat Islam di dunia. Dari Al-Qur‟anlah 

didapatkan semua pokok syariat dan pencabangannya. Dari Al-

Qur‟an juga dalil-dalil syar‟i memiliki kekuatan. Sudah sangat 

jelas jika Al-Qur‟an menjadi pokok dasar ajaran agama Islam 

yang memuat semua hukum di dalamnya
9
. 

     Pada pendidikan agama islam, Al-Qur‟an dan hadits ialah dua 

sumber yang utama dijadikan pegangan hidup. Jika ingin 

memaknai dan memahami isi kandungan Al-Qur‟an kewajiban 

utama yang harus dipenuhi umat muslim ialah kemampuan 

membaca Al-Qur‟an.
10

 

     Dalam anjuran agama Islam juga terdapat perintah untuk 

belajar Al-Qur‟an apalagi anjuran untuk membacanya. Bisa dilihat 

dalam Al-Qur‟an ataupun hadist Nabi. Dalam QS. AL-„Ankabut ; 

45 Allah Swt berfirman; “bacalah apa yang telah diwahyukan 

kepadamu, yaitu al-Kitab Al-Qur‟an dan dirikanlah salat. 

                                                             
     8 Nila Nur Kusnaeni, “Strategi Pembelajaran Al-Qur‟an dengan Pendekatan 

Klasikal Murni di Pondok Pesantren Raudhatul Musthofa”.(Diajukan Kepada Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Untuk 

Memenuhi Salah SatuPersyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Pendidikan, 

Tulung agung, 2019). h. 1 

     9. Koko Abdul kadir, Metologi Studi Islam, (Bandung : Pustaka setia, 2016), h. 73 
     10 Nila Nur Kusnaenii, Op.Cit.  h. 2 
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Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji 

dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah 

lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Kandungan yang ada 

dalam surah Al-„Ankabut itu menunjukkan betapa pentingnya 

kewajiban membaca Al-Qur‟an supaya bacaan kita bisa lancar dan 

bisa menghayati ketika membaca Al-Qur‟an tersebut. Membaca 

Al-Qur‟an juga memiliki keutamaan yang sangat banyak dan 

penuh berkah, seluruh kebaikannya kembali kepada orang yang 

membacanya, baik dunia dan akhirat.
11

 Dilihat dari keutamaan 

melakukan bacaan Al-Qur‟an sangatlah banyak oleh karena itu 

perlu yang namanya belajar mempelajari cara baca Al-Qur‟an 

     Pendidikan agama yang perhatiannya masih sangat kurang 

ialah pelajaran untuk membaca Al-Qur‟an. Lebih banyak orang 

tua yang mementingkan pendidikan umum dibandingkan 

pendidikan untuk membaca Al-Qur‟an. Miris sekali jika melihat 

bahwa mayoritas siswa yang duduk di sekolah dari SD serta SMP 

namun melakukan bacaan Al-Qur‟an tidak lancar atau tidak sesuai 

dengan kaidah bacanya. Maka dari itulah belajar membaca Al-

Qur‟an menjadi kebutuhan yang sangat krusial dalam kehidupan 

termasuk juga mempelajarinya.
12

 

     Supaya bisa mendapat kriteria yang bagus dalam melakukan 

bacaan Al-Qur‟an maka  harus dilalui dengan cara pendidikan. 

Pendidkan menjadi lembaga yang paling utama bisa memberikan 

perkembangan zaman. Kemunduran dan kemajuan zaman atau 

suatu negara ditentukan kualitas pendidikan yang ada. Bahkan 

kehidupan dan peradaban manusia tidak bisa meningkat tanpa 

adanya proses dalam sebuah pendidikan.
13

 Jadi bisa dikatakan 

pendidikan memegang peranan penting pada kehidupan karena 

lewat proses pendidikan yang ditempuh seseorang bisa memiliki 

pemikiran ke arah yang lebih baik dalam kehidupan. Pendidikan 

                                                             
     11Mahmud Al-Dausary, Keutamaan Al-Quran, www. Alukah.net,  h. 170, 

https://www.alukah.net/Books/Files/Book_11580/BookFile/Keutamaan 

     12 Nila Nur Kusnaeni, Op.Cit.  h. 2 

      13 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur’an tentag Pendidikan, 
(Jakarta : Amzah, 2017), h. 1  
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agama ialah pendidikan yang ada pada kehidupan manusia dan 

menjadi pedoman dalam kehidupan dan pola dalam berlaku 

sehingga berpengaruh pada hubungan  manusia pada sesamanya 

dan juga pada sang pencipta.
14

 

     Melihat adanya urgensi untuk belajar Al-Qur‟an. Rasulullah 

SAW saja memperintahkan kepada umat manusia untuk belajar 

Al-Qur‟an semenjak usia kanak-kanak karena alasan dalam masa 

tersebut ada potensi yang sangat besar dalam diri anak. Ketika 

masih anak-anak daya tangkapnya masih sangat kuat sehingga jika 

mengajarkan sesuatu pada fase ini akan lebih mudah. 

Permasalahan besarnya disini, Al-Qur‟an penyampaiannya 

memakai bahasa arab yang tentu sulit dipahami bagi sebagian 

besar masyarakat Indonesia, untuk itulah ketika ingin belajar Al-

Qur‟an paling penting di awal untuk mempelajari huruf hijaiyah. 

Sedangkan jika ingin bisa penulisan dan pembacaan Al-Qur‟an 

yang baik butuh strategi secara khusus. Untuk bisa belajar Al-

Qur‟an sebenarnya tidak hanya terbatas satu metode saja supaya 

bisa mempelajarinya dan bisa sampai dalam tahapan mampu 

membaca dengan baik dan benar.
15

  

     Tingkat kesuksesan dari proses pembelajaran terlihat pada 

sejauh mana peningkatan yang dialami dan juga bagaimana proses 

tersebut berjalan sehingga potensi manusia yang diajarkan bisa 

berkembang.
16

 Rasullah SAW juga memberitahu kepada kita 

semua bahwa sebaik-baiknya kita adalah orang yang mempelajari 

Al-Qur‟an dan mengajarkannya seperti dalam hadist dibawah ini 

اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم :عن عثماَن بن عفاَن رضَي اللَّه عنُه قال : قاَل رسوُل اللَِّه َصّلى   

َخريُكم َمْن تَ َعلََّم الُقْرآَن َوعلَّمُه     

      “Riwayat dari Utsman Bin affan r.a Ia berkata : 

Rasulullah sa bersabda sebaik-baiknya kalian adalah orang 

                                                             
      14 Nila Nur Kusnaenii, Op.Cit.  h. 3 

      15 Nila Nur Kusnaenii, Op.Cit.  h. 4 
      16 Ibid. 



6 
 

 
 

yang memepelajari Al-Qur’an lalu mengajarkannya”. (H.R 

Bukhori)17 
     Hadits diatas menjelaskan jika paling baik bagi orang yang 

melakukan pembelajaran Al-Qur‟an dan memberikan ajaran 

kepada yang lain, dari hadits ini menjadi dasar penulisan karya 

ilmiah atau skripsi ini. Tentunya untuk mengajarkan Al-Qur‟an 

menggunakan ilmu tajwid, suara indah juga makhraj yang jelas  

dibutuhkan keikhlasan dan ketulusan bagi seorang pendidik, 

supaya apa yang sudah diajarkan bisa dipahami dan dimengerti 

oleh peserta didik. 

