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ABSTRAK 

Disleksia adalah sebuah kondisi dimana adanya 

ketidakmampuan sesesorang dalam proses belajar yang semua itu 

disebabkan adanya kesulitan yang dialami peserta didik dalam 

melakukan aktivitas seperti menulis dan membaca. Contoh kesalahan 

yang sering terjadi yaitu pembalikan huruf atau angka. Hal ini terjadi 

karena anak bingung posisi kanan dan kiri, atau atas dan bawah. 

Adapun beberapa kekeliruan umum yang dilakukan oleh anak 

berkesulitan belajar BTQ, yaitu sulit memahami huruf hijaiyah, tanda 

baca huruf hijaiyah, dan tulisan yang tidak dapat dibaca. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, peneliti menerapkan  metode Gilling 

Ham dalam mengatasi disleksia baca tulis al-qur’an (BTQ) di TPA 

Masjid Baiturrahman. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Quasy 

Experimental Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

santri TPA Masjid Baiturrahman kelas iqra’ dan al-qur’an yang 

berjumlah 110 santri , sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 2 

kelas yang dipilih secara terpilih , yaitu kelas Iqra’ A sebagai kelas 

eksperimen yang berjumlah 15 santri dan kelas Iqra’ B sebagai kelas 

kontrol berjumlah 15 santri.  

Hasil analisis data penelitian diperoleh dengan perhitungan uji 

t dengan taraf signifikan 5% diperoleh Sig, (2-tailed) 0.001, maka Sig, 

(2-tailed) < 0.05. Sehingga    ditolak, dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara metode Gilling Ham dan metode 

iqra’ dalam  mengatasi disleksia BTQ pada santri di TPA Masjid 

Baiturrahman Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci : Disleksia, Metode Gilling Ham, BTQ 
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MOTTO 

                       

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab    (Al 

Quran) dan dirikanlah shalat.” (Q.S Al-Ankabut : 45)1 

 

         

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  

(Q.S Al-Insyirah : 6)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : 

CV Penerbit Diponegoro, 2015) H. 527 
2
 Ibid. H. 786  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai bentuk untuk memudahkan pemahaman dan 

menghindari kesalahpahaman dalam memaknai judul di atas, 

maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah penting dalam 

skripsi ini, yaitu “Pengaruh Metode Gilling Ham Dalam 

Mengatasi Disleksia Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) Pada Santri Di 

Tpa Masjid Baiturrahman Way Dadi Baru Sukarame Bandar 

Lampung” dengan demikian akan memperoleh gambaran yang 

lengkap dan jelas, penjelasan yang dimaksud yaitu : 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul sesuatu 

orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan 

atau perbuatan seseorang kehidupan.
1
 Istilah pengaruh 

disebutan juga dengan akibat asosiatif, yaitu suatu penelitian 

yang mencari pertautan nilai antara suatu variabel dengan 

dengan variabel lainnya. 

2. Metode Gilling Ham 

Metode Gilling Ham ditemukan oleh dokter Orton 

Gilling Ham dan dikembangkan oleh Giling Ham dan 

Fernald.
2
 Metode Gilling Ham merupakan suatu metode yang 

terstruktur dan berorientasi pada kaitan bunyi dan huruf. 

Dimana setiap huruf dipelajari secara multisensori, dengan 

teknik visual, auditory, kinaesthetic, tactile atau yang biasa 

disebut metode VAKT.
3
 Metode Giling Ham adalah metode 

diajarkan beberapa huruf dan perpaduan huruf, kemudian 

menebalkan titik-titik huruf/kata yang telah diajarkan, 

                                                             
1 Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. “Kamus 

Besar Bahasa Indonesia”. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), H. 1045 
2
 Albaroi Anjani rachmawati “Pengaruh Metode Multisensori bermedia 

Gamifikasi Terhadap Kemampuan Menulis Permulaan Anak Disleksia.” Jurnal 

Pendidikan Khusus, 2019, H. 3 
3 Anita Chandra Dewi dan Sri Aryanti, Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Permulaan melalui Metode Multisensori pada Kelompok B TK YGSW 

Semarang, UPGRIS, jurnal 30. 



 

 

2 

biasanya lebih sering pada kata benda yang ada di sekitar 

lingkungan anak sehingga mudah dimengerti anak, kegiatan 

ini dilanjutkan dengan membaca huruf/kata apa yang sedang 

dia tebalkan.
4
 

3. Mengatasi Disleksia 

Mengatasi adalah menguasai (keadaan dan 

sebaiannya), melebihi dalam hal, tinggi dari, mengalahkan, 

menaggulangi.
5
 Kata disleksia diambil dari Bahasa Yunani, 

Dys yang berarti kesulitan dan Leksia yang berarti kata-kata. 

Jadi disleksia dapat diartikan kesulitan yang berhubungan 

dalam mengolah kata atau simbol-simbol tulis.
6
 Disleksia 

merupakan kesulitan membaca, mengeja, menulis, dan 

kesulitan dalam mengartikan atau mengenali struktur kata-

kata yang memberikan efek terhadap proses belajar. Persoalan 

yang muncul adalah anak mengalami kesulitan dalam 

membaca, mengeja, menulis, berbicara dan mendengar. 

4. Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) 

Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) adalah merupakan 

pelajaran yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca 

dan menulis al-qur’an sesuai dengan kaidah yang baik dan 

benar.
7
 Baca Tulis Al-Qur’an secara keseluruhan adalah 

membaca atau melihat tulisan dan mengerti atau menuliskan 

apa yang tertulis didalam firman Allah SWT yang diturunkan 

kepada nabi Muhammad SAW. 

5. Santri 

Santri adalah sesorang yang berusaha mendalami 

agama islam dengan bersungguh-sungguh atau serius.
8
 

                                                             
4 Khairunnisa dan Nisa Lestari, “Penerapan Metode Orthon Gillingham di 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Uum Banjar Masin”, H.  223 
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta : Balai Pustaka 2016), H. 193 
6 Aphroditta M, Panduan Lengkap orangtua dan Guru Untuk Anak dengan 

Disleksia(Kesulitan Membaca), (Yogyakarta : Javalitera,2012), H. 55. 
7 Aunur rafiq al-mazni. Pengantur studi ilmu al-quran. Pustaka al-kautsar: 

Jakarta Timur, 2006. H. 32 
8 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008), H. 878 
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Sebutan santri ini diberikan kepada orang yang belajar di 

pondok pesantren, TPA atau lainnya, baik menetap ataupun 

tidak. Sebab itulah terdapat istilah santri mukminin dan santri 

kalong.
9
 

6. TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) 

TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) adalah 

merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran islam bagi 

anak-anak usia 7-15 tahun, yang bertujuan untuk menjadikan 

anak mampu membaca al-qur’an dengan baik dan benar 

sesuai dengan makharijul huruf dan ilmu tajwidnya. Tidak 

hanya belajar tentang ilmu tajwid, di TPA anak bisa belajar 

ilmu-ilmu lainnya seperti, fiqih, tauhid, tarikh, dan lain 

sebagainya. Selain daripada itu, TPA juga bertujuan untuk 

membentuk kepribadian anak yang bertaqwa kepada Allah 

SWT serta diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai 

keshalihan diri dalam lingkungan TPA, lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, sebagai 

pribadi yang berbudi luhur.
10

 

7. Masjid Baiturrahman Way Dadi Baru 

Masjid Baiturrahman Way Dadi Baru merupakan 

suatu rumah ibadah umat islam yang berlokasi di Rt 11 Lk II 

Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota 

Bandar Lampung. Masjid disamping sebagai tempat ibadah, 

tempat berdialog antara hamba dan Khaliknya, juga berfungsi 

sebagai wahana yang tepat, guna bagi pembinaan manusia 

menjadi insan yang beriman, bertaqwa dan beramal shalih. 

Masjid bukan hanya tempat sembahyang dan tempat sujud 

semata, melainkan pula sebagai tempat kegiatan sosial dan 

kebudayaan, maka bangunan masjid harus dijaga kesuciannya.  

                                                             
9 Sualaiman, Dkk. Akhlak Ilmu Tauhid, (Jakarta : Karya Uni Press, 1992), H 

5 
10 http://eprints.umm.ac.id diakses pada tanggal 23 November 2021, pukul 

13.24 WIB 

http://eprints.umm.ac.id/
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B. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an merupakan pedoman umat Islam dalam 

menjalani setiap langkah kehidupan. Untuk dapat memahami 

pesan yang terkandung didalam Al-Qur‟an, langkah pertama yang 

harus dilakukan adalah dengan membacanya. Agar dapat 

membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar (fasih) dan sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid, maka di perlukan pengajaran, latihan 

serta pembiasaan. Hal ini sangat penting karena dalam membaca 

Al-Qur‟an tidak sama dengan membaca buku ataupun tulisan 

yang lainnya. 

Wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi 

Muhammad Saw melalui malaikat Jibril adalah perintah untuk 

membaca, karena melalui membaca Allah mengajarkan tentang 

suatu pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahuinya. Dengan 

membaca, manusia akan mendapatkan wawasan tentang suatu 

ilmu pengetahuan yang dapat berguna dan bermanfaat bagi 

dirinya kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Alaq (96): 

1-5 yang berbunyi: 

                            

                            

Terjemahnya: “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. (Q.S Al-Alaq (96) ayat 1-5).”
11

 

Bagi pemeluk agama Islam, perintah membaca 

merupakan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, 

tepatnya surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqro yang artinya bacalah. 

                                                             
11 Al-Qur’an, Surat Al-Alaq ayat 1-5, Qur’an Tajwid dan Terjemah, ( 

Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, Maghfirah Pustaka, 2006), H. 479 
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Dengan membaca kitab suci Al-Qur’an, maka umat muslim dapat 

menemukan dan memahami jalan kehidupannya. Membaca Al-

Qur’an sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim, 

sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Ma’tsurot himpunan 

Hasan Al-Bana janganlah  melewatkan satu hari pun tanpa 

membaca Al-Qur’an.
12

 

Selain mengetahui jalan kehidupan yang baik dan benar, 

membaca Al- Qur’an merupakan sebuah ibadah yang pahalanya 

berlipat ganda, karena bagi orang yang membaca Al-Qur’an 

maka baginya dari setiap huruf akan mendapatkan kebaikan 

sepuluh. Al-Qur’an berisikan ajaran-ajaran Allah SWT. untuk 

memberikan petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia 

sepanjang masa, sebagai firman Allah SWT. dalam surat Al-

Baqarah ayat 2,  

                     

Artinya : “Kitab (Al- Qur’an) ini tidak ada keraguan 

padanya, petunjuk bagi mereka yang takwa”.  

Sehingga orang yang sering membaca akan mendapat 

petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT. Membaca al-qur’an 

kita harus tartil, yaitu membaguskan bacaan huruf/kalimat-

kalimat al-qur’an satu persatu, dengan terang, teratur, perlahan 

dan tidak terburu-buru dan bercampur aduk, sesuai dengan 

hukum-hukum tajwid.   Sebagaimana firman Allah SWT. dalam 

surat Al-Mujammil ayat 4 

                 

Artinya : “dan bacalah Qur’an itu dengan tartil”. 

