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ABSTRAK 

PENERAPAN METODE YANBU’A DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN 

MEMBACA  AL-QUR’AN PESERTA DIDIK KELAS V MI AL-HIKMAH  

WAY HALIM KEDATON BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh  

AMIR RIYADI 

 Metode yanbu’a adalah suatu metode pembelajaran membaca, menulis dan 

menghafal Al-Qur’an yang di susun sistematis terdiri dari 7 jilid, cara membacanya 

langsung tidak mengeja, cepat, tepat, benar dan tidak putus-putus sesuai dengan 

makhorijul huruf dan ilmu tajwid. Pembelajaran mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di 

kelas V MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung didominasi dengan 

metode ceramah dan pemberian tugas. Menyikapi permasalahan tersebut, perlu 

diterapkan metode yang lebih tepat salah satunya adalah metode Yanbu’a.  Rumusan 

masalah yang diajukan adalah “Apakah penerapan metode Yanbu’a dapat 

meningkatkan kemahiran membaca Al-Qur’an peserta didik kelas V MI Al-Hikmah 

Way Halim Kedaton Bandar Lampung”?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penerapan metode Yanbu’a dalam meningkatkan kemahiran membaca 

Al-Qur’an peserta didik kelas V MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar 

Lampung.  Hipotesis tindakan yang diajukan adalah ”Penerapan metode Yanbu’a 

dapat meningkatkan kemahiran membaca Al-Qur’an peserta didik kelas V MI Al-

Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung”. 

  Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis Penelitian Tindakan Kelas. Urutan kegiatan penelitian mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Dalam pengumpulan data, 

penulis menggunakan metode observasi, pengukuran tes hasil belajar dan 

dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya digunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif.  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Yanbu’a dapat 

meningkatkan kemahiran membaca Al-Qur’an peserta didik kelas V MI Al-Hikmah 

Way Halim Kedaton Bandar Lampung. Indikasi peningkatan dapat dilihat dari 

pelaksanaan tindakan dimana pada saat pre test dari 30 orang yang kemahiran 

membaca Al-Qur’an tinggi berjumlah 7 orang atau 23.3 %. Kemudian meningkat 

pada siklus I dari 30 orang yang kemahiran membaca Al-Qur’an tinggi berjumlah 17 

orang atau 56, 7 %. Kemudian meningkat pada siklus II dari 30 orang yang 

kemahiran membaca Al-Qur’an tinggi berjumlah 27 orang atau 90, 0 %.Dengan 

demikian indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu apabila 80 % kemampuan 

membac Al-Qur’an peserta didik masuk kategori tinggi  ( T ) dapat tercapai. 

 

Kata Kunci: Metode Yanbu’a Dan Hasil Belajar Al-Qur’an Hadits  
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MOTTO 

 

 يرفع هللا اذلين امنوا منمك واذلين اوتوا  العمل درجت.

Artinya : “...Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang 

memiliki pengetahuan beberapa derajat…”. (QS. Al-Mujadalah :11). 

 

َ  َعِن بِْن ُعثَْماَن ابِْن َعفَّاَن َرِِضَ هللُا َعْنُو قَالَ  : قَاَل َرُسْو ُل هللِا.ص.م. : َخْْيُ ُُكْ َمْن تََعملَّ

ََّمُو )رواه البخاري(  الُْقْرَاَن َوعَل

 

Artinya : "Dari Ustman bin Affan RA. Berkata, Rasulullah SAW, bersabda “Sebaik-

baiknya orang diantara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan 

mengajarkannya”. (HR. Bukhari).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhori, Daarul Fikri ’Arabi, Kairo, 1997, Juz 3, hlm. 17. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penjelasan Judul 

Judul skripsi  ini adalah “Penerapan Metode Yanbu‟a Dalam Meningkatkan 

Kemahiran Membaca Al-Qur‟an Peserta Didik Kelas V MI Al-Hikmah Way Halim 

Kedaton Bandar Lampung ”. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan  

Penerapan menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah “penggunaan 

implementasi, perbuatan, cara memakai”.
1
  

Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara penggunaan 

metode yanbu‟a dalam proses belajar mengajar khususnya dalam pembelajaran Al- 

Qur‟an. 

2. Metode Yanbu‟a 

          Adapun menurut Ramayulis bahwa "metode pembelajaran adalah "suatu cara 

yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pengajaran agar tercapai tujuan 

pengajaran".
2
 

                                                 
 

1
Departmen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1990, hlm. 63. 
2
Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Kalam Mulia, Jakarta, 1994, hlm. 

l04. 
 