. Pondok Pesantren Miftahussalam Dewa Ruchi ini menggunakan 

metode iqro‟pada tahun 2011, karena banyak anak-anak yang 

mempunyai iqro‟, tapi setelah melihat perkembangan santri yang 

lama dalam kelancaran membaca Iqra ini maka kami segera 

mengganti menjadi metode yanbu‟a pada tahun 2015.  Metode 

yanbu‟a ini sangat efektif  berfungsi mempelajari membaca Al-

Qur‟an juga dijelaskan salah satu hal terpenting dalam metode 

Yanbu‟a adalah kelengkapan setiap jilidnya.
18

 Melihat 

banyak sekali anak yang punya keinginan belajar Al-Qur‟an 

khususnya di  Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung dan 

orang tua juga memilih pendidikan yang kualitasnya bagus dan 

tidak jauh dari rumah sehingga tidak perlu memondokkan 

anaknya jauh agar anaknya nanti dapat melakukan bacaan Al-

Qur‟an dengan fasih. Pondok Pesantren Miftahussalam Dewa 

Ruchi ini hadir ditengah persoalan yang ada dimasyarakat dengan 

dekatnya lokasi maka orang tua bisa lebih bisa memantau anaknya 

dalam belajar Al-Qur‟an. 

     Pondok Pesantren Miftahussalam Dewa Ruchi  merupakan 

pondok pesantren yang dalam pembelajarannya menggunakan 

Strategi sorogan menggunakan metode Yanbu‟a untuk memberi 

peningkatan kualitas bacaan Al-Qur‟an para santrinya. dalam 

pembelajarannya santri mempunyai 4 kelas yang dibedakan 

menurut kualitas bacaan Al-Qur‟annya. Kelas 1 terdiri dari 15 

                                                             
      17 Imam Nahwawi,  Riyadushus Shalihin. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h. 153 

     18 Ky. Imam Muhtarom.”Pengasuh Pondok Pesantren”, Wawancara, 06/12/2021 
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santri yang berusia masih 7-10 tahun yang dimana bacaannya 

masih belum dikatakan fasih bahkan ada beberapa santri yang 

masih belum dapat melafalkan huruf hijaiyah secara tepat. Untuk 

itulah dibutuhkan strategi dan metode terbaik untuk mempelajari 

Al-Qur‟an.Pondok Pesantren Miftahussalam mempunyai santri 

sejumlah 50 dimana dalam pembelajaran Al-Qur‟an santri 

diharuskan untuk hafal juz 30.
19

 

     Peneliti memilih Dipondok Pesantren Miftahussalam Dewa 

Ruchi karena memang masih baru berdirinya dan dalam 

penerapannya menggukan metode Yanbu‟a dalam mengajarkan 

membaca Al-Qur‟an dan peneliti  sangat tertarik terhadap 

penerapan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Miftahussalam 

Dewa Ruchi.  

     Melalui penjelasan sebelumnya maka penulis memiliki 

ketertarikan unuk melakukan penelitian pada “Implementasi 

Metode Yanbu‟a dalam kemampuan  membaca  Al-Quran  

Dipondok Pesantren Miftahussalam Dewa Ruchi” 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

     Masalah yang dijelaskan pada identifikasi masalah sebelumnya 

cakupannya sangat luas tdak mungkin melakukan penelitian 

dalam penelitian ini dengan cara keseluruhan. Untuk karena itu 

berdasarkan permasalahan diatas, maka permasalahan ini 

difokuskan pada Implementasi Metode Yanbu‟a dalam 

kemampuan  membaca  Al-Qur‟an di Pondok Pesantren 

Miftahussalam Dewa Ruchi. 

Dari fokus diatas dapat maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

sub fokus dari penelitian ini adalah 

1. Guna mencari tahu implementasi metode yanbu‟a terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an  di Pondok Pesantren 

Miftahussalam Dewa Ruchi 

 

 

                                                             
      19 Ky Imam Muhtarom, “Strategi Pembelajaran al-Qur‟an di Pondok Pesantren 
Miftahussalam Dewa Ruchi”, Wawancara, Mei 19, 2021  
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D. Rumusan Masalah 

Dari Fokus serta Sub Fokus diatas, didapatkan rumusan 

masalahnya sebgai berikut  : 

1. Bagaimana Implementasi Metode Yanbu‟a dalam kemampuan 

membaca Al-Qur‟an  di Pondok Pesantren Miftahussalam 

Dewa Ruchi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan peneliti pada penelitian ini adalah dapat : 

1. Guna memberikan pengetahuan tentang bagaimana 

implementasi metode yanbu‟a terhadap kemampuan membaca 

Al-Qur‟an  di Pondok Pesantren Miftahussalam Dewa Ruchi 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pesantren 

a. Dipakai untuk pengetahuan perkembangan ilmu 

pengetahuan terkait pembelajaran Al-Qur‟an 

b. Dijadikan untuk mempertimbangkan perkembangan 

sistem belajar mengajar Al-Qur‟an 

c. Dijadikan untuk materi evaluasi proses mempelajari Al-

Qur‟an yang yang sudah berjalan 

2. Bagi Masyarakat 

a. Dijadikan bahan  informasi untuk menpertimbangan 

belajar mengajar Al-Qur‟an 

b. Dijadikan bahan Informasi dan pertimbangkan anak-

anaknya untuk belajar di Pondok Pesantren Miftahusslam 

Dewa Ruchi 

3. Bagi peneliti 

a. Menjadi tambahan wawasan yang berkaitan dengan 

pembelajaran Al-Qur‟an 

b. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana 

Strata satu (S1) dalam bidang pendidikan UIN Raden 

Intan Lampung 
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G. Kajian Terdahulu Relevan 

1. Ahmad Fatah, Muhammad Hidayatullah, “Penerapan Metode 

Yanbu‟a dalam meningkatkan Kefasihan membaca Al-Qur‟an 

di Pondok Pesantren Darul Rachman Kudus” Perbedaan pada 

tulisan disini yaitu fungsinya mencari tahu Penerapan Metode 

Yanbu‟a terhadap peningkatan fasihah membaca Al-Qur‟an di 

Pondok Pesantren Darul Rachman Kudus. Persamaan Dalam 

penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif , dalam 

perjalanan mengumpulkan data memakai metode 

dokumentasi, observasi dan interview, Untuk melakukan 

analisa datanya dijalankan dengan reduksi data hinga 

verifikasi data
20

. 

2. Muhammad Umar Hasibullah, “Implementasi Metode 

Yanbu‟a dalam Pembelajaran Al-Qur‟an di Pondok Pesantren 

Takhassus Tahfidul Qur‟an Yasinat Kesilir Wuluhan 

Kabupatan Jember Tahun 2017”. Yang berbeda dalam 

penelitian ini adalah penerapan metode Yanbu‟a pembelajaran 

Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Takhassus Tahfidul Qur‟an 

Yasinat Kesilir Wuluhan Kabupatan Jember Tahun 2017, 

yakni mempelajari teknik yanbu‟a dan melakukan hafalan Al-

Qur‟an yang pelaksanaannya memiliki keterkaitan satu sama 

lain.  Persamaan pada penelitian ini ialah metode yang 

digunakan  adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

penelitian  lapangan . sedangkan penentuan subjek penelitian 

memakai teknik purposive. Teknik mengumpulkan datanya 

memakai teknik observasi, wawancara serta dokumentasi
21

.  

3. Agus Sarifudin, Nana Ernawati, “ Pengaruh Penggunaan 

Metode Yanbu‟a Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur‟an 

Santri Dipondok Pesantren Al-Badar Kecamatan Pamijah 

                                                             
     20

 Muhammad Umar Hasibullah, “Implementasi Metode Yanbu‟a dalam 

Pembelajaran Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Takhassus Tahfidul Qur‟an Yasinat 
Kesilir Wuluhan Kabupatan Jember Tahun 2017”. dalam Jurnal Pendidikan, Sosial 

dan Keagamaan, Vol 12 No 1 April 2017. 
     21 Ahmad Fatah, Muhammad Hidayatullah, “Penerapan Metode Yanbu‟a dalam 

meningkatkan Kefasihan membaca Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Darul Rachman 
Kudus” dalam Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol 12 No 1 April 2017. 
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Bogor”, Kesimpulan dari Penelitian ini adalah menggunakan 

metode yanbu‟a di Pondok Pesantren Al-Badar Pamijah 

Bogor berkategori baik. Persamaan pada penelitian ini 

menggunakan metode Yanbu‟a dalam pembelajaran Al-

Qur‟an. Perbedaan dalam penelitian ini yaiitu menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif
22

. 