Hukum belajar ilmu tajwid adalah fardhu kifayah, akan 

tetapi mempergunakan ilmu itu dalam membaca Al-Qur’an 

adalah fardhu’ain. Oleh sebab itu, maka belajar Al-Qur’an dan 

ilmu tajwid sangat penting  sekali. 

                                                             
12 Kitab Ma’tsurot himpunan Hasan Al-Bana (Ulwan, 1992:51) 
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Untuk dapat membaca dan menulis Al-Qur‟an dengan 

benar, maka proses belajar membaca dan menulis Al-Qur‟an 

sebaiknya dimulai sejak dini (anak-anak). Sebab, pada usia dini 

potensi dan kemampuan anak sangat bagus dalam menerima 

pelajaran. Jika sejak dini sudah diajarkan membaca dan menulis 

huruf Al-Qur‟an, maka mereka akan lebih mudah dalam 

membaca dan menulis Al-Qur‟an saat dewasa kelak. 

Kewajiban utama membaca dan menulis Al-Qur‟an ini 

sudah banyak di lalaikan umat Islam khususnya para remaja, 

sehingga pada saat ini mayoritas remaja muslim memiliki 

kesulitan dalam membaca Al-Qur‟an. Padahal kemampuan 

membaca dan menulis Al-Qur‟an seharusnya sudah mereka 

miliki seiring dengan kemampuan membaca dan menulis teks 

lainnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. 

Dalam firman Allah telah jelas menjelaskan bahwasannya kita 

harus membaca Al-Qur‟an yaitu pada surah Al- Ankabut ayat 45: 

                       

                      

       

Artinya : “bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, 

Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya 

shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan 

mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah 

lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Q.S Al-Ankabut : 

45 

Pembelajaran membaca al-qur’an sebaiknya diberikan 

pada anak-anak sejak dini. yang dimulai dengan pengenalan 

huruf hijaiyah. Akan tetapi, para orang tua sekarang malah 

merasa bangga jika anak pada usia kelas persiapan sudah dapat 

membaca atau mengenal huruf latin. Akan tetapi, jika anak yang 

sudah memasuki SMP tidak bisa membaca al-qur’an tidak 
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menjadi permasalahan dan orang tuanya pun tidak menganggap 

permasalahan yang serius, bahkan masih banyak orang dewasa 

yang belum dapat membaca al-qur’an. 

Pada saat ini pembelajaran baca tulis Al-Quran masih 

perlu mendapat perhatian khusus. Kemajuan zaman dan teknologi 

yang berkembang dengan pesat saat ini memberikan dampak 

negative yang tidak dapat dipungkiri, banyak sekali dari kita yang 

beranggapan bahwa semuanya bisa dilakukan dengan cara 

mudah, instan, dan cepat tanpa terhalang oleh waktu maupun 

tempat. Tentu saja itu semua tidak berlaku dalam pembelajaran 

baca tulis Al-Qur‟an, dalam pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an 

dilakukan secara berproses atau bertahap. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan, pembelajaran baca tulis AlQur‟an semakin 

tertinggal dan tergeser perlahan-lahan dan tergantikan dengan 

pelajaran lain yang dapat dengan mudah diakses menggunakan 

gadget. Terlebih lagi di sekolah atau lembaga yang tidak 

memiliki basis agama. Padahal mempelajari Al-Qur’an bagi umat 

Islam merupakan suatu ibadah kepada Allah Swt. Di sisi lain, 

banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya baca 

tulis Al-Qur’an. Sehingga mereka mengesampingkan pendidikan 

agama dan lebih mementingkan pendidikan umum serta mereka 

malas untuk membaca Al-Qur’an. Padahal seharusnya mereka 

mengimbangi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. 

Demi terwujudnya kesadaran baca tulis Al-Quran dikalangan 

umat Islam, maka diperlukan adanya dukungan dari semua pihak. 

Membaca Al-Quran sendiri termasuk ibadah paling utama di 

antara ibadah-ibadah yang lain. 

Kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an perlu 

ditanamkan kepada anak sedini mungkin, sehingga ketika anak 

dewasa kelak diharapkan dapat membaca, memahami, serta 

mengamalkan AlQur’an dengan baik dan benar. Karena masa 

anak-anak merupakan masa yang paling tepat untuk menanamkan 

berbagai kemampuan kepada anak. 
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Dalam proses pembelajaran baca, tulis qur’an (BTQ) 

sering kali kita menemukan santri yang mengalami kesulitan 

belajar. Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah 

bahasa inggris learning disability. Kesulitan belajar sering 

disebut dengan disleksia. Disleksia adalah sebuah kondisi dimana 

adanya ketidakmampuan sesesorang dalam proses belajar yang 

semua itu disebabkan adanya kesulitan yang dialami peserta didik 

dalam melakukan aktivitas seperti menulis dan membaca. 

Gangguan ini adalah gangguan yang timbul bukan karena 

ketidakmampuan fisik atau kecacatan fisik akan tetapi gangguan 

ini adalah gangguan yang lebih mengarah ke otak, dimana otak 

memiliki peran untuk  mengolah dan memproses informasi yang 

diterima atau yang  telah di dibaca.
13

 

Kesulitan ini biasanya baru terdeteksi setelah anak 

mamasuki dunia sekolah. Orang tua atau bahkan orang lain sering 

kali mengira anak- anak yang belum bisa menulis, membaca, dan 

berhitung adalah sebuah tolak ukur ketidakmampuan mereka. 

Anak- anak yang sudah menempuh sekolah ketika anak belum 

bisa membaca, menulis, dan berhitung seringkali dianggap bodoh 

atau tertinggal tampa sebelumnya mengetahui bahwa anak 

tersebut memiliki kesulitan dalam belajar. Padahal bisa jadi anak 

memiliki gangguan dalam proses belajar yang sering disebut 

dengan disleksia. 

Pada anak, normalnya kemampuan dalam membaca, 

menulis, dan berhitung sudah mulai terlihat sejak anak berumur 

6-7 tahun disaat anak sudah memasuki dunia sekolah. Akan tetapi 

pada anak yang memiliki gangguan belajar seperti disleksia pada 

saat umur tersebut belum bisa melakukannya bahkan samapai 

dengan bertubuh dewasa. Contoh kesalahan yang sering terjadi 

yaitu pembalikan huruf atau angka. Hal ini terjadi karena anak 

bingung posisi kanan dan kiri, atau atas dan bawah. Pembalikan 

terjadi terutama pada huruf atau angka  seperti “غ” ditulis”ض, 

 m” ditulis “n” atau “w”, “6” ditulis“ ,”خ“ atau ”غ’“ ditulis ”ف“

“9” , “2” ditulis”5”.  Banyak orang tua dan juga guru yang sering 

                                                             
13 Lidwina Soeisniwati “Disleksia Berpengaruh Pada Kemampuan 

Membaca dan Menulis”,vol. 4. No. 3, 2012. H. 9. 
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kali  tidak mengetahui dan menyadarinya bahwa anak atau 

peserta didiknyatersebut memiliki kesulitan dalam  membaca, 

menulis, dan berhitung. Selain itu anak yang menderita disleksia 

akan sering kali mengalami gangguan kepercayaan diri. Adapun 

beberapa kekeliruan umum yang dilakukan oleh anak 

berkesulitan belajar BTQ, yaitu sulit memahami huruf hijaiyah, 

tanda baca huruf hijaiyah, dan tulisan yang tidak dapat dibaca.  

Penelitian melakukan pengamatan pada proses 

pembelajaran di kelas Iqra’ TPA Way Dadi Baru, dimana ada 6 

dari 10 peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan 

belajar yang dialami peserta didik yakni lambat dalam proses 

belajar membaca dan menulis al-qur’an dibandingkan dengan 

santri lainnya. Dari 6 santri yang di teliti memiliki kesulitan 

belajar yang berbeda-beda saat mengerjakan soal-soal BTQ. Ada 

santri yang kesulitan dalam memahami soal-soal BTQ karena 

tidak bisa membaca, ada santri yang melafalkan benar tetapi 

salah dalam penulisan, ada anak yang keliru dalam membedakan 

tanda baca huruf hijaiyah. Kesulitan yang sering terjadi adalah 

kesulitan belajar membaca, menulis, dan melafalkan atau 

mengucapkan huruf-huruf hijiyah. 

Dari hasil tes soal, yaitu tes soal BTQ didapatkan bahwa 

santri hanya mampu menjawab beberapa soal saja dari 10 soal. 

Santri dalam mengerjakan soal hanya mampu menjawab sedikit 

ini adalah sebuah masalah. Masalahnya ialah pemahaman baca 

tulis al-qur’an santri penderita disleksia sangat rendah karena 

dalam proses pembelajaran masih menggunakan metode iqra’ dan 

masih di samaratakan serta tidak mendapatkan perhatian khusus.  

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru BTQ 

yang mengajar kelas Iqra’ di TPA Masjid Baiturrahman Way 

Dadi Baru, Sukarame Bandar Lampung yaitu bapak Muhammad 

Alfin pukul 16.45 WIB pada tanggal  22 Agustus 2021
14

 

mengatakan bahwa sebelumnya guru tidak mengertahui bahwa 

anak didiknya mengalami kesulitan belajar yang disebut disleksia 

                                                             
14 Muhammad Alfin, wawancara oleh penulis, pukul 16.45 WIB  22 

Agustus, 2021. 
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bahkan wali murid tidak pernah mengatakan bahwa anaknya 

memiliki kesilitan belajar atau disleksia. 

Penelitian ini peneliti memfokuskan pada santri yang 

memiliki kesulitan belajar biasanya yang disebut dengan 

disleksia. Dimana ini adalah gangguan kesulitan belajar atau 

ketidakmampuan santri untuk membaca dan menulis al-qur’an 

yang disebabkan gangguan pada sistem saraf pusat santri. Santri 

yang menderita gangguan disleksia ini biasanya sering 

mengalami  kesulitan dalam mengingat bentuk huruf hijaiyah, 

tanda baca huruf  hijaiyah, sulit membedakan panjang dan 

pendek bacaan qur’an, bahkan santri  sering kali keliru dalam 

membaca al-qur’an ketika peserta didik menemui latihan atau 

soal tersebut, masalah tersebut juga karena peserta didik juga 

memiliki kesulitan dalam menghafal. 