 



 

 

 

 

2 

          Metode Yanbu‟a adalah buku tentang cara membaca, menulis dan menghafal 

Al-Qur‟an yang bisa dimanfaatkan oleh ummat, sehingga bisa terlatih kefasihannya 

mulai usia anak-anak.
3
  

          Metode Yanbu‟a merupakan jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk 

menyampaikan bahan atau materi yang disusun secara sistematis disesuaikan dengan  

perkembangan usia siswa rujukan. Isinya diambil dari ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

ditulis atau dibukukan dalam bentuk paket Yanbu‟a juz I-VII setiap jilid/juz memiliki 

tujuan pembelajaran yang berbeda. Pada intinya tujuan yang hendak dicapai dari 

masing-masing juz yaitu siswa/anak mampu membaca huruf serta ayat-ayat Al-

Qur‟an dengan lancar, benar dan fasih sesuai dengan makhraj ( makharijul churuf ).
4
    

3. Meningkatkan 

          Meningkatkan berarti menaikkan dari yang belum baik menjadi baik. Hal ini 

sesuai dengan istilah yang terdapat dalam kamus Bahasa Indonesia yang mengartikan 

bahwa meningkatkan berarti menaikkan, memperhebat, mempertinggi.
5
 

          Jadi meningkatkan disini memiliki arti sebagai suatu usaha untuk 

mempertinggi atau menaikkan kemampuan dari yang belum baik menjadi baik. 

4. Kemahiran 

          Kemahiran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata “mahir” 

yang mendapat awalan ke- dan akhiran -an, yang berarti keterampilan, kecakapan 

                                                 
               

3
Ulil Nuha Arwani,Thoriqoh Baca Tulis dan menghafal Al-Qur‟an Yanbu‟a Pemula, Menara 

Kudus, Kudus, 2009, hlm. ii 
4
http:n arifah.google. co. id/ 2015/ 10 / pembelajaran membaca al-qur‟an.43. html.    

              4Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1983, hlm. 25 
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untuk melakukan sesuatu.
6
 Jadi kemahiran dapat diartikan sebagai keterampilan atau 

kecakapan untuk melakukan sesuatu. Dalam penelitian ini dimaksudkan kemahiran 

santri dalam membaca Al-Qur‟an. 

5. Membaca Al-Qur‟an 

          Membaca adalah aktivitas melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis 

dengan melisankan atau dalam hati, mengeja atau dengan melafalkan apa yang 

tertulis.
7
 

          Al-Qur‟an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW yang memiliki kemu‟jizatan lafal, membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan 

secara mutawatir, yang tertulis secara mushhaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan 

di akhiri dengan surat An-Nas.
8
  

Al-Quran secara etimologis adalah masdar dari kata "qara’a" bermakna isim 

maf’ul maqru’, artinya “yang dibaca atau bacaan”.
9
 Sedangkan secara terminologis   

Al-Quran adalah “kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW 

yang lafazh-lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, 

diturunkan secara mutawatir, dan ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-

Fatihah sampai akhir surat an Naas".
10

  

                                                 
              

6
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 623.  

              
7
Ibid, hlm 72  

              
8
Said Aqil Husain Al Munawar, A-Qur’an; Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki Ciputat 

Press, Jakarta, 2002. Hlm. 5  
9
Subhi As Shalih, Membahas Ilmu-ilmu Al Quran, Penerjemah Tim Pustaka Firdaus, 

Pustaka Firdaus, Jakarta 1998, hlm. 9 

             
10

Masyfuk Zuhdi, Pengantar Ilmu Al Quran, Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm. 1. 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa membaca Al-Qur‟an adalah 

melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau melafalkan 

firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya 

merupakan suatu ibadah. 

Peran metode Yanbu‟a yaitu mengantarkan siswa sebelumnya agar dapat 

mempraktikan secara langsung atau menyebutkan nama bacaannya sesuai kaidah 

ghorib atau tajwid, siswa dituntut kefasihan dan latihan lisan dengan menirukan orang 

yang baik bacaannya. Evaluasi akhir lewat tes bacaan siswa, serta tes tertulis 

ditunjang dengan penguatan hafalan dengan bimbingan guru/ustadz. Dengen 

demikian penulis ingin memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan 

metode Yanbu‟a dalam meningkatkan kemahiran membaca Al-Qur‟an di MI Al-

Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Laampung. 

6. MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung 

           MI Al-Hikmah Way Halim Adalah suatu lembaga pendidikan formal pada 

jenjang sekolah dasar yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Bandar 

Lampung yang dalam hal ini menjadi objek lokasi penelitian. 

MI Al-Hikmah adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang biasa disebut 

dengan Pondok Pesantren Al-Hikmah yang berdiri pada tanggal 1980 M oleh K.H. 

Muhammad Shobari yang beralamat di Jl. Sultan Agung Gg. Raden Saleh No. 23 



 

 

 

 

5 

Way Halim Kedaton Bandar Lampung.
11

 MI Al-Hikmah ini penulis jadikan sebagai 

tempat penelitian dimana penelitian ini dilaksanakan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas penulis