4. Muslikah Suriah, “Metode Yanbua untuk Meningkatkan 

Kemampuan Membaca AL-Qur‟an pada Kelompok b-2 RA 

Permata Hati Al-Mahali Bantul”. Persamaan pada penelitian 

yang dilakukan ialah memakai jenis penelitian yang sama, 

sedangkan pengumpulan datanya menggunakan metode 

dokumentasi, observasi dan interview, Teknik analisis data 

dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi 

data. Perbedaan pada peneliitian ini adalah penelitian ini 

bertujuan untuk meneliti peningkatan dalam kemampuan 

membaca al-Qur‟an
23

 

5. Siti Ayamil  Choliyah, Muhammad Mas‟ud, “Peningkatan 

Prestasi Belajar Membaca Al-Qur‟an dengan Metode 

Yanbu‟a”.Kesamaan yang ada pada jenis penelitiannya yaitu 

penelitian kualitatif, yang pengumpulan datanya memakai 

metode dokumentasi, observasi dan interview, Teknik analisis 

data dijalankan menggunakan reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi data. Perbedaan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui peningkatan prestasi belajar membaca Al-Qur‟an 

dengan Metode Yanbu‟a.
24

  

    Ada pembeda terkait dengan penelitian sebelumnya yaitu 

terletak pada tujuan penelitian dan objek yang diteliti, tujuan 

dari penelitian ini yakni guna mencari tahu Metode Yanbu‟a 

                                                             
     22 Agus Sarifudin, Nana Ernawati,” “Penerapan Metode Yanbu‟a dalam 

meningkatkan Kefasihan membaca Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Darul Rachman 

Kudus” dalam Jurnal Pendidikan Islam, VOL : 09/NO :  02 Agustus 2020. 

     23 Muslikah Suriah, “Metode Yanbua untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca 
AL-Qur‟an pada Kelompok b-2 RA Permata Hati Al-Mahali Bantul” dalam Jurnal 

Pendidikan Madrasah, Volume 3, Nomor 2, November 2018.  

     24 Siti Ayamil  Choliyah, Muhammad Mas‟ud, “Peningkatan Prestasi Belajar 

Membaca Al-Qur‟an dengan Metode Yanbu‟a” dalam jurnal Kajian Pendidikan Islam, 
Vol 7. No. 2, Desember 2015.  
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pada kemampuan  baca  Al-Qur‟an di Pondok Pesantren 

Miftahussalam Dewa Ruchi yang dimana lebih menekankan 

santri yang dari belum bisa membaca menjadi bisa untuk 

membaca Al-Qur‟an. Sedangkan peneliti yang menulis 

sebelumnya yang diambil dari 5 jurnal diatas lebih 

menekankan pada meningkatkan kualitas bacaannya serta 

kefasihannya dalam membaca yang dimana sebelumnya 

peserta didik/santri dikatakan dapat melakukan bacaan Al-

Qur‟an.  

H. Metode Penelitian   

     Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian 

dari kualitatif ialah metode yang dipergunakan untuk penelitian 

bersifat alami dengan landasan postpositivisme 

(realisits/kenyataan sesuai hukum alam) sebagai fisafat, 

(eksperimen dijadikan lawan) yang mana sosok peneliti akan jadi 

instrument kunci, untuk mengambil datanya memakai cara 

“purposive” dan “iswowbaal” yakni satu teknik dengan 

tringgulasi (gabungan), sifat analisa datanya induktif/kualitatif, 

untuk hasilnya akan lebih menjelaskan pada makna dibandingkan 

generalisasi.
25

 

     Untuk jenisnya, penelitian ini memilih penelitian lapangan 

field research, yakni metode penelitian yang menggunakan 

pilihan datanya dengan sifat primer, untuk mendapatkan datanya 

dilakukan dengan metode tanya jawab atau wawancara di lokasi 

tertentu karena ini penelitian lapangan.
26

 

 

1. Sumber Data 

     Pengambilan data pada penelitian ini, peneliti melakukan 

penelitian di Desa Nibung, Kec. Gunung Pelindung, Kab. 

Lampung Timur. Sehingga peneliti mengambil data dari 

                                                             
     25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 
dan R&D), (Bandung : Alfabeta, 2015). H. 15 

      26 Nur Asifa Binti Mohd Azeli, “Metode Pembelajaran Al-Qur‟an Dengan Cepat 

Di „Pendidikan Arab Al-Furqan‟, Selangor Malaysia”. (Diajukan Untuk Melengkapi 

Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S. 1) Dalam 
Ilmu Ushuluddin dan Studi Islam, Sumatra  Utara, 2018). h. 17 
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Pengasuh Pondok Pesantren Miftahussalam Dewa Ruchi, 

Ustad/Ustadzah, serta para santri 

a. Data Primer 

     Bisa dikatakan sebagai data primer jika bersumber dari 

orangnya langsung atau sumber pertama. Datanya tidak 

bisa didapatkan kecuali dengan narasumber menggunakan 

teknik wawancara langsung bukan tersedia dalam bentuk 

kompilasi file, yakni sumber yang akan dicari tah info dan 

datanya untuk penelitian
27

. Dari data primer ini peneliti 

mendapatkan data secara langsung dilapangan serta 

melalui wawancara secara struktur. Dalam data primer ini 

yang menjadi sumber data wawancara adalah pengasuh 

Pondok Pesantren, Ustadz/Ustadzah dan para santri 

b. Data Sekunder 

     Menurut sugiyono data sekunder ialah: “sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data.” Data sekunder bersifat yakni yang menjadi 

dukungan untuk  keperluan data utama.
28

 Dari data 

sekunder ini peneliti mendapatkan informasi melalui 

cerita dari seseorang atau catatan mengenai Implementasi 

Metode Yanbu‟a dalam kemampuan  membaca  Al-

Qur‟an di Pondok Pesantren Miftahussalam Dewa Ruchi. 

     Data sekunder yang didapatkan peneliti ialah info 

profil Pondok Pesantren, dokumen-dokemen Pondok  

Pesantren, jumlah santri, Fasilitas Pondok pesantren, dan 

visi misi sebagai pelengkap data. 

     Seluruh datanya didapatkan dari sosok kepala sekolah 

dan keseluruhan pejabat di Pondok Pesantren sesuai 

dengan info apa saja yang ingin dikumpulkan. 

     Sedangkan data sekunder didapatkan lewat perangkat 

TU dan staf yang bisa memberikan bantuan info data 

mengenai santri data lain sebagai penunjang penelitian. 

                                                             
      27 Nuning Indah Pratiwi,  “penggunaan Media Video Call ddalam Teknologi 

Komunikasi” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017, H. 

21, https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219 1 
      28 Ibid. h. 212  
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2. Teknik Pengumpulan data 

     Teknik bagaimana pengumpulan datanya ialah langkah 

yang nyata pada penelitian dikarenakan tujuan utamanya ialah 

mendapat data.
29

 Teknik yang dipakai pada penelitian ini 

yaitu: 

 

a. Observasi 

Nasution Menyatkan bahwa, observasi ialah 

kandungan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan 

bisa bekerja dengan baik jika sudah mendapat data usai 

melakukan observasi. Sanafiah Faisal memberi klasifikasi 

observasi ke dalam 3 yakni: 

1) Observasi Partisipan 

     “Dalam Observasi ini, penelitian terlibat dengan 

kegiatan sehari–hari orang yang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 

suka dukanya.” 