Tabel 1.2 

Data awal kemampuan membaca al-qura’an kelas iqra di 

TPA Masjid Baiturrahman Way dadi Baru Sukarame Bandar 

Lampung 

NO Nama Kemampuan Nilai Mutu 

Tajwid Makhraj Kelancaran 

1 Agnes Dwi Putri 1 2 2 41,7 Kurang 

2 Anjani Cahaya 2 2 2 50 Kurang 

3 Agung Saputra 2 2 3 58,3 Kurang 

4 Amelia Venita 1 2 2 41,7 Kurang 

5 Azizah Nur Aisyah 2 2 2 50 Kurang 

5 Beni Sanjaya 1 2 2 41,7 Kurang 

7 Caca Hanifah 2 2 3 58,3 Kurang 

8 Daffa Saputra 2 2 2 50 Kurang 

9 Diki Aditya Putra 1 2 2 41,7 Kurang 

10 Fahri Nasrudin 2 2 2 50 Kurang 

11 Farida Nuranggrain 2 2 3 58,3 Kurang 

12 Fita Azzahra 1 2 2 41,7 Kurang 

13 Ghani Ansara 1 2 2 41,7 Kurang 

14 Gita Ananda 2 2 3 58,3 Kurang 

15 Hafidz Ahmadi 1 2 2 41,7 Kurang 

16 Indri Agatha 1 2 2 41,7 Kurang 

17 M. Maulana 2 2 2 50 Kurang 

18 M. Ridho Ardiansyah 2 2 3 58,3 Kurang 

19 M. Hilal 2 2 3 58,3 Kurang 

20 Nabila Maharani 1 2 2 41,7 Kurang 

21 Nadia Putri 1 2 2 41,7 Kurang 

22 Novita Cahya K 2 2 3 58,3 Kurang 
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23 Nurliana 2 2 2 50 Kurang 

24 Rangga aditya 1 2 2 41,7 Kurang 

25 Reva yuliana 2 2 3 58,3 Kurang 

26 Santi yunita 2 2 3 58,3 Kurang 

27 Tania salsabila 1 2 2 41,7 Kurang 

28 Umi fadhilah 1 2 2 41,7 Kurang 

29 Wawan kurniawan 2 2 2 50 Kurang 

30 Zavran abdullah 2 2 2 50 Kurang 

Sumber Data : Pra Penelitian Yang Dilakukan Oleh Guru Melalui Tes 

Pada Santri Kelas Iqra TPA Masjid Baiturrahman, Way Dadi Baru 

Sukarme Bandar Lampung 

 

Keterangan : 

Baik Sekali (91-100) : Peserta didik dapat membaca Al-Qur’an 

dengan lancar sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. 

Baik (80-90) : Peserta didik sudah lancar dalam membaca Al-

Qur’an sesuai dengan makharijul huruf namun belum sesuai 

dengan tajwid. 

Sedang (70-79) : Peserta didik cukup lancar dalam membaca Al-

Qur’an namun belum sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. 

Kurang (60-69) : Peserta didik belum lancar dalam membaca Al-

Qur’an dan belum sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. 

Tabel 1.2 

Data awal kemampuan menulis al-qura’an kelas iqra di TPA 

Masjid Baiturrahman Way dadi Baru Sukarame Bandar 

Lampung 

No Nama Kemampuan 

Rendah Sedang Tinggi 

1 Agnes Dwi Putri    

2 Anjani Cahaya    

3 Agung Saputra    

4 Amelia Venita    

5 Azizah Nur Aisyah    

6 Beni Sanjaya    

7 Caca Hanifah    

8 Daffa Saputra    

9 Diki Aditya Putra    

10 Fahri Nasrudin    
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11 Farida Nuranggrain    

12 Fita Azzahra    

13 Ghani Ansara    

14 Gita Ananda    

15 Hafidz Ahmadi    

16 Indri Agatha    

17 M. Maulana    

18 M. Ridho 

Ardiansyah 

   

19 M. Hilal    

20 Nabila Maharani    

21 Nadia Putri    

22 Novita Cahya K    

23 Nurliana    

24 Rangga aditya    

25 Reva yuliana    

26 Santi yunita    

27 Tania salsabila    

28 Umi fadhilah    

29 Wawan kurniawan    

30 Zavran abdullah    

Sumber Data : Pra Penelitian Yang Dilakukan Oleh Guru Melalui Tes 

Pada Santri Kelas Iqra TPA Masjid Baiturrahman, Way Dadi Baru 

Sukarme Bandar Lampung 

Keterangan :  

Kemampuan tinggi : Peserta didik dapat menulis dengan benar 

dan bagus huruf-huruf hijaiyah, tanda baca, dan kerapian suatu 

tulisan. 

Kemampuan sedang : Peserta didik dapat menulis huruf- huruf 

hijaiyah, tanda baca, dan kerapiannya tetapi masih biasa. 

Kemampuan kurang : Peserta didik dapat menulis huruf-huruf 

hijaiyah, tanda baca tetapi masih banyak kesalahan dan tidak rapi 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa 

kemampuan membaca dan menulis Al-Qu’ran pada santri 

kelas iqra’ TPA Masjid Baiturrahman masih rendah bagi 

santri penderita disleksia. 

Anak yang menderita gangguan disleksia harus memiliki 
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cara khusus dalam proses belajar yaitu dengan cara menggunakan 

sebuah metode. Metode belajar khusus yang diterapkan akan 

mempermudah anak belajar. Contoh metode yang diterapkan 

adalah metode Gilling Ham (multisensori). Metode Gilling Ham 

merupakan metode pembelajaran yang proses pembelajarannya 

yang melibatkan semua indra yang ada pada manusia dalam 

proses pembelajarannya. Metode multisensori ditemukan oleh 

dokter Orton Gilling Ham dan dikembangkan oleh Giling Ham 

dan Fernald.
15

 Dimana metode ini melibatkan indera penglihatan, 

pendengaran , indra rabaan gerak yang yang lainnya yang biasa 

disebut dengan VAKT (Visual, Audio, Kinestetik dan Tactil). 

Metode Gilling Ham ini diharapkan bisa menjadi solusi 

untuk mengatasi masalah gangguan belajar peserta didik 

penderita disleksia yang masih rendah dalam belajar BTQ 

terutama pada pemahaman baca dan tulis al-quran. Maka 

berdasarkan yang telah diuraikan, peneliti memilih judul “ 

Pengaruh Metode Gilling Ham Dalam Megatasi Kesulitan 

Belajar Disleksia Pada Mata Pelajaran BTQ Di TPA Masjid 

Baiturrahman Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar 

Lampung“ 

C. Identifikasi 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Santri dalam proses pembelajaran BTQ masih rendah 

kemampuan pemahaman baca, dan tulis qur’an terutama 

bagi santri disleksia 

2. Santri membutuhkan metode yang tepat untuk mengatasi 

disleksia pada proses pembelajaran BTQ 

 

  

                                                             
15 Albaroi Anjani rachmawati “Pengaruh Metode Multisensori bermedia 

Gamifikasi Terhadap Kemampuan Menulis Permulaan Anak Disleksia.” Jurnal 

Pendidikan Khusus, 2019, H. 3 
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D. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut agar penelitian 

ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu luas 

jangkauannya, maka penelitian ini hanya di fokuskan pada: 

1. Kelompok eksperimen pada penelitian ini menggunakan 

metode Gilling Ham 

2. Penelitian dilakukan di TPA Masjid Baiturrahman Way 

Dadi Baru 

 

E. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut, 

maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

“Apakah Ada Pengaruh Metode Gilling Ham Dalam Mengatasi 

Disleksia Baca Tulis Al-qur’an (BTQ) pada santri di TPA Masjid 

Baiturrahman, Way Dadi Baru? “ 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini untuk  mengetahui pengaruh metode Gilling 

Ham dalam mengatasi disleksia baca tulis al-quran (BTQ) pada 

santri di TPA masjid Baiturrahman, Way Dadi Baru. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Untuk Pendidik  

a. Memberikan solusi bagi pendidik tentang manfaat 

pembelajaran dengan menggunakan metode Gilling Ham 

guna mengatasi kesulitan belajar bagi peserta didik 

penderita disleksia. 

b. Memotivasi agar pendidik agar dapat melakukan kegiatan 

belajar yang aktif, inovatif serta mengasyikkan. 

c. Sebagai bahan evaluasi bagi guru dalam meningkatkan 

kemampuan membaca anak. 

d. Dapat meningkatkan profesionalan guru dalam mengajar 
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2. Manfaat Untuk TPA 

a. Sebagai bahan acuan dalam menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang menarik. 

b. Sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki proses 

pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan 

kemampuan membaca alquran. 

c. Dapat memberikan kontribusi TPA dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan 

3. Manfaat Untuk Peneliti 

a. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengembangkan dan 

sekaligus dapat menambah wawasan, pengalaman dalam 

proses pembinaan diri sebagai calon pendidik. 

 

H. Peneliti Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Hasil penelitian Lucky Ade Sessiani dalam penelitian yang 

bejudul “ Pengaruh Metode Multisensori Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Pada 

Anak”. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti 

yaitu sama-sama meneliti pengaruh metode multisensori, 

sedangkan perbedaanya untuk penelitian ini yaitu pada 

variabel y yaitu untuk meningkatkan kemampuan membaca 

dan pada peneliti variabel y untuk mengatasi disleksia Baca 

Tulis Al-Quran (BTQ). 

2. Sri Utami Soraya Dewi (Vol. 3. No. 1. Maret 2015) dalam 

jurnal penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Metode 

Multisensori Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Permulaan Pada Anak Kelas Awal Sekolah Dasar” penelitian 

tersebut memiliki persamaan yaitu pengaruh metode 

multisensori, sedangkan perbedaanya dalam penelitian ini 

adalah terletak pada variabel y yaitu kemampuan membaca 

pemulaan pada anak kelas awal sekolah dasar sedangkan pada 
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peneliti variabel y adalah untuk mengatasi disleksia Baca 

Tulis Al-Qur’an (BTQ).
16

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh A Rahim Kurniawan Anwar 

dalam jurnal ilmiah pendidikan khusus dengan judul 

“Efektifitas Metode Gillingham Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kesulitan Belajar 

Kelas III Sd N 01 Limau Manus Padang”
17

. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa metode Gillingham dapat 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan bagi anak 

kesulitan belajar di SD N 01 Limau Manis Padang. Persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh A Rahim Kurniawan Anwar 

dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode 

Gilling Ham. Sedangkan perbedaan pada penelitian A Rahim 

Kurniawan Anwar dengan peneliti adalah pada varibel 

terikatnya yaitu jika penelitian yang dilakukan oleh A Rahim 

Kurniawan Anwar terhadap kemampuan membaca permulaan 

siswa kesulitan belajar pada kelas III Sd N 01 Limau Minas 

Padang, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti 

terhadap santri kelas iqra’ untuk mengatasi disleksia pada 

BTQ di TPA Masjid Baiturrahman Way Dadi Baru Sukarame 

Bandar Lampung. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Andinia Eka Rahmawati 

dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Metode 

Multisensoris Gillingham Terhadap Kemampuan Membaca 

Anak Kelompok B di TK Darus Sholah Kecamatan Kaliwates 

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016B”.
18

 Penilitian 

ini menyimpulkan bahwa pengaruh positif penggunaan 

metode Multisensoris Gillingham terhadap kemampuan 

membaca anak kelompok B di TK Darus Sholah kecamatan 

                                                             
16 Dewi, Sri Utami, Pengaruh Metode Multisensori Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Permulaan Pada Anak Kelas Awal Sekolah Dasar. Jurnal 

Program Studi PGMI. Vol. 3 No. 1, 2015 
17 A Rahim Kurniawan Anwar. 2014. “Efektifitas Metode Gillingham Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kesulitan Belajar Kelas III 

SD 01 Liamau Manis Padang”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus Vol 3,no.3 
18 Andinia Eka Rahmawati, Pengaruh Metode Multisensoris Gillingham 

Terhadap Kemampuan Membaca Anak Kelompok B di TK Darus Sholah Kecamatan 
Kaliwates Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016, ( Jember: Universitas 

Jember,2016). (Skripsi) 
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Kaliwates. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Andinia 

Eka Rahmawati dengan peneliti adalah sama-sama 

menggunakan metode Gillingham. Sedangkan perbedaan pada 

penelitian Andiani Eka Rahmawati dengan peneliti adalah 

pada varibel terikatnya yaitu jika penelitian yang dilakukan 

oleh Andinia Eka Rahmawati untuk mengetahui pengaruh 

metode multisensoris Gillingham terhadap kemampuan 

membaca anak kelompok B di TK Darus Sholah kecamatan 

Kaliwates Kabupaten Jember. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan peneliti terhadap santri kelas iqra’ untuk mengatasi 

disleksia pada BTQ di TPA Masjid Baiturrahman Way Dadi 

Baru Sukarame Bandar Lampung. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi yang telah disusun terbagi 

menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, bagian akhir. 