2) Observasi Terus Terang atau Tersamar 

     “Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data menyatakan terus terang kepada 

sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. 

Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal 

sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam 

suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau 

tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari 

kalau suatu data yang dicari merupakan data yang 

masih dirahasiakan.” 

3) Observasi Tidak Struktur 

     “Observasi tidak struktur adalah observasi yang 

tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang 

                                                             
      29 Hardani, et. al. Metode Peneliian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta : CV. 
Pustaka Ilmu, 2020), h. 120-121  
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akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti 

tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan 

diamati.”
30

 

      Metode ini digunakan untuk meneliti secara 

langsung mengenai Implementasi Metode Yanbu‟a 

dalam kekmampuan  membaca  Al-Qur‟an di Pondok 

Pesantren Miftahussalam Dewa Ruchi mulai dari 

perencanannya sampai pelaksanaannya. Pada tahap 

ini akan dicari berupa mengamati perencaannya dan 

pelaksanaannya yang disusun oleh para 

ustad/Ustadzah dalam mengimplementasikan metode 

Yanbu‟a untuk kemampuan membaca Al-Qur‟an. 

b. Wawancara/ Interview 

     Esteberg mendefinisikan wawancara ialah: ”pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam topik 

tertentu”.  Ewsteberg juga mengumukakan macam-macam 

wawancara yakni : 

1) Wawancara Terstruktur 

     “Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan 

data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi 

apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam 

melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen peneltian berupa pertanyanan-

pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 

telah disiapkan.” 

2) Wawancara semiterstruktur 

    “Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam 

kategori in-depth interview, dimana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur.dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam 

                                                             
      30 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 
dan R&D), (Bandung : Alfabeta, 2015). H. 310-127 
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melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan 

secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan.” 

3) Wawancara tak berstruktur 

     “Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunkan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.”
31

 

     Dalam penelitian ini, penulis menjalankan 

wawancara langsung bersama ustadz ataupun 

ustadzah guna mendapatkan informasi Implementasi 

Metode Yanbu‟a pada kemampuan  membaca  Al-

Qur‟an di Pondok Pesantren Miftahussalam Dewa 

Ruchi dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan 

yang diteliti. Untuk itulah disini wajib memiliki 

keterbukaan tentang diri sendiri dan objek penelitian. 

     Subyek yang akan menjalani sesi wawancara pada 

penelitian yaitu: 

a)  Pengasuh Pondok Pesantren Miftahussallam 

Dewa Ruchi 

b) Ustad/Ustadzah yang mengajar Al-Qur‟an 

Pondok Pesantren Miftahussallam Dewa Ruchi 

c)  3 orang santri di Pondok Pesantren 

Miftahussallam Dewa Ruchi 

c. Dokumentasi 

     Dokumentasi menjadi catatan yang berharga terhadap 

kejadian lampau. Ada banyak jenis dokumentasi mulai 

dari gambar, tulisan, hasil karya hingga yang lainnya.
32

 

     Ada kemungkinan dalam penelitian ini akan lebih 

banyak data yang didapatkan dari sumber tertulis dalam 

                                                             
     31 Ibid.  ,h. 317-320 
     32 Ibid. , h. 329 
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segala bentuk bacaan hingga narasumber yang mungkin 

memberi catatan atau tulisan pengisian jawaban. 

Tujuannya ialah tunjangan untuk dijadikan sebagai 

pelengkap teknik observasi dan wawancara. 

 

3. Teknis Analisis Data 

     Yang dimaksud analisa data yaitu proses menyusun data-

data yang sudah terkumpul setelah melakukan observasi 

berupa data, catatan lapangan, dan dokumentasi, yang 

memasukkan data dalam beberapa spesifikasi, 

menjelaskannya per item, melakukan penyusunan pola, 

pemilihan bagian mana yang terpenting dan mana yang akan 

dipelajari, lalu mengambil kesimpulan supaya mudah 

dipahami orang lain.
33

 

     Mengacu pada Model Milles dan Huberman menyatakan 

jika: “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

yaitu data reduction, data display,  dan conclusion 

drawing/verivication.” 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

     Reduksi Data artinya merangkung, menghilangkan 

yang tidak perlu dengan memilah mana yang menjadi 

bahan pokok, fokus terhadap hal penting dan mencari 

tema yang sesuai. Maka dari itu reduksi data sudah 

dilakukan dengan sangat jelas, dan memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan data yang berfungsi untuk 

penelitian lanjutan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

     Jika reduksi data telah sempurna maka penyajian data 

dilakukan. Penyajian data bisa dijalankan dengan 

memberi uraian singkat, bagan, hubungan diantara 

kategori, flowchart dan lain sebagainya.  

c. Conclusion Drawing/Verificion (Penarikan Kesimpulan) 

                                                             
     33 Ibid. , h. 335 
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     Tahapan akhir dalam penelitian kualitatif ialah 

menarik kesimpulan ataupun verifikasi. Dalam tahap 

kesimpulan awal sifatnya masih bisa berubah kembali 

didasari dengan pengumpulan data dan fakta yang 

mungkin ada selanjutnya. Namun jika kesimpulan awal 

konsisten ketika peneliti kembali mencari data di 

lapangan maka sifatnya bisa jadi kesimpulan tetap.
34

 

 

4. Kehadiran Peneliti 

     Ketika melakukan penelitian kualitatif maka peneliti wajib 

hadir karena ialah yang menjadi instrument penelitian. Posisi 

peneliti juga menjadi pengumpul data sehingga subjek sudah 

tahu terlebih dahulu di lokasi yang akan diteliti yaitu di 

Pondok Pesntren Miftahussalam Dewa Ruchi 

     Penelitian kualitatif memiliki sifat awal yang belum jelas 

dan tidak ada kepastian. Inilah kenapa penelitian ini juga 

dikatakan sebagai “human instrument” yang menjadikan 

objek peneliti jadi instrumen utama, sekaligus juga orang yang 

mengumpulkan data, hingga menetapkan kesimpulan pada 

akhir penelitian.
35

  

 

I. Sistematika Pembahasan   

      Sistematika pembahasan pada penelian ini masuk dari 5 bab. 

Pada BAB I membahas terkait dengan penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

     Pada BAB II merupakan penejelasan teori-terori (landasan 

Teori) yang membahas tentang mmeode Yanbu‟a (dari pengertian 

dan sejarah metode yanbu‟a, perencanaan metode yanbu‟a, 

penerapan metode yanbu‟a, cara mengajar metode yanbu‟a, 

kelebihan dan kekurangan metode yanbu‟). Dan membahas 

                                                             
      34 Ibid. , h. 337-345 
      35 Ibid. , h. 305 
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kemampuan membaca Al-Qur‟an (dari pengertian kemampuan 

membaca Al-Qur‟an, dasar mempelajari Al-Qur‟an, indikator 

kemampuan membaca Al-Qur‟an, adab membaca Al-Qur‟an, 

Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-Qur‟an). 

     Pada BAB III membahas tentang deskripsi objek peneletian, 

gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian 

fakta di Pondok Pesantren Miftahussalam Dewa Ruchi. 

     Pada BAB IV membahas tentang Analisis Data Penelitian dan 

temuan penelitian. 

     Pada BAB V Membahas simpulan dan Rekomendasi dari 

penelitian di Pondok Pesantren Miftahussalam Dewa Ruchi dan 

Saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Metode Yanbu’a 

1. Pengertian dan Sejarah Metode Yanbu’a 

      Metode Yanbu‟a adalah suatu metode baca tulis dan 

menghafal al-Qur‟an untuk membacanya santri tidak boleh 

mengeja melainkan membaca langsung dengan cepat, tepat, 

lancar dan tidak putus-putus disesuaikan dengan kaidah 

makhraj al-huruf. Penyusun buku metode Yanbu‟a diprakarsai 

oleh tiga tokoh pengasuh pondok tahfidh yanbu‟ul qur‟an 

putra K.H. Arwani Amin AL Kudsy (Alm). Pengambilan 

nama yanbu’a yang berarti  sumber, mengambil dari kata 

Yanbu‟ul Qur‟an yang artinya sumber Al-Qur‟an, nama yang 

sangat  digemari dan disenangi seseorang Ustad/Ustadzah 

besar Al-Qur‟an al-muqris simbah K.H. M. Arwani Amin, 

yang silsilah keturunan sampai pangeran diponegoro.
36

 

     Metode Yanbu‟a merupakan cara yang dapat ditempuh 

untuk menyampaikan bahan atau materi yang disusun secara 

sistematis disesuaikan dengan perkembangan usia anak. 

Rujukan isinya diambil dari ayat-ayat Al-Qur‟an yang ditulis 

atau dibukukan dalam bentuk paket yanbu‟a jilid I-VII. Setiap 

jilid atau juz memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda. 

Pada intinya tujuan yang hendak dicapai dari masing-masing 

jilid yaitu anak mampu membaca huruf serta ayat-ayat Al-

Qur‟an dengan lancar, benar dan fasih sesuai dengan 

makhraj.
37

 

     Kata Yanbu‟a diambil dari ayat Al-Qur‟an tentang arti kata 

Yanbu‟a dalam firman Allah swt 

                     

                                                             
     36 Muhammad Umar Hasbullah , Op.Cit. h. 130 
     37 Ibid. , 



20 
 

 
 

mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu 

hingga kamu memancarkan mata air dan bumi untuk kamu 

(Al-Isro‟ Aayat 90) 

 

     Munculnya Metode Yanbu‟a merupakan usulan dari 

alumni Pondok Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an, masyarakat Kudus 

serta lembaga Pendidikan Ma‟Arif dan Muslimat terutama 

dari cabang Kudus dan Jepara. Dari pihak pondok 

menganggap sudah cukup metode pembelajaran yang ada, 

tetapi karena desakan yang terus menerus dan memang 

dipandang perlu, terutama untuk menjalin keakrabaan antara 

alumni dengan pondok serta untuk menjaga dan memelihara 

keragaman bacaan Al-Qur‟an. Penulisan bacaan dalam buku 

Yanbu‟a menggukan Al-Qur‟an dengan rasm ustmani, yaitu 

mushaf  yang ditulis pada zaman Khalifah Ustman Bin Affan. 

Bacaan Al-Qur‟an dalam metode Yanbu‟a mengikuti riwayat 

salah satu Imam yaitu Imam Hafs. Beliau adalah ulama ahli 

qiro‟at Al-Qur‟an  dari kota Kuffah yang merupakan perawi 

dari Imam „Ashim. Riwayat Imam „Ashim dari Abdullah Al-

Salam dari sahabat „Utsman bin „Affan dari Rasulullah saw.
38

 

      Bimbingan cara mengajar dalam metode Yanbu‟a yaitu 

membaca dan menulis Al-Qur‟an. Materi tersusun dari 

beberapa jilid, berikut uraiannya  

a. Juz 1 

1) Membaca huruf hijaiyah yang berharokat fathah, 

baik yang sudah berangkai atau belum. 

2) Menjelaskan makhrijul huruf 

3) Menulis huruf-huruf hijaiyyah yang belum 

berangkai dan berangkai dua dan mengetahui 

angka arab 

 

                                                             
     38 Agus Sarifudin, Nana Ernawati, “Pengaruh Metode Ynbu‟a terhadap 

Kemampuan Membaca al-Qur‟an Santri di Pondok di Pondok Pesantren Al-Badar 

Kecamatan Pamijahan Bogor”, dalam Jurnal Pendidikan Islam, VOL : 09/NO : 02 
Agustus 2020, h. 195-196  
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b. Juz 2 

1) Membaca huruf yang berharokat kasroh dan 

dummah 

2) Membaca huruf lain yaitu waw/ya sukun yang 

didahului fathah 

3) Pengetahuan tanda-tanda harakat seperti fathah, 

kasrah, dummah, juga harakat fathah panjang, 

kasroh panjang, dummah panjang serta sukun. 

4) Pengetahuan angka-angka arab baik puluhan 

ratusan dan ribuan 

5) Menulis huruf hijaiyah yang berangkai empat 

c. Juz 3 

1) Membaca huruf yang berharakat tanwin 

2) Membaca huruf yang dibaca sukun dengan 

makhraj yang benar dan membedakan huruf-huruf 

yang serupa 

3) Membaca huruf qolqolah dan hams 

4) Membaca hamzah wasal dan al-tarif 

5) Menulis huruf hijaiyyah yang berangkai empat 

d. Juz 4 

1) Membaca lafadz Allah 

2) Membaca mim sukun, nun sukun dan tanwin yang 

dibaca dengung atau tidak 

3) Membaca mad jaiz, mad wajib dan mad lazim 

baik kilmi maupun harfi, musaqqal maupun 

mukhafaf yang ditandai dengan tanda panjang 

4) Pengetahuan huruf fawatihus suwar dan beberapa 

kaidah tajwid 

5) Merangkai huruf hijaiyyah serta membaca dan 

menulis huruf arab pegon jawa 

e. Juz 5 

1) Pengenalan tanda waqaf dan tanda baca dalam al-

Qur‟an rasm utsmani 

2) Mengetahui cara membaca huruf yang waqaf 

3) Pengenalan huruf tarkhim dan tarqiq 
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4) Menerangkan kalimat yang dibaca idghom dan 

izhar 

f. Juz 6 

1) Membaca huruf mad (alif, waw dan ya) yang 

tetap dibaca panjang atau yang dibaca pendek dan 

yang boleh dibaca keduanya baik ketika wasal 

atau waqaf 

2) Hamzah wasal 

3) Membaca isyam, ikhtilas, tashil, imaalah, dan 

saktah mengetahui tempat-tempatnya dalam al-

Qur‟an 

4) Membaca huruf-huruf sad yang harus dan yang 

boleh dibaca sin 

5) Kalimat-kalimat yang sering dibaca salah 

g. Juz 7 

1) Kaidah-kaidah ilmu tajwid secara terperinci mulai 

dari hukum-hukum membaca ta‟awudz, 

basmalah, nun sukun dan tanwin, hukum mim 

sukun , hukum bacaan ro, hukum bacaan mad dan 

lainnya 

2) Membaca Al-Qur‟an rasm Usmani dengan lancar 

dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid yang 

dipelajari.
39

 

 

2. Perencanaan Pembelajaran metode yanbu’a  

      Perencanaan Pembelajaran merupakan perencanaan yang 

sistematik dalam suatu pengajaran yang akan dilaksanakan 

bersama-sama peserta didik untuk mencapai tujuan. 