Bagian isi dalam penulisan ini, peneliti menyusun kedalam lima 

bab yang rinciannya sebagai berikut :  

BAB I : Pada bab ini dijelaskan penegasan judul yang berisi 

tentang kata kunci (keyword) dari judul yang berkaitn 

dengan terminologi yang terdapat dalam judul serta 

menegaskan apa maksud dari judul skripsi tersebut. 

Latar belakang masalah, yaitu uraian tentang masalah 

yang menjadi dasar dilakukannya sebuah penelitian. 

Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan 

BAB II : Pada bab ini diuraikan tentang metode Gilling Ham dan 

baca tulis alqur’an dan teori mengenal disleksia. 

BAB III : Pada bab ini terdapat waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan da jenis     penelitian, populasi, sampel, 

dan tekhnik pengumpulan data., definisi operasional 

variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan 

reabilitas data, uji prasarat analisis dan uji hipotesis. 
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BAB IV: Pada bab ini berisi tentang deskripsi data dan 

pembahasan hasil penelitian dan analisis 

BAB V: Pada bab ini berisi tentang simpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Metode Gilling Ham 

1. Pengertian Metode Gilling Ham 

Metode Gilling Ham merupakan salah satu metode 

yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan membaca 

anak dengan kegiatan bermain yang melibatkan seluruh 

modalitas anak yaitu pendengaran, penglihatan, peraba, 

gerakan. Metode Gilling Ham (multisensori) mendasari 

asumsi bahwa anak akan dapat belajar dengan baik apabila 

materi pembelajaran diberikan dengan melibatkan berbagai 

alat indera. Alat indera yang dimaksud yaitu visual, auditory, 

kinestetic, dan taktil atau disingkat dengan VAKT. 

Metode Gilling Ham itu sendiri adalah metode atau 

cara yang digunakan untuk diterapkan pada anak-anak yang 

memiliki kesulitan belajar atau disleksia untuk membantu 

mencapai kemampuan belajar dan memfokuskan pada fungsi 

indera. Indra yang dipakai adalah indera penglihatan, 

pendengaran, peraba dan gerak-gerik lainnya. 

Yusuf mengatakan bahwa anak bisa belajar dengan 

baik ketika dalam proses pembelajarannya menggunakan 

semua modalitas indera. Dengan menggunakan metode 

multisensori ini membantu anak agar bisa belajar dengan baik 

karena metode multisensori ini menggunakan modalitas 

auditoris, visual, taktil, dan kinestetik (VAKT).
19

 Metode 

Gilling Ham ini dalam aktivitas pembelajaranya meliputi 

aktivitas menulusuri (perabaan), mendengakan (auditoris), 

menulis (gerakan), dan melihat (visual). Melakukan kegitan 

dengan melihat (visual) anak bisa melihat dan mengamati apa 

yang mereka lihat, dengan auditori bisa memberikan 

informasi apa yang didengar seperti mendengarkan bunyi atau 

                                                             
19 Dewi Nainggola, Sumarsih, Delrefi, “Pengaruh Metode Fernald 

Terhadap Kemampuan Membaca Permulaan Anak Kelompok A Di PAUD Mekar Sari 

Penarik Mukomuko.” Jurnal Potensia, Vol. 2, No.1, 2017, h. 72 
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suara dari orang lain, sedangkan kinestetik atau taktil 

melibatkan sentuhan yang bisa dirasakan, dengan menyentuh, 

merasakan, menggambarkan bentuk isyarat. 

Metode multisensori merupakan metode yang sudah 

terintegrasi, peserta didik diajarkan membaca, menulis dan 

berhitung. Akan tetapi memori peserta didik akan 

dimanfaatkan untuk menyimpan memori visual dan taktil. 

Proses ini betujuan guna terjadinya asosiasi antara semua 

indera sehingga mempermudah peserta didik bekerja 

mengingat kembali huruf-huruf.
20

 

Metode Gilling Ham meliputi kegiatan menelusuri 

(perabaan), mendengarkan (auditoris), menulis (gerakan), dan 

melihat (visual). Untuk itu, pelaksanaan metode ini 

membutuhkan alat bantu (media) seperti kartu huruf, cat, 

pasir, huruf timbul, dan alat bantu lain yang sifatnya dapat 

diraba (konkret). Penjabaran dari VAKT adalah: 

a. Visual : modalitas ini mengakses citra visual, yang 

diciptakan maupun diingat, warna, hubungan ruang, potret 

mental, dan gambar menonjol dalam modalitas ini. 

Seseorang yang sangat visual mungkin bercirikan sebagai 

berikut: 

1) Teratur, memperhatikan segala sesuatu, menjaga 

penampilan 

2) Mengingat dengan gambar, lebih suka membaca 

daripada dibacakan 

3) Membutuhkan gambaran dan tujuan menyeluruh dan 

menangkap detail: mengingat apa yang dilihat. 

b. Auditorial: modalitas ini mengakses segala jenis bunyi 

dan kata diciptakan maupun diingat. Musik, nada, irama, 

rima, dialog, internal, dan suara menonjol. Seseorang 

yang sangat auditorial dapat dicirikan sebagai berikut: 

1) Perhatiannya mudah terpecah 

                                                             
20  Saidah. Pengantar Pendidikan:Telaah Pendidikan Secara Global dan 

Nasional. 1 ed. jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, H.16. 
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2) Berbicara dengan pola berirama 

3) Belajar dengan cara mendengarkan, menggerkkan 

bibir/bersuara saat membaca 

4) Berdialog secara internal dan eksternal. 

c. Kinestetik : modalitas ini mengakses segala jenis gerak 

dan emosi- diciptakan maupun diingat. Gerakan, 

koordinasi, irama, tanggapan emosional, dan kenyamanan 

fisik menonjol. Seseorang yang sangat kinestetik dicirikan 

sebagai: 

1) Menyentuh orang dan berdiri berdekatan, banyak 

bergerak 

2) Belajar dengan melakukan, menunjuk tulisan saat 

membaca, menanggapi secara fisik 

3) Mengingat sambil berjalan dan melihat. 

d. Tactile : modalitas ini mengakses segala jenis 

perabaan,menelusuri. Seseorang yang sangat Tactile 

dicirikan sebagai berikut: 

1) Menuliskan huruf yang dipelajari 

2) Menerangkan dan menjelaskan di papan tulis 

3) Siswa memahami bunyi, bentuk dan cara membuat 

huruf dengan  jalan menelusuri huruf yang di buat 

guru. 

Teknik pengajaran yang merangsang beberapa alat 

indera selama proses belajar membaca. Hal ini memperkuat 

anggapan bahwa melalui metode ini anak dapat belajar 

membaca dengan lebih baik, ditunjang oleh proses 

pelaksanaan yang mudah dipraktekkan guru dan aman bagi 

anak-anak, serta media belajar yang menarik. Kegiatan 

membaca melalui metode Gilling Ham harus didukung 

dengan menggunakan media dalam membantu pembelajaran 

yang melibatkan berbagai alat indera. Alat bantu yang 

digunakan seperti pasir, plastisin, buku cerita, huruf yang 

terbuat dari sterofoam, cat air, dan lain-lain. 

Metode Gilling Ham bertujuan menerapkan prinsip 

penguatan (reinforcement). Pendekatan ini memastikan 
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adanya perhatian aktif, menyajikan materi secara teratur dan 

berurutan, serta memperkuat, mengajarkan kembali, dan 

mengadakan pengulangan sampai kata tersebut dikuasai 

sepenuhnya.  

2. Tahapan Belajar Menggunakan Metode Gilling Ham 

(Multisensori) 

Metode Gillingham merupakan metode multisensori 

yang dikembangkan dalam mengatasi kesulitan belajar 

disleksia. Metode Gillingham menekankan pada teknik 

meniru bentuk huruf satu per satu secara individual.
21

 Metode 

Gillingham merupakan suatu metode yang terstruktur dan 

berorientasi pada kaitan bunyi dan huruf, dimana setiap huruf 

dipelajari secara multisensori. Metode ini digunakan dan 

diuraikan menjadi unit yang lebih kecil, lalu digabungkan 

kembali menjadi kata yang utuh. 

Metode Gillingham dikenal sebagai metode 

pendekatan pembelajaran membaca atau yang sering disebut 

dengan pendekatan, visual, auditori, kinestetik dan tactil. 

Metode Gilingham sendiri dikembangkan oleh Gilingham dan 

Stillman. Yang mendasari metode Gilingham ini adalah 

bahwa pembelajaran membaca, menuilis, mengeja kata 

dipandang sebagai satu rangkaian huruf-huruf. Metode 

Gilingham ini berawal dari  metode  abjad yaitu bunyi-bunyi 

yang disimbolkan huruf dipandang mudah dipelajari 

menggunakan keterpaduan indera visual, auditori, kinestetik, 

dan taktil. Aktivitas pertama diarahkan pada belajar bunyi 

huruf dan perpaduan huruf-huruf tersebut. Teknik menjiplak 

juga digunakan dalam mempelajari berbagai huruf.
22

 

                                                             
21 M.Yusuf , Pendidikan bagi Anak Dengan Problema Belajar, Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2003, H. 95. 
22 Anwar Rahim Kurniawan A, “Efektifitas Metode Gilingham Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kesulitan Belajar Kelas III 
SD N 01 Limau Manis Padang.”Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus, Vol. 3, No. 3 , 

September 2011, H. 419 
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Langkah-langkah pengajaran dengan Metode 

Gillingham adalah sebagai berikut:  

a. Kartu huruf ditunjukkan kepada anak, kemudian guru 

mengucapkan nama hurufnya dan anak mengulanginya 

berkali-kali. Jika anak dirasa sudah mampu mengingat, 

guru menyebutkan huruf dan anak mengulangnya. 

b. Tanpa menunjukkan huruf, guru bertanya kepada anak, 

“huruf apakah yang menghasilkan bunyi ini?” 

c. Guru menuliskan huruf dan menjelaskan bentuk 

hurufnya, anak menlusuri bentuk huruf dengan jarinnya 

dan menuliskannya tanpa melihat contoh. 

d. Setelah menguasai huruf dari A-Z anak mulai diajarkan 

menggabungkan huruf menjadi suku kata, dan suku 

kata menjadi kata”. 

Guru bertugas sebagai fasilitator sekaligus observer. 

Artinya, guru menempatkan diri di depan siswa-siswanya 

sebagai fasilitator dengan merangsang siswanya untuk aktif 

mengemukakan pendapat sehingga anak bisa menikmati 

proses belajarnya. Guru bertugas sebagai observer, dalam 

mengamati perilaku khas yang muncul dari setiap anak baik 

ketika berada di dalam kelas maupun ketika di luar kelas. 