Perencanaan metode yanbu‟a dalam pembelajaran, 

diantaranya unsur-unsur dalam perencanaan pembelajaran :  

                                                             
     39 Ahadiyati Hanun, “Penerapan Metode Yanbu‟a dalam Membaca dan Menghafal 

Al-Qur‟an di TPA Mushollah Nurul Yqin Teluk Betung”. ”. (Diajukan Untuk 
Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd) ) dalam  Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Lampung, h. 24-26. 

http://repository.radenintan.ac.id/13811/1/PERPUS%20PUSAT%201.2%20DAPUS%
20Ahadiyati%20Hanun.pdf 
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a. Adanya tujuan perjilid  

     Dalam buku   panduan baca tulis dan menghafal Al-

Qur‟an yanbu‟a terdapat jilid pemula, jilid I sampai jilid 

VII, dan kitab hafalan yang masing masing jilid terdapat 

tujuan pembelajaran agar anak didik benar-benar 

memahami semua materi yang terdapat dalam jilid dan 

bisa mencapai standar tujuan pembelajaran dalam 

metodeyanbu‟a.  

b. Sumber daya yang mendukung  

     Dengan diadakannya rapat rutin yang dilakukan setiap 

sebulan sekali untuk proses evaluasi terhadap semua 

kegiatan. Rapat rutin merupakan suatu kegiatan yang 

membantu dalam meningkatkan kemandirian dan 

kemampuan pengajar, sehingga jika terdapat 

permasalahan maka dalam pertemuan tersebut akan 

dipecahkan dan mencari solusi bersama
40

. 

 

3. Tujuan Metode Yanbu’a  

     Arwani juga mengungkapkan, bahwa adapun tujuan 

metode Yanbu‟a secara khusus antara lain: 

a. Dapat membaca Al-Qur‟an dengan tartil, meliputi : 

1) Makhraj sebaik mungkin 

2) Mampu membaca Al-Qur‟an dengan bacaan yang 

bertajwid 

3) Mengenal bacaan ghorin dan  musyikilat 

4) Hafal (faham) ilmu tajwid secara praktis 

b. Mampu menulis arab dengan baik dan benar 

     Metode Yanbu‟a isinya disusun guna mengembangkan 

potensi anak usia dini (pra sekolah) dengan disesuaikan 

berdasarkan umur dan tingkatan kemampuannya dimulai 

dari jilid I, II, III, IV, V, VI, sampai jilid VII. Namun 

dalam prakteknya metode ini dapat digunakan oleh  

                                                             
     40 Siti Lailatul Fitriyah, Nur Aisyah, “Penerapan Metode Yanbu‟a dalam 

Meningkatkan  Kemamuan Membaca Al-Qur‟an Anak Didik TPQ Al-Azhar Prenduan 

Kepanjer Jember”,  dalam Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol. 4 No. 1 Januari 2021, 
h. 30 
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semua kalangan yang ingin belajar memperbaiki bacaan 

Al-Qur‟an baik tingkat formal maupun non formal.
41

 

 

4. Penerapan Metode Yanbu’a 

     Penyampaian materi pembelajaran dengan metode 

Yanbu‟a dilakukan dengan berbagai macam metode, antara 

lain :   

a. Musyafahah, yaitu Ustad/Ustadzah membaca terlebih 

dahulu kemudian murid menirukan. Dengan cara ini 

Ustad/Ustadzah dapat menerapkan membaca huruf 

dengan benar melalui lidahnya. Sedangkan santri akan 

dapat melihat dan menyaksikan langsung praktek 

keluarnya huruf dan lidah Ustad/Ustadzah untuk 

ditirukannya 

b. „Ardhul Qiro’ah, Yaitu murid membaca di depan 

Ustad/Ustadzah sedangkan Ustad/Ustadzah 

menyimaknya. Sering juga cara ini disebut dengan 

sorogan. 

c. Pengulangan yaitu mengulang-ulang bacaan, sedangkan 

murid menirukannya per kata atau kalimat, juga secara 

berulang-ulang hingga terampil dan benar.
42

 

 

5. Langkah-langkah Mengajarkan metode Yanbu’a 

a. Ustad/Ustadzah menyampaikan salam sebelum kalam dan 

jangan salam sebelum murid tenang. 

b. Ustad/Ustadzah membacakan hadroh (hal. 46 Juz 1) 

kemudian murid membaca fatihah dan do‟a pembuka 

c. Ustad/Ustadzah berusaha supaya anak aktiv secara 

mandiri / CBSA ( cara belajar siswa aktif) dengan cara 

ustadz sering bertanya mengenai materi yang disampaikan     

d. Ustad/Ustadzah jangan menuntun bacaan murid tetapi 

membimbing dengan cara  

1) Menerangkan pokok pelajaran (yang bergaris bawah) 

                                                             
     41 Agus Sarifudin, Nana Ernawati, Loc. Cit. , 
     42 Ibid. , 
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2) Memberi contoh yang benar 

3) Menyimak bacaan murid dengan sabar, teliti dan 

tegas 

4) Menegur bacaan yang salah dengan isyarat, ketukan 

atau selain dari itu dan jika sudah tidak bisa baru 

ditunjukkan yang benar 

5) Bila anak sudah lancar dan benar Ustad/Ustadzah 

menaikkan halaman 1 sampai dengan beberapa 

halaman menurut kemampuan murid. 

6) Bila anak belum lancar dan benar atau masih banyak 

kesalahan jangan dinaikkan dan harus mengulang. 

7) Waktu belajar 60-75 menit dan dibagi menjadi tiiga 

bagian: pertama, 15-20 menit untuk membaca do‟a, 

absensi, menerangkan pokok pelajaran atau membaca 

secara klasikal. Kedua 30-40  menit untuk mengajar 

individu/menyimak anak satu persatu dan bagi yang 

tidak / belum belajar menulis sesuai dengan kotak 

yang ada pada setiap juz. Ketiga. 10-15 menit 

memberi pelajaran tambahan (seperti fasholatan, 

Do‟a dan lain sebagainya), nasihat dan doa penutup
43

 

 

6. Kelebihan dan Kelemahan metode Yanbu’a 

Adapun kelebihan yang dimiliki Metode Yanbu‟a adalah 

a. Tulisan disesuaikan dengan Rosm Utsmaniy 

b. Tanda-tanda baca dan waqof diarahkan kepada tanda-

tanda yang sekarang digunakan didalam Al-Qur‟an yang 

diterbitkan dinegara-negara Islam dan Timur Tengah yaitu 

tanda-tanda yang dirumuskan oleh ulama salaf. 

c. Ada tambahan tanda baca yang memudahkan untuk 

mempelajari teknik membaca. 

d. Contoh-contoh huruf yang sudah dirangkai semuanya dari 

Al-Qur‟an. 

 

                                                             
     43 Ibid. , h. 197-198 
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Kekurangan yang ada pada metode yanbu‟a ini adalah kurang 

ketatnya aturan terhadap siapa saja yang diperbolehkan 

mengajarkan metode Yanbu‟a. 

 

B. Kemampuan Membaca AL-Qur’an 

1. Pengertian Kemampuan Membaca Al-Qur’an  

     Kemampuan membaca AL-Qur‟an merupakan hal yang 

penting dalam proses pembelajaran anak, karena hal ini adalah 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak.kemampuann 

membaca Al-Qur‟an hendaknya dimiliki anak sejak dini. 

Kemampuan membaca Al-Qur‟an merupakan bekal 

kehidupan anak. Kegiatan pengajaran membaca Al-Qur‟an 

harus memperhatikan kaidah syar‟i. Kemampuan membaca 

Al-Qur‟an adalah kecakapan membaca Al-Qur‟an  dengan 

bagus dan benar sesuai dengan tuntutan syari‟at  sebagaimana 

yang dijelaskan oleh ilmu tajwid.  