Dampaknya guru mempunyai pedoman yang berbeda untuk 

setiap anak, dalam mendekati dan menyelesaikan 

permasalahan yang mungkin sedang dihadapi anak disekolah 

sekaligus menjaga kedekatan dengan anak melalui interaksi 

yang hangat.
23

 

Metode Gilling Ham adalah metode yang akan 

digunakan dalam penelitian ini karena kegiatan belajar 

membaca tulis al-quran di TPA Masjid Baiturrahman telah 

menerapkan Metode Iqro’. Metode yang disusun oleh bapak 

As’ad humam dari kota gede Yogyakarta dan dikembangkan 

oleh AMM (Angkatan muda masjid dan musholla) 

                                                             
23 Saeful Zaman dan Aundriani L., Melejitkan potensi Akhlaq pada anak, 

CV. Azzam Media Abadi, Bandung, 2008, H. 46. 
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Yogyakarta dengan mambuka TK al-Qur’an dan TP al-

Qur’an. Metode iqro’ semakin berkembang dan menyebar 

merata di Indonesia setelah munas DPP BKPMI di Surabaya 

yang menjadikan TK al-Qur’an dan metode iqro’ sebagai 

program utama perjuangannya.  Metode iqro’ terdiri dari 6 

jilid dengan variasi warna cover yang memikat perhatian anak 

TK al-Qur’an. 10 sifat buku iqro’ adalah: bacaan langsung, 

CBSA, privat, modul, asistensi, praktis disusun secara 

lengkap dan sempurna, variatif, komunikatif, fleksibel.  

Metode iqra’ yang telah diterapkan guru mengaji di TPA 

Masjid Biaturrahman Way Dadi Baru  akan dikembangkan 

dengan menerapkan metode Gilling Ham dengan kegiatan 

yang menyenangkan dan media yang menarik. Selain  itu, anak 

akan mampu membaca kata-kata yang  tidak hanya diingat 

maupun dikenal, menambah kosa kata anak dari kata yang 

baru dikenal. Penggunaan metode Gilling Ham dalam 

mengatasi disleksia anak, bertujuan untuk memberikan 

kemudahan kepada anak dalam belajar membaca al-quran 

dengan baik dan lancar. 

Metode multisensori merupakan metode yang akan 

diterapkan dalam belajar  membaca dengan melibatkan 

berbagai alat indera di antaranya yaitu: visual, auditory, 

kinestetic, tactile. Kegiatan pembelajaran yang akan 

diterapkan di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan yang memfokuskan pada indera penglihatan 

Belajar membaca memerlukan ketrampilan visual, 

terdapat 3 kompenen dalam ketrampilan visual di 

antaranya yaitu (visual perception), (visual memory), 

(visual descrimination). Ketiganya tersebut berperan 

penting dalam kegitan membaca yaitu kegiatan 

mengenal bentuk-bentuk huruf, mengingat bentuk-bentuk 

huruf, membedakan bentuk huruf satu dengan yang lain. 

Kegiatan yang memfokuskan pada indera penglihatan 

(visual) di antaranya: 
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1) Membaca buku cerita 

2) Membaca kalimat sederhana yang ditulis guru di 

papan tulis 

b. Kegiatan yang merangsang kinestetik 

Kegiatan yang merangsang kinestetik (gerakan tubuh) 

memiliki efek yang positif untuk anak dalam 

meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. 

Koordinasi visual motorik sangat diperlukan pada saat 

anak belajar menulis, dapat membaca kata atau kalimat 

sederhana, membentuk huruf yang tepat pada saat 

menulis, dan dapat membaca huruf dan menulisnya. 

Kegiatan yang merangsang kinestetik dalam metode 

multisensori yaitu sebagai berikut: 

1) Menulis diatas pasir 

2) Melukis huruf dengan cat air 

3) Menyusun huruf menyerupai bentuk piramid 

c. Kegiatan yang memfokuskan pada indera peraba 

Kepekaan dalam meraba juga dapat mempercepat proses 

membaca. Perabaan akan memberikan infomasi tentang 

bentuk, ukuran. Perabaan juga memperjelas tekstur 

permukaan dari suatu benda yang tidak jelas jika diamati 

secara visual. Peningkatan kemampuan membaca melalui 

metode multisensori dengan memfokuskan pada indera 

peraba dapat berguna untuk mengenal bentuk-bentuk 

huruf melalui perangsaan rabaan pada permukaan alat 

perga huruf yang bertekstur kasar. Kegiatan yang 

memfokuskan pada indera peraba dalam meningkatkan 

kemampuan membaca di antaranya sebagai berikut: 

1) Membuat bentuk huruf dengan plastisin 

2) Meraba huruf yang terbuat dari sterofoam 

d. Kegiatan yang memfokuskan pada indera pendengar 

Perangsangan visual dan auditoris diberikan berurutan, 

misalnya perangsangan visual melalui tulisan di papan 

tulis diikuti dengan pengucapan guru dan anak diminta 

untuk mengikuti. Kegiatan yang memfokuskan indera 

pendengar dalam meningkatkan kemampuan membaca 

anak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak 
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dalam mengenaal bunyi-bunyi huruf, kemampuan anak 

dalam mengingat huruf. Dan kemampuan anak dalam 

membedakan bunyi huruf yang satu dengan yang lainnya. 

Kegiatan yang memfokuskan pada indera pendengaran di 

antaranya sebagai berikut: 

1) Memusatkan perhatian anak dengan aturan kegiatan 

yang dilakukan 

2) Melihat video bersama 

3. Prinsip Metode Gilling Ham 

a. Prinsip kesenangan, yaitu anak dibawa dalam suasana 

yang menyenangkan dalam setiap penggunaan metode 

multisensori. Anak akan lebih mudah dalam menerima 

materi pembelajaran yang diberikan oleh peneliti apabila 

perasaan anak senang. 

b. Prinsip individualitas, yaitu setiap individu meiliki 

perbedaan seperti meningat informasi, bakat, kemampuan 

dalam berfikir, minat setra yang lainnya. Dengan adanya 

perbedaan tersebut maka dalam memberikan layanan 

pendidikan kondisi anak menjadi prioritas utama. 

c. Prinsip berkelanjutan, yaitu anak mempelajari materi 

tahap selanjutnya, apabila anak sudah menguasai materi 

yang diajarkan. 

d. Prinsip kontinuitas, yaitu apabila hasil yang didapat 

belum seperti yang direncanakan maka pelaksanaan 

metode multisensori dilakukan secara terus-menerus atau 

mengulang kembali. Anak akan terbiasa untuk mengingat 

kembali apa yang telah diajarkan melalui prinsip 

kontinuitas ini. 

  Disimpukan bahwa prinsip metode multisensori 

adalah prinsip yang menggunakan prinsip kesenangan, prinsip 

individualitas, prinsip berkelanjutan dan juga prinsip 

kontinuitas. Melalu prinsip-prinsip metode multisensori maka 

informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik dan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. 

4. Kelebihan Metode Gilling Ham 

  Metode multisensori digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca, menulis, dan berhitung bagi anak yang 
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memiliki kesulitan belajar seperti anak yang menderita 

disleksia. Metode multisensori ini memiliki kelebihan, 

kelebihan tersebut diantaranya, yaitu: 

a. Dikuasainya kemampuan membaca, menulis dan 

berhitung secara cepat, tepat, sesuai dengan arti, makna 

dan hasil. 

b. Kondisi belajar menjadi lebih terkendali dan besar 

kemungkinan tercapainya pelayanan individu yang 

optimal oleh guru karena anak belajar dalam kelas khusus 

dan pada waktu tertentu. 

c. Akan timbul keinginan yang besar yang timbul pada anak 

karena dilakukan dengan media yang menyenangkan dan 

menarik. 

d. Modul belajar lebih bervariasi karena di dalam modul ada 

permainan- permainan yang edukatif dan juga kreatif. 

e. Kondisi anak yang terbentuk dalam metode multisensori 

ini anak menjadi bisa belajar mandiri sehingga anak lebih 

cepat berkonsentrasi. 

f. Keunggulan metode belajar dengan menggunakan metode 

multisensori ini yaitu bahwa metode belajar membaca, 

menulis dan juga berhitung lebih menekankan pada 

konsep dan belajar membaca sehingga tertanam lebih baik 

pada ingatan anak. 

5. Kekurangan Metode Gilling Ham 

a. Jika metode ini tidak dilakukan secara bervariasi, maka 

akan menimbulkan kebosanan. 

b. Dalam pelaksanaanya metode ini membutuhkan waktu, 

tenaga, dan konsentrasi 

 

B. Disleksia 

1. Pengertian Disleksia 

Kata disleksia berasal dari bahasa yunani yang harfiah 

berarti kesulitan dengan (dys) kata-kata (lexis). Jadi disleksia 

dapat diartikan kesulitan yang berhubungan dalam mengolah 
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kata atau simbol-simbol tulis.
24

 Persoalan yang muncul adalah 

anak mengalami kesulitan dalam membaca, mengeja, menulis, 

berbicara dan mendengar. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) digital, dijelaskan bahwa anak disleksia 

adalah anak yang menderita gangguan pada penglihatan dan 

pendengaran yang disebabkan oleh kelainan saraf pada otak 

sehingga anak mengalami kesulitan membaca.
25

 Ketua 

Pelaksanaan Harian Asosiasi Disleksia Indonesia dr, 

Kristiantini Dewi, Sp. A., menjelaskan disleksia merupakan 

kelainan dengan dasar kelainan neurobiologis dan ditandai 

dengan kesulitan dalam mengenali kata dengan tepat dan 

akurat dalam pengejaan dan dalam kemampuan mengode 

simbol.
26

 Menurut Bryan dan Bryan seperti dikutip oleh 

Mercer menyatakan bahwa disleksia sebagai sindrom 

kesulitan mempelajari komponen kata dan kalimat, kesulitan 

dalam mengintegrasikan komponen kata dan kalimat dan 

segala sesuatu yang berkenaan dengan waktu, arah dan masa 

lalu. Dr,Sally berpendapat bahwa penyandang disleksia 

mempelajari bahasa menggunakan bahasa otak lain yang tidak 

digunaka oleh orang pada umumnya untuk memproses 

bahasa.
27

 

Sejumlah ahli mengidentifikasikan bahwa disleksia 

sebagai suatu kondisi pemerosotan input dan informasi yang 

sering ditandai dengan kesulitan membaca sehingga dapat 

mempengaruhi area kognisi, seperti daya ingat, kecepatan 

pemrosotan input, kemampuan pengaturan waktu, aspek 

koordinasi dan pengendalian gerak.
28

 Dapat kita ketahui 

bahwa disleksia adalah gangguan kesulitan belajar yang 

                                                             
24

 Aphroditta M, Panduan Lengkap orangtua dan Guru Untuk Anak dengan 

Disleksia (Kesulitan Membaca), (Yogyakarta : Javalitera,2012), H 55. 
25

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada pukul 20:24 WIB tanggal 

16 Nopember 2021, https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/disleksia.html. 
26

 Ibid, H 56 
27

 Kurnia Nur H dan Diah Rahmawati, Panduan Pendampingan Gangguan 

Belajar Disleksia, H. 35 
28

 Aphroditta M, Panduan Lengkap orangtua dan Guru Untuk Anak dengan 

Disleksia (Kesulitan Membaca), (Yogyakarta : Javalitera,2012) H. 56 
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berhubungan dengan kemampuan membaca yang disebabkan 

oleh kelainan syaraf pada otak. 

Menurut dr, Kristiantini Dewi, Sp. A. ada dua macam 

disleksia yaitu developmental dyslexia dan acquired 

dyslexia.
29

 Developmental dyslexia adalah disleksia yang 

terjadi karena faktor keturunan. Dalam hal ini, bisa jadi anak 

disleksia memiliki tingkat kecerdasan normal atau bahkan di 

atas ratarata sehingga kesulitan membaca yang mereka alami 

bisa segera diminimalkan. Sedangkan acquired dyslexia 

adalah awalnya seseorang yang normal, namun ketika dewasa 

mengalami cidera pada otak sehingga menyebabkan kesulitan 

dalam hal membaca atau mengalami disleksia 

Disleksia adalah salah satu disabilitas. Tidaklah 

mengejutkan jika hal itu dianggap sebagai suatu yang 

kontrovesial, karena secara alami cara seseorang memperoleh 

kemampuan aksara sangatlah kompleks. Ada banyak alasan. 

Hal ini menjadi indikasi bahwa cara anak penderita disabilatas 

atau kesulitan belajar (disleksia) memperoleh kemampuan 

berbahasa sangat berbeda dengan anak-anak yang tidak 

memiliki disleksia.
30

 Dari pendapat ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa disleksia merupakan kesulitan belajar 

yang berkaitan dengan membaca dan mengeja yang terjadi 

karena adanya gangguan pada syaraf pusat baik itu bawaan 

dari lahir atau telah terjadi kecelakaan pada otak. 

2. Ciri-Ciri Disleksia 

Untuk mendeteksi anak mengalami suatu kesulitan 

dalam membaca seebenarnya tidak sulit, guru atau orang tua 

harus memperhatikan anak saat belajar, dengan begitu 

masalah tersebut akan segera dapat ditangani. Ciri-ciri anak 

                                                             
29 Ibid H. 56. 
30 Jenny , thompson, Memahami Anak Berkebutuhan Khusus, (Jakarta: 

Erlangga, 2012), cet. 1, H. 54-5 
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disleksia dapat dideteksi sedini mungkin, sejak anak berada 

pada usia awal sekolah. Berikut ciri-ciri anak disleksia
31

 : 

a. Anak mengalami kesulitan dalam berbicara dan dalam 

mengucapkan kata-kata panjang secara tepat. Misalnya 

dalam melafakan kata “membersihkan” anak yang 

kesulitan melafalkannya, maka bunyi yang dikeluarkan 

tidak sempurna, bunyi keluar dari lisannya adalah 

“…sikan”. 

b. Kesulitan memahami susunan alfabet, mengurutkan nama 

hari dalam seminggu, serta mengenali warna, bentuk, dan 

angka. Anak tidak bisa mengurutkan hari, sulit 

membedakan warna yang memiliki corok yang hamper 

sama serta tidak mampu menghafal bentuk huruf. 

c. Kesulitan mengenali dan melafalkan bunyi huruf. Karena 

ada kesulitan dalam membaca maka bunyi yang 

dikeluarkan oleh lisan tidak jelas. 

d. Tidak mampu membaca dan menuliskan namanya sendiri. 

Hal ini bisa terjadi, namun karena sering pengulangan 

dalam menuliskan nama sebagian anak disleksia sudah 

mampu menulis nama sendiri meskipun dalam jangka 

waktu yang cukup lama. 

e. Kesulitan dalam mengeja kata atau suku kata. Karena 

anak belum bisa membedakan bentuk huruf maka anak 

mengalami kesulitan dalam mengeja. 

f. Tidak bisa membedakan antara kanan dan kiri. 

g. Sering menulis huruf atau angka secara terbalik. Hal ini 

yang sering dijumpai pada anak disleksia, menuliskan 

huruf dan angka terbalik. Bukan hanya dalam satu atau 

dua huruf namun, bisa keseluruhan tulisan yang ditulis 

anak disleksia terbalik. 

h. Menemui kesulitan dalam pelajaran berhitung. Kesulitan 

dalam berhitung disebut dengan diskalkulia. Yaitu 

gangguan pada kemampuan matematis. Misalnya anak 

kesulitan dalam menghitung kembalian saat belanja. 

                                                             
31 Aphroditta M, Panduan Lengkap orangtua dan Guru Untuk Anak dengan 
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i. Kesulitan dalam mengikuti perintah yang terdiri atas 

beberapa langkah. Misalnya dalam proses pembelajaran 

anak disleksia sulit dalam mengikuti intruksi dari guru. 

 

3. Karakteristik Disleksia 

Karakteristik- karakteristik berikut yang dapat ditemui 

pada anak disleksia: 

a. Perilaku 

1) Anak suka melamun atau tenggelam dalam dunianya 

sendiri 

2) Anak menjadi lebih mudah lupa 

3) Kesulitan dalam mengadapi lebih dari satu intruksi 

dalam waktu bersamaan 

4) Suasana hati yang ekstrem, kurang ketenangan 

5) Kurang mememahi batasan waktu  

6) Anak menjadi lebih keras kepala 

7) Sikapnya berubah- ubah, terkadang diam, gelisah dan 

malu-malu 

8) Anak tidak menyukai suatu perubahan 

9) Sering marah 

10) Mudah teralihkan perhatiannya 

11) Sensitif jika ada keributan 

12) Tampak tidak mendengarkan apa yang dikatakan 

orang lain 

13) Kemungkinan memiliki masalah dengan kemampuan 

berbicara kurangnya koordinasi sering menjatuhkan 

benda benda dan mengetuk benda berulang ulang. 

14) Kemungkinan terlihat berbeda saat disekolah dasar 

dibandingkan saat ditingkat pendidikan sebelumnya 

b. Membaca 

1) Tidak bisa menguasai bahkan tidak bisa membaca  

2) Bisa membaca untuk dirinya keras- keras tapi 

membuat kesalahan 

3) Bisa membaca cerita, tapi kesilitan dalam pertanyaan 

soal, ujian dan segala sesuatu yang berbau teknis 
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4) Bisa membaca dengan sempurna tapi tidak 

memahami apa yang dibaca 

5) Harus memahami bacaan berulang kali untuk 

mengerti apa yang dibaca 

6) Melewatkan beberapa kalimat  

7) Kebingungan 

8) Membaca adalah hal yang tidak disukai  dan 

menghindari suatu kegiatan yang berhubungan 

dengan membaca. 

9) Bolak- balik membaca suku kata atau kata. 

Mentiadakan, salah membaca, atau mengganti kata- 

kata pengubung seperti di dan pada 

10) Bisa membaca satu kata dengan baik dalam satu 

halaman tetapi salah membaca kata yang sama pada 

halaman yang berbeda 

c. Tulisan Tangan 

1) Tulisan tangan mungkin tidak terbaca 

2) Tulisan tangan akan dibaca jika menulis dengan 

pelan-pelan 

3) Kesulitan  merangkai huruf-huruf 

4) Jarak antar kata tidak berarturan 

5) Huruf- huruf ditulis dengan tidak biasa untuk 

menyamarkan masalah ejaan 

6) Proses menulis terlihat stres dan melelahkan 

d. Mengeja 

1) Kata-kata dieja seperti bunyinya 

2) Pengejaan tidak jelas 

3) Ada bagian yang diulang, contoh kemamampuan 

untuk kemampuan 

4) Memilki bagian kata yang hilang contohnya kempuan 

untuk kemampuan 

5) Ada bagian kata yang terbolak balik contohnya lagu 

untuk kata gula 

6) Kesalahan pada kata- kata yang pendek contohnya 

wang untuk kata uang 

7) Dapat mengejakan kata yang dihafalkan untuk ujian 

tapi tidak bisa mengatakan kata tersebut 
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e. Komposisi Menulis 

1) Penulisan tidak teratur dan merasa kebingungan 

sekama proses menulis 

2) Sulit memulai 

3) Kalimat-kalimat terangkai dengan kacau 

4) Susah memahami apa yang ingin ditulis secara 

keseluruhan, tetapi sulit mencapaikan secara urut 

5) Pikiran terlelu cepat dibandingkan kemampuan 

menulis 

6) Kata  kata pendek terewatkan atau salah digunakan 

7) Sering mencoret 

8) Tidak bisa melihat kesalahan 

9) Merasa menulis adalah suatu yang membuat frustasi 

dan sering kali menghindari jika. 

f. Tanda Baca 

1) Tanda baca tidak digunakan sama sekalli 

2) Beberapa tanda baca digunakan, tetapi tidak dipahami 

artinya 

3) Tidak mengerti kapan tanda baca harus digunakan 

meskipun sudah diberi tahu sebelumnya. 

Anak yang mengalami disleksia dalam membaca dan 

menulis al-qur’an memiliki karakterisitik tersendiri yang 

peneliti temui. Adapun karakteristik tersebut yaitu : 

a. Anak sering terbalik membaca huruf al-quran yang 

hampir sama seperti ن dan ث  ,ب  dan, د dan ر 

b. Anak tidak mampu membedakan bentuk dan bunyi 

masing-masing huruf sesuai dengan makharijul hurufnya. 

c. Anak sangat sulit untuk menulis huruf al-qur’an. 

d. Anak sering mengabaikan tanda baca yang terdapat pada 

huruf hijaiyah.
32

 

Pada usia sekolah tidak sedikit anak-anak yang 

memiliki ciri-ciri di atas, namun orang tua dan guru kurang 

                                                             
32 Http://Ejournal.Unp.Ac.Id/Index.Php/Jupekhu “Studi Komparatif Metode 
Iqra’ Dan Metode Tartil Terhadap Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah 

Bagi Anak Disleksia” Vol 3 No 
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memperhatikan hal tersebut. Padahal bisa jadi anak 

mengalami kesulitan dalam membaca. Akibatnya dalam 

proses pembelajaran anak akan semakin tertinggal dari teman-

temannya dan tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran. 

Apabila anak yang memiliki ciri-ciri di atas bisa segera 

diketahui sejak dini maka kesulitan belajar anak akan lebih 

mudah di atasi. 

4. Faktor Penyebab Disleksia 

Gangguan disleksia pada anak tidak hanya disebabkan 

oleh kelainan pada syaraf otak namun ada beberapa faktor 

penyebab disleksia, sebagai berikut
33

: 

a. Gangguan otak 

Gangguan pada otak merupakan salah satu faktor 

penyebab disleksia, hal ini bisa terjadi ketika anak masih 

berada dalam kandungan dan ketika proses kelahiran prematur 

ataupun karena kecelakaan yang mengakibatkan cidera pada 

otak bagian kiri. 

b. Kelainan fisik 

Faktor kelainan fisik ini bisa diketahui apabila ada 

gangguan pada mata, pendengaran atau cereblal palsy. 

c. Bilingual 

Kesulitan anak dalam memahami perintah apabila 

pada lingkungan yang mengggunakan banyak bahasa. 

d. Sering berpindah sekolah 

Anak yang sering berpindah sekolah akan sulit 

beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga ia mengalami 

kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Oleh karena 

                                                             
33 Kurnia Nur H dan Diah Rahmawati, Panduan Pendampingan Gangguan 

Belajar Disleksia, ( Banten : CV Albasil Aksara,2018) H. 48-49 
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itu, proses pembelajaran yang konsisten akan lebih mudah 

diterima oleh anak dalam memahami materi pelajaran. 

e. Sering absen atau masalah dalam keluarga 

Sering tidak masuk sekolah merupakan salah satu 

faktor anak mengalami disleksia. Hal ini terjadi karena anak 

sering tertinggal pelajaran. Apalagi disekolah dasar di tingkat 

awal belajar, pembelajaran akan lebih terfokus pada kegiatan 

membaca dan mengeja. Apabila anak tidak masuk sekolah 

maka otomatis tertinggal pelajaran. Faktor masalah keluarga 

juga berpengaruh pada perkembanagan membaca anak, karena 

kurangnya perhatian khusus dan intensif dari orang tua. 

f. Kurang Konsentrasi 

Disleksia bisa terjadi pada anak jika anak kurang 

konsentrasi dalam belajar. Hal ini bisa disebabkan karena 

anak tidak menyukai pembelajaran bahasa di kelas. 