     Kemampuan membaca Al-Qur‟an adalah keterampilan 

melafadzkan setiap huruf dengan memberikan hak huruf 

(sifat-sifat yang menyertainya seperti qoqolah dan lain-lain) 

dan mustahaknya (perubahan-perubahan bunyi huruf ketika 

bersambung dengan huruf lain seperti gunnah, idgham dan 

lain-lain. Kemampuan membaca Al-Qur‟an yang baik dan 

benar memerlukan tahapan-tahapan tertentu, hal ini sesuai 

dengan teori yang mengungkapkan bahwa kemampuan 

membaca Al-Qur‟an dapat dimiliki  melalui beberapa tahapan, 

yaitu kemampuan melafalkan huruf-huruf dengan baik dan 

benar, sesuai dengan makhroj dan sifatnya. Tahap 

kemampuan membaca ayat-ayat Al-Qur‟an sesuai dengan 

hukum-hukum tajwid  dan kemampuan membaca Al-Qur‟an 

dengan lancar dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmu 

tajwid, sehingga mampu melaksanakan ajaran Rasullah yaitu 

membaca 30 juz dalam sebulan. Djalaludin menyatakan 

bahwa kemampuan membaca Al-Qur‟an dapat diraih melalui 
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tiga tahapan, yaitu mengenal karakteristik huruf, bunyi huruf, 

dan membacanya.
44

 

 

2. Dasar Mempelajari Al-Qur’an 

     Dalam mempelajari Al-Qur‟an sudah barang tentu ada 

dasar-dasar yang digunakan, karena Al-Qur‟an adalah wahyu 

dari Allah swt yang menjadi pedoman hidup manusia agar 

bisa selamat didunia dan diakhirat. Dasar –dasar pengajaran 

Al-Qur‟an diantaranya sebagai berikut  

a. Al-Qur‟an surat Al-Alaq Ayat 1-5 mm  
                             

                        

                

     “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, Dia telah   menciptakan   manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. (Al-Alaq 1-5) 

 

b. Al-Qur‟an Surat Al-Ankabut Ayat 45 

                      

                       

            

     “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu 

Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya 

shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan 

                                                             
     44 Rini Astuti, “Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur‟an pada anak 

Attention Deficit Distorder melalui metode Al-Barqy berbasis Appijed Behavior 

Anilisis”, dalam Jurnal Pendidikan Usia Dini, Volume 7 Edisi 2, November 2013,  
h.353 https://doi.org/10.21009/JPUD.072 
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mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 

adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat 

yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. (Al-Ankabuut 45) 

c. Hadits Nabi Muhammad SAW 

 عن عثماَن بن عفاَن رضَي اللَّه عنُه قال : قاَل رسوُل اللَِّه َصّلى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم :

َخريُكم َمْن تَ َعلََّم الُقْرآَن َوعلَّمُه      

Riwayat dari Utsman Bin affan r.a Ia berkata : 

Rasulullah sa bersabda “sebaik-baiknya kalian adalah 

orang yang memepelajari Al-Qur’an lalu 

mengajarkannya”. (H.R. Bukhori).45
 

Dari ayat-ayat Al-Qur‟an diatas dan hadits Nabi 

Muhammad SAW tersebut, menunjukan bahwa Allah SWT 

telah menyerukan kepada manusia untuk mempelajari  Al-

Qur‟an. 

3. Indikator Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

     Adapun seseorang dapat dikatakan mampu membaca Al-

Qur‟an dengan baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku 

yakni apabila seseorang tersebut mampu membaca dengan 

memenuhi aspek-aspek berikut 

a. Tajwid  

     Dalam membaca Al-Qur‟an seseorang harus 

memahami kaidah ilmu tajwid. Tajwid merupakan suatu 

ilmu yang mempelajari tentang tempat keluarnya huruf 

(Makharijul Huruf), sifat-sifat huruf (Shifatul Huruf) serta 

bacaan-bacaannya. Ilmu tajwid bertujuan agar seseorang 

dapat membaca Al-Qur‟an dengan benar dan fasih sesuai 

dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan menghindari 

terjadinya kesalahan dalam Al-Qur‟an 

                                                             
      45 Imam Nahwawi, Loc.Cit. , 
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      Hukum mempelajari ilmu tajwid menurut para ulama‟ 

adalah Fardhu Kifayah sedangkan membaca Al-Qur‟an 

dengan menerapkan kaidah tajwid hukumnya adalah 

Fardhu „Ain yakni wajib bagi masing-masing individu 

yang membaca Al-Qur‟an. Oleh sebab itu, menjadi wajib 

bagi setiap umat muslim untuk mempelajari ilmu tajwid 

guna menghindari kesalahan dalam membaca Al-Qur‟an. 

Dalam penerapan ilmu tajwid, Nabi Muhammad SAW 

merupakan contoh pendidik yang dapat dijadikan sebagai 

teladan. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang 

pendidik yang mengajarkan Al-Qur‟an lengkap dengan 

penerapan ilmu tajwid terutama kepada anak yang masih 

kecil. Berkenaan dengan ini ruang lingkup ilmu tajwid 

yang akan dipelajari meliputi sifat-sifat huruf, makhraj 

huruf, bacaan-bacaan  yang ada dalam ilmu tajwid, tanda 

waqaf serta yang lainnya
46

 

b. Makharijul Huruf 

     Makharijul Huruf atau tempat keluarnya huruf 

berbeda-beda sesuai dengan jenis hurufnya. Seorang 

santri tidak dapat membedakan suatu huruf tanpa tau 

darimana tempat keluarnya huruf tersebut. Penting sekali 

mengetahui perbedaan antara satu huruf dengan huruf 

lainnya agar terhindar dari kesalahan membaca, jika 

bacaan tersebut salah maka akan merubah arti yang 

sebenarnya. 

     Sebagai contoh pada permulaan surat At-Tin, kata 

pertama pada surat tersebut jika dibaca “Wa at-Thin” 

yang artinya demi buah tiin, jika seseorang tidak dapat 

membedakan hurufnya dan kemudian terbaca “Wa ats-

Siin” maka artinya akan berubah menjadi demi tanah. 

Ketika kita membaca Al-Qur‟an dengan kesalahan-

kesalahan secara terus menerus, maka bukan nilai ibadah 

yang didapatkan akan tetapi sebaliknya, sebab ketika tidak 

mengetahui suatu ilmu diwajibkan bagi seseorang untuk 

                                                             
     46 Fitriyah Mahdali, Op. Cit. , h.148 
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mempelajarinya. Adapun tempat keluarnya huruf meliputi 

: 

1) Al-Halq (tenggorokan) meliputi : Pangkal 

tenggorokan ( o dan ا ),  tengah tenggorokan (عdan ح) 

dan ujung tenggorokan ( غdan خ) 

2) Al-Lisan (lidah) meliputi : Pangkal lidah dengan 

langit-langit (ق ), lidah hampir pangkal dengan langit-

langit (ك ), lidah bagian tengah dengan langit-langit ( 

 tepi lidah kanan atau kiri dengan ,(ي danج ش

memanjang dari pangkal sampai depan (ض), tepi 

lidah kanan dan kiri sampai ujung lidah dengan gusi 

atas (ل ), ujung lidah dengan gusi atas (ن),ujung lidah 

dengan gusi atas dekat makhraj nun (ر), punggung 

kepala lidah dengan pangkal gigi seri atas (  د طdan 

س  ) ujung lidah dengan pangkal gigi seri yang atas ,(ت

 dan ujung lidah dengan ujung dua buah ,(ز danص 

gigi atas ( ظث  ). 

3) Asy-Syafatain (bibir) meliputi : Bibir bawah dengan 

ujung gigi atas (ف ), bibir atas dan bawah dengan 

rapat (م ب), dan bibir atas dan bawah dengan agak 

renggang sedikit (و). 

4) Al-Jauf (rongga mulut) meliputi : semua huruf mad 

yaitu alif, ya‟ dan wawu. 