Menurut para ahli faktor resiko yang menyebabkan 

terjadinya disleksia di antaranya
34

 : 

a. Keturunan Disleksia cenderung terjadi pada keluarga yang 

mempunyai  anggota keluarga kidal. Orang tua yang 

disleksia tidak secara otomatis menurunkan pada anaknya, 

namun anak kidal pasti disleksia. Penelitian John Braford 

(1999) menjelaskan bahwa sekitar 70% terjadinya 

disleksia merupakan genetis (keturunan). Sisanya, 30% 

berasal dari non genetis yang hingga saat ini belum 

diketahui penyebabnya. 

b. Gangguan pendengaran sejak dini Apabila dalam 5 tahun 

pertama anak sering mengalami flu dan infeksi 

tenggorokan, maka kondisi tersebut mempengaruhi 

pendengaran. Jika kesulitan pendengaran anak sejak dini 

dan tidak terdeteksi, maka otak berkembang sulit 
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menghubungkan bunyi atau suara yang didengarnya 

dengan huruf atau kata yang dilihatnya. Sehingga 

konsultasi dan penanganan dari dokter ahli amatlah 

diperlukan. 

c. Trauma otak adalah terjadinya cedera pada daerah otak 

yang mengontrol membaca dan menulis. 

d. Faktor hormonal Disleksia bisa disebabkan oleh 

pembentukan horman yang kurang sempurna pada saat 

perkembangan awal janin. Hal ini bisa membaik seiring 

bertambahnya usia anak. 

 

C. Baca dan Tulis Al-Qur’an (BTQ) 

1. Pengertian Baca Dan Tulis Al-Qur’an 

  Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa 

yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati, 

mengeja atau melafalkan apa yang tertulis).
35

 Kemudian tulis 

adalah membuat huruf atau angka dan sebagainya dengan 

pena (pensil, kapur dan sebagainya).
36

 

  Para ulama’ menyebutkan definisi khusus berbeda 

dengan lainnya bahwa Al-Qur’an adalah firman Allah SWT 

yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW yang 

pembacaannya menjadi suatu ibadah. Maka kata kalam yang 

ada dalam definisi tersebut merupakan kelompok jenis yang 

mencakup seluruh jenis kalam dan penyandraannya kepada 

Allah SWT yang menjadikannya kalamullah, menunjukkan 

secara khusus firman-Nya bukan kalam manusia, jin maupun 

malaikat. Batasan kata kepada Muhammad menunjukkan 

bahwa Al-Qur’an itu tidak pernah diturunkan kepada nabi-

nabi sebelumnya.
37

 

   Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian Baca Tulis Al-Qur’an secara keseluruhan adalah 

                                                             
35 Kamus bahasa Indonesia untuk pelajar. 2011. H. 35 
36 Ibid. H.576 
37 Aunur rafiq al-mazni. Pengantar studi ilmu al-Qur’an. Pustaka al-

kautsar: Jakarta timur. 2006. H. 18-19 
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membaca atau melihat tulisan dan mengerti atau menuliskan 

apa yang tertulis didalam firman Allah SWT yang diturunkan 

kepada nabi Muhammad SAW Tulis Al-Qur’an (BTQ) adalah 

pelajaran yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca 

dan menulis Al-Qur’an sesuai dengan kaidah yang baik dan 

benar. 

2. Dasar Mempelajari AL-Qur’an 

Banyak ayat Al-Qur’an dan hadis Rasulullah Saw 

yang mendorong kita untuk membaca Al-Qur’an dengan 

menjanjikan pahala dan balasan yang besar dengan 

membacanya itu.
38

 Allah SWT berfirman: 

                      

                         

                  

Artinya: “sesungguhnya orang-orang yang selalu 

membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan 

menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugrahkan 

kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan, 

mereka itu mengharapakn perniagaan yang tidak akan 

merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka 

pahala mereka dan menambah  kepada mereka dari 

karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi 

maha mensyukuri”. (QS. Faatir:29-30).
39

 

Kata pertama dalam wahyu pertama bahkan 

menyuruh manusia untuk mambaca dan menalari ilmu 

pengetahuan. Wahyu pertama tersebut adalah: 

                                                             
38 Yusuf qardhawai. Kaifa nata’ amalu ma’a al-Qur’ani al-azhim. Gema 

insane press: Jakarta. 1999. H.225 
39  Deprtemen RI, Al-Qur’an surat faatir dan terjemahnya 2002. H. 349  
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Artinya:”bacalah demi Tuhanmu yang telah 

menciptakan”. (QS. Al alaq: 01).
40

 

Kata iqra’ ini sedemikian pentingnya sehingga 

diulang dua kali dalam rangkaian wahyu pertama. Mungkin 

mengherankan bahwa perintah tersebut ditujukan pertama kali 

kepada seseorang yang tidak pernah membaca suatu kitab 

sebelum turunnya al-Qur’an, bahkan seseorang yang tidak 

pandai membaca suatu tulisan sampai akhir hayatnya. Namun 

keheranan ini akan sirna jika disadari kata iqra’ dan disadari 

pula perintah ini tidak hanya ditujukan kepada pribadi nabi 

Muhammad Saw semata-mata tetapi juga untuk umat manusia 

sepanjang sejarah kemanusiaan, karena realisasi perintah 

tersebut merupakan kunci pembuka jalan kebahagiaan hidup 

duniawi dan ukhrawi.
41

 

Al-Qur’an telah tersebar keseluruh pelosok penjuru, 

setidaktidaknya walaupun tidak melihat fisiknya secara utuh 

tetapi semua orang sudah mengetahui apa itu al-Qur’an, 

kendatipun di negeri-negeri non islam. karena orang islam 

sekalipun tidak mengerti bahasa arab secara keseluruhan, akan 

sering mendengarkan ayat-ayat al-Qur’an bahkan berusaha 

untuk memerlukan bacaannya seperti dianjurkan oleh al-

Qur’an itu sendiri. Fiman Allah SWT: 

              

Artinya: “dan bacalah al-Qur’an itu dengan tartil”. (Al-

Muzammil: 4)
42

 

                                                             
40  Deprtemen RI, Al-Qur’an surat faatir dan terjemahnya 2002. H. 479 
41 M. quraisy shihab. Membumikan al-qur’an: fungsi dan peran wahyu 

dalam kehidupan masyarakat. Mizan: bandung. 1994. H. 167 
42 Deprtemen RI, Al-Qur’an surat al-muzammil dan terjemahnya 2002. H. 

458 
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3. Adab Membaca Al-Qur’an 

Sebagai kitab suci, Al-Qur’an mempunyai adab 

tersendiri bagi orang yang membacanya. Adab tersebut sudah 

diatur dengan  baik demi menjaga keagungan dan 

penghormatan terhadap al-Qur’an. setiap orang yang hendak 

atau tengah membaca al-Qur’an harus memperhatikan adab-

adab tersebut.
43

 Diantara adab-adab yang dimaksud adalah: 

 

a. Membaca al-Qur’an sesudah berwudhu,karena ia 

termasuk zikrullah yang paling utama. 

b. Membacanya dalam keadaan suci , ditempat yang suci 

dan bersih, Ini dimaksudkan untuk menjaga 

keagungan al-Qur’an. Allah SWT berfirman : 

           

Artinya: “tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang 

disucikan” (QS. Al-Waqi’ah: 79)
44

 

c. Membacanya dengan khusyu’, tenang dan penuh 

hikmat. Allah berfirman: 

                    

Artinya: “dan mereka menyungkur atas muka mereka 

sambil menangis dan mereka bertambah khusyu’.” (QS. 

Al-Isra’: 109)
45

 

d. Membaca ta’awudz sebelum membaca ayat al-

Qur’an. Allah berfirman: 

                      

                                                             
43 Acep iim abdurohim. Pedoman ilmu tajwid lengkap. CV Penerbit 

diponegoro: bandung. 2007. H.12 
44 Deprtemen RI, Al-Qur’an surat al waqi’ah dan terjemahnya 2002. H. 42 
45 Deprtemen RI, Al-Qur’an surat al-isro’ dan terjemahnya. 2002. H. 234 
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Artinya: “apabila kamu membaca al-Qur’an hendaklah 

meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang 

terkutuk”. (QS. An-Nahl: 98 

e. Membacanya dengan tartil, Allah berfirman: 

                 

Artinya: “Dan bacalah al-Qur’an dengan perlahan-

lahan”. (QS. Al-Muzammil: 4)
46

 

f. Tadabbur atau memikir terhadap ayat-ayat yang 

dibacanya Allah berfirman: 

                           

Artinya: “ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan 

kepadamu yang penuh dengan berkah supaya kamu 

memperhatikan ayat-ayatnya”. (QS. Shaad: 29)
47

 

g. Membacanya dengan jahr, karena membacanya 

dengan jahr yakni dengan suara yang keras lebih 

utama. 

h. Membaguskan bacaannya dengan lagu yang merdu.
48

 

 

4. Tujuan Mempelajari Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah samudra ilmu yang tak akan pernah 

habis dibahas dan digali isi dan kandungannya, karena ia 

adalah kitab suci yang didalamnya ada kalimat-kalimat Allah 

SWT. Keistimewaan alQur’an tidak hanya dari kandungan 

isinya yang meliputi segala hal. Dalam gaya bahasa (uslub) 

                                                             
46 Deprtemen RI, Al-Qur’an surat al-muzammil  dan terjemahnya. 2002. H. 

457 
47 Deprtemen RI, Al-Qur’an surat shaad dan terjemahnya 2002. H. 36 
48 Ahsin w. al-hafidz. bimbingan praktis menghafal al-Qur’an. Bumi 

aksara: Jakarta. 2005. H. 30-34 
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atau gramatika (tata bahasa) al-Qur’an juga memiliki 

kelebihan.
49

 

a. Al-Qur’an memberi petunjuk untuk sepanjang masa 

Allah SWT menurunkan al-Qur’an adalah untuk 

menjadi petunjuk kepada segenap mereka yang suka berbakti, 

untuk menjadi penyuluh bagi seluruh hamba yang tunduk dan 

menurut, untuk menjadi pedoman hidup di dunia dan di 

akhirat.
50

 Allah SWT sendiri telah menafsirkan Al-Qur’an 

dengan  firman-Nya yaitu: 

                     

                       

             

Artinya: “dan kami telah turunkan kepada engkau 

sebuah kitab untuk menjadi penjelasan bagi segala 

sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira 

bagi orang-orang yang berserah diri”. (QS. An-Nahl: 

89)
51

 

Di dalam al-Qur’an, Allah SWT menerangkan kaidah-

kaidah syariat serta hukum-hukum-Nya yang tidak berubah-

ubah karena perubahan masa dan tempat yang melengkapi 

segenap manusia tidak tertentu dengan suatu golongan atau 

suatu bangsa saja. Di dalam al-Qur’an, Tuhan menerangkan 

hukum-hukum yang kully, akidah-akidah yang kuat dan 

didalamnya pula terdapat hujjah yang kuat dan teguh untuk 

menyatakan kebenaran agama islam. Maka oleh karena 

                                                             
49 Gus arifin dan suhendri abu faqih. al-Qur’an sang mahkota cahaya. PT 

Elex media komputindo: Jakarta. 2010. H. 24 
50 Teungku Muhammad hasbi ash-shiddieqy. Sejarah dan pengantar ilmu 

al-qur’an dan tafsir. PT Pustaka rizki putra:semarang.. H. 113 
51 Al-Qur’an surat an-nahl dan terjemahnya. Deprtemen RI, 2002. H. 22 
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demikian sifatnya, dapatlah ia berjalan sepanjang masa, 

dapatlah kaidah-kaidahnya dan hukum-hukum kully-nya 

terus-menerus menjadi sumber hukum.
52

 

b. Al-Qur’an mengandung kisah yang menjadi pengajaran 

Di dalam al-Qur’an kita mendapatkan banyak kisah 

Nabi, Rasul dan umat terdahulu, maka yang dimaksudkan 

dengan kisahkisah itu adalah pengajaran-pengajaran dan 

petunjuk-petunjuk yang berguna bagi para penyeru kebenaran 

dan bagi orang-orang yang diseur kepada kebenaran. 

Lantaran inilah maka al-Qur’an tidak menguraikan 

kisahnya seperti kitab sejarah tetapi memberi petunjuk. 

Petunjuk itu bukan dalam mengetahui kelahiran Rasul dan 

keturunan serta kejadian- kejadiannya. Tetapi petunjuk itu 

didapatkan dalam cara Rasul mengembangkan kebenaran dan 

dalam penderitaan-penderitaan yang dialami oleh para Rasul 

itu pula.
53

 

Maka diantara maksud-maksud yang paling nyata dari 

kisahkisah al-Qur’an ialah pengajaran yang tinggi yang 

menjadi cermin perbandingan bagi semua umat. Di dalamnya 

kita mendapatkan akibat kesabaran, sebagaimana sebaliknya 

kita mendapatkan akibat keingkaran. Dan diantara maksud 

yang paling nyata ialah mengokohkan Muhammad, 

membuktikan kebenaran. Muhammad adalah seorang ummy 

yang  hidup dalam masyarakat yang ummy, maka bagaimana 

ia dapat meriwayatkan sejarah-sejarah yang penting jika 

bukan dari wahyu. Dan diantara pula memberi petunjuk bagi 

para penyeru, jalanjalan yang harus mereka tempuh dalam 

melaksanakan seruan dan dalam menghadapi kaum-kaum 

yang ingkar.
54

 

                                                             
52 Op, cit. H. 114 
53 Ibid. H. 123 
54 Ibid. H. 124 
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c. Al-Qur’an sebagai rujukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

Al-qur’an dapat dipakai sebagai rujukan ilmu 

pengetahuan, berarti Al-Qur’an harus bisa memayungi dan 

bisa menjadi inspirasi pengembangan berbagai bidang ilmu 

pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan pada saat ini sudah 

berkembang begitu pesatnya. Pengembangan ilmu 

pengetahuan itu bila sesuai dengan isi dan kandungan yang 

terdapat dalam al-Qur’an tentu akan menambah keyakinan 

kita bahwa Al-Qur’an itu benar-benar dapat menjadi rujukan 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
55

 

5. Ragam Kesulitan Membaca (Dyslexia) Al-Quran 

Gejala dari kesulitan membaca ini adalah kemampuan 

membaca anak berada di bawah kemampuan yang seharusnya 

dengan mempertimbangkan tingkat inteligensi, usia dan 

pendidikannya. Gangguan ini bukan bentuk dari 

ketidakmampuan fisik, seperti karena ada masalah dengan 

penglihatan, tapi mengarah pada bagaimana otak mengolah 

dan memproses informasi yang sedang dibaca anak tersebut. 

Kesulitan ini biasanya baru terdeteksi setelah anak memasuki 

dunia sekolah untuk beberapa waktu. 

Disleksia adalah kelemahan-kelemahan belajar di 

bidang menulis dan berbicara. Ciri cirinya adalah sulit 

mengingat huruf, kata, tulisan dan suara.
56

 Istilah disleksia 

banyak digunakan dalam dunia kedokteran yang berkaitan 

dengan adanya gangguan fungsi neurologist. Bryan dan Bryan 

mendefiniskan dyslexia sebagai suatu syndrome kesulitan 

dalam mempelajari keomponen-komponen kata dan kalimat, 

mengintegrasikan komponen-komponen kata dan kalimat dan 

                                                             
55 Wisnu arya wardhana. Melacak  teori  Einstein  dalam  al-qur’an. 

Pustaka pelajar: Yogyakarta. H. 24 
56 Cece Wijaya, Pendidikan Remidial: Sarana Pengembangan Mutu Sumber 

Daya Manusia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, t.th.), H. 66 
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dalam belajar segala sesuatu yang berkenaan dengan waktu, 

arah dan masa.
57

  

Ada pun ciri-ciri anak yang mangalami dyslexia 

adalah:
58

  

a. Tidak dapat mengucapkan irama kata-kata secara 

benar dan proporsional. 

b. Kesulitan dalam mengurutkan huruf-huruf dalam 

kata. 

c. Sulit menyuarakan fonem (satuan bunyi) dan 

memadukannya menjadi sebuah kata. 

d. Sulit mengeja secara benar. Bahkan mungkin anak 

akan mengeja satu kata dengan bermacam ucapan. 

e. Sulit mengeja kata atau suku kata dengan benar. Anak 

bingung menghadapi huruf yang mempunyai 

kemiripan bentuk seperti ش ذ . س ,ظ dengan dengan 

f. Membaca satu kata dengan benar di satu halaman, 

tapi salah di halaman lainnya. 

g. Kesulitan dalam memahami apa yang dibaca. 

h. Sering terbalik dalam menuliskan atau mengucapkan 

kata. 

i. Rancu dengan kata-kata yang singkat. 

j. Bingung menentukan tangan mana yang dipakai 

untuk menulis. 

k. Lupa mencantumkan huruf besar atau 

mencantumkannya di tempat yang salah. 

l. Lupa meletakkan titik dan tanda-tanda baca lainnya. 

m. Menulis huruf dan angka dengan hasil yang kurang 

baik. 

n. Terdapat jarak pada huruf-huruf dalam rangkaian 

kata. Tulisannya tidak stabil, kadang naik, kadang 

turun. 

                                                             
57 Mulyono Abdurrahman, op.cit., H. 204 
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Walau pun mengalami kesulitan-kesulitan tersebut di 

atas, anak yang mengalami gangguan dyslexia sebetulnya 

mempunyai kelebihan. Mereka biasanya sangat baik di bidang 

musik, seni, grafis dan aktivitas-aktivitas kreatif lainnya. Cara 

mereka berpikir adalah dengan gambar, tidak dengan huruf, 

angka, simbol atau kalimat. Mereka juga baik dalam 

menghafal dan mengingat informasi. Kesulitan mereka adalah 

bagaimana menyatukan informasi-informasi yang ada dan 

mengolah informasi tersebut. 

6. Faktor Penyebab Disleksia Membaca Al-Quran 

a. Faktor Keturunan 

Disleksia cenderung terdapat pada keluarga yang 

mempunyai anggota kidal. Namun, orang tua yang 

disleksia tidak secara otomatis menurunkan gangguan ini 

pada anak-anaknya, atau anak kidal pasti disleksia. 

b. Problem pendengaran sejak usia dini 

Jika kesulitan pendengaran terjadi sejak dini dan 

tidak terdeteksi, maka otak yang sedang berkembang akan 

sulit menghubungkan bunyi atau suara yang didengarnya 

dengan huruf atau kata yang dilihatnya. Padahal, 

perkembangan kemampuan mendengar sangat penting 

bagi perkembangan kemampuan bahasa yang akhirnya 

dapat menyebabkan kesulitan jangka panjang. Konsultasi 

dan penanganan dari dokter ahli amat diperlukan. 

c. Faktor kombinasi 

Yakni kombinasi dari dua hal diatas. Faktor 

kombinasi ini menyebabkan anak yang disleksia menjadi 

kian serius atau parah, hingga perlu penanganan 

menyeluruh dan kontinyu. 

Selain ketiga faktor tersebut, faktor lain yang 

mempengaruhi seseorang mengalami kesulitan belajar 

membaca al-Qur’an adalah (a) faktor sebab yang bersifat fisik, 
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diantaranya adalah karena sakit, karena kurang sehat dan 

karena cacat tubuh dan (b) faktor sebab karena rohani, 

diantaranya adalah inteligensi, minat, bakat, motivasi dan 

kesehatan mental.
59

 

7. Penanggulangan Disleksia Al-Quran 

Pada dasarnya, penanggulangan kesulitan belajar 

membaca al-Qur’an sama dengan penanggulangan kesulitan 

belajar secara umum. Hal ini dimungkinkan karena faktor 

penyebab keduanya adalah sama, sebagaimana uraian 

sebelumnya. Penanggulangan kesulitan belajar menurut 

Mukhtar dan Rusmini adalah: 

a. menentukan santri mana yang mempunyai kesulitan 

belajar 

b. menentukan bentuk khusus dari kesulitan belajar 

tersebut 

c. menentukan faktor yang menyebabkan kesulitan 

belajar dan, 

d. menetapkan prosedur remedial yang sesuai.
60

 

 

D. Pengajuan Hipotesis  

 Hipotesis di definisikan jawaban sementara yang 

kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis 

yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan 

proporsi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu 

jawaban sementara atas jawaban suatu jawaban sementara atas 

pertanyaan penelitian.
61

 Jadi, hipotesis ialah jawaban sementara 

yang harus diujikan lagi kebenarannya berdasarkan fakta dan data 

yang diperoleh. 

 

                                                             
59

 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Ribeka Cipta, 1997), H. 231-

235 
60 Mukhtar dan Rusmini, op.cit., H. 47 
61 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta : Rajawali Pers, 
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1. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat Pengaruh 

Metode Gilling Ham dalam  mengatasi disleksia  baca tulis al-

qur’an (BTQ) pada santri di TPA Masjid Baiturrahman Way 

Dadi Baru, Sukarame Bandar Lampung. 

2. Hipotesis Statistik 

H0 = µ1 = µ2 : tidak terdapat pengaruh Metode Gilling Ham 

dalam  mengatasi disleksia  baca tulis al-qur’an (BTQ) pada 

santri di TPA Masjid Baiturrahman Way Dadi Baru. 

H1 = µ1 ≠ µ2 : terdapat pengaruh Metode Gilling Ham dalam  

mengatasi disleksia  baca tulis al-qur’an (BTQ) pada santri di 

TPA Masjid Baiturrahman Way Dadi Baru. 
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