5) Al-Khoisyum (Pangkal hidung) meliputi : Nun sukun 

atau tanwin ketika di idgham bighunnahkan, di 

ikhfakan serta di iqlabkan dan mim sukun yang di 

idghamkan pada mim dan di ikhfa‟kan pada ba‟.
47

 

c. Shifatul Huruf 

     Setiap huruf memiliki sifat atau karakteristik masing-

masing sehingga memudahkan untuk membedakan antara 

satu huruf dengan huruf lainnya. Sifat-sifat huruf tersebut 

adalah Jahr, Rokhowah, Syiddah, dan sebagainya. Selain 

memiliki sifat, huruf-huruf tersebut memiliki hukum 

bacaan diantara lain hukum bacaan nun mati, hukum 

                                                             
     47 Fitriyah Mahdali, Op. Cit. , h.148-149 
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bacaan mim mati, bacaan imalah, bacaan naql dan lain 

sebagainya
48

. 

d. Kelancaran/At-Tartil  

      Dalam Al-Qur‟an surat Al Muzammil ayat 4 Allah 

berfirman yang artinya : “...atau lebih dari (seperdua) itu, 

dan bacalah Al-Qur‟an itu dengan perlahan-lahan...” (QS. 

Al Muzammil : 04). Berdasarkan firman Allah yang 

termaktub dalam Al-Qur‟an surat Al Muzammil ayat 4 

tersebut, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk 

membaca Al-Qur‟an dengan tartil atau perlahan-lahan. 

Perintah tersebut dimaksudkan agar yang membaca Al-

Qur‟an mampu menghayati bacaan Al-Qur‟an dan benar-

benar memahami isinya. Bacaan Al-Qur‟an yang perlahan 

dan menerapkan ilmu tajwid akan terdengar nyaman 

ditelinga pembaca dan pendengarnya. 

      Menurut Ali bin Abi Thalib ra, tartil adalah 

memperindah/memperbaiki bacaan Al-Qur‟an serta 

mengerti dan menerapkan hukum ibtida‟ dan waqaf.  

Sedangkan menurut As‟ad Humam dalam bukunya, tartil 

adalah memperindah bacaan-bacaan dalam Al-Qur‟an 

dengan perlahan, teratur, jelas dan terang serta 

menerapkan illmu tajwid. 

      Dengan demikian bacaan Al-Qur‟an yang baik adalah 

bacaan Al-Qur‟an yang dilakukan dengan tenang, 

perlahan, tidak terburu-buru dan benar sesuai aturan 

tajwid dan ilmu            Al-Qur‟an lainnya
49

 

 

4. Tata Cara/Adab Membaca Al-Qur’an 

     Dalam islam, Al-Qur‟an mengajarkan segala sesuatu 

lengkap dengan adab yang harus digunakan oleh seorang 

muslim. Seperti ketika membaca Al-Qur‟an, ada adab-adab 

yang harus diperhatikan agar tidak melenceng dari aturan 
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yang sudah ditetapkan sehingga membacanya dapat bernilai 

sebagai ibadah.  

      Adapun adab-adab bagi orang yang hendak membaca Al-

Qur‟an adalah:  

b. Badan senantiasa suci dari hadast dan najis  

c. Pakaian dan tempat membaca Al-Qur‟an suci dari hadast 

dan najis  

d. Saat membaca Al-Qur‟an jangan sambil mengunyah 

makanan atau sejenisnya 

e. Sebelum membaca Al-Qur‟an hendaknya membaca 

ta‟awudz, bismillah, dan ketika sudah selesai membaca 

bacalah Sadaqallahul adzim.  

f. Membaca Al-Qur‟an dengan tenang, perlahan dan tidak 

tergesa-gesa (Tartil) 

g. Bersikap tenang, menghadap kiblat, dan tidak disertai hati 

yang riya‟ dan sombong 

h. Niat membaca Al-Qur‟an hanya karena ingin 

mendapatkan ridlo Allah semata  

i. Membaca Al-Qur‟an dengan menghadap ke arah kiblat  

j. Ketika ada bacaan ayat sajadah, hendaknya melakukan 

sujud tilawah atau membaca tasbih 

k. Berusaha memahami isi dan kandungan setiap ayat 

l. Mengagungkan dan mengesakan Allah ketika membaca 

wahyu ilahi, dengan demikian diharapkan terasa nikmat 

dalam hati pembacanya  

m. Senantiasa berusaha agar becaan tersebut selalu 

membekas dihati dan berusaha mengamalkan kandungan 

Al-Qur‟an.
50

 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an 

     Kemampuan membaca Al-Qur‟an berkaitan dengan 

kondisi masing-masing individu. Ada beberapa orang yang 

belajar Al-Qur‟an dengan istiqomah sampai akhirnya benar-
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benar lancar, ada yang sekedar belajar saja tanpa ada target 

untuk lancar, dan juga ada yang belajar Al-Qur‟an karena 

paksaan atau tekanan dari lingkungan sekitar. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kemampuan membaca Al-Qur‟an 

setiap individu berbeda sesuai dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Muhibbin Syah berpendapat bahwa faktor 

tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. 

b. Faktor Internal  

      Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri 

individu masingmasing. Faktor ini terdiri atas faktor 

fisiologis dan faktor psikologis. 

1) Faktor Fisiologis Adalah faktor yang berhubungan 

dengan keadaan jasmani atau fisik setiap individu. 

Kondisi fisik yang normal seperti pada umumnya 

menjadi faktor penentu keberhasilan individu dalam 

proses belajar. Misalnya, seseorang yang memiliki 

gangguan pada lidah tentu akan mempengaruhi 

tingkat kejelasan saat berbicara dan membaca 

terutama dalam membaca Al-Qur‟an. Kondisi fisik 

yang sehat juga mempengaruhi tingkat kemampuan 

seorang anak, fisik yang lemah dan sering sakit 

sakitan juga akan berpengaruh pada proses 

pembelajaran seorang anak. 

2) Faktor Psikologis Faktor ini berhubungan dengan 

kondisi kejiwaan dan mental dalam diri seseorang 

yang dapat mendorong untuk lebih giat dalam belajar. 

Faktor psikologis meliputi : (1) Intelegensi, yaitu 

kemampuan untuk mempermudah melakukan 

penyesuaian secara tepat terhadap lingkungan sosial 

seseorang. Kecerdasan seseorang dapat dilihat dari 

beberapa cirinya yaitu cepat menangkap terhadap 

pelajaran, selalu ingin tahu sesuatu yang baru, 

dorongan terhadap sesuatu yang positif kuat, banyak 

ide dan kreatif. Tingkat kecerdasan seseorang juga 

menjadi faktor penentu tingkat kemampuan seseorang 

dalam membaca Al-Qur‟an. (2) Minat, yaitu 
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keingintahuan dan kecenderungan yang tinggi 

terhadap sesuatu. Minat memiliki pengaruh yang 

besar terhadap kemampuan seseorang memahami 

sesuatu seperti membaca Al-Qur‟an. Minat yang 

tinggi akan menghasilkan kemampuan yang tinggi 

juga. Minat berhubungan dengan perasaan individu, 

ketika seseorang melakukan sesuatu dengan senang 

maka tingkat keberhasilan akan tinggi pula. (3) 

Motivasi, merupakan sesuatu yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat 

menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam 

membaca Al-Qur‟an. Motivasi belajar yang tepat dan 

usaha yang tekun akan membuahkan hasil yang baik. 

c. Faktor Eksternal, Faktor eksternal merupakan faktor yang 

berasal dari luar individu. Faktor ini dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu faktor eksternal lingkungan sosial dan 

faktor eksternal non sosial. 

a) Faktor Lingkungan Sosial Lingkungan sosial 

berhubungan dengan keadaan sosial disekitarnya, 

lingkungan sosial meliputi keluarga, masyarakat 

disekitar, Ustad/Ustadzah dan teman sepermainan. 

b) Faktor Lingkungan Non Sosial Faktor 

lingkungan non sosial meliputi akses pendukung bagi 

seorang individu. Seperti pada seorang siswa, maka 

lingkungan non sosialnya meliputi gedung rumah dan 

letaknya, gedung sekolah dan letaknya, cuaca dan 

waktu belajar yang digunakan oleh siswa
51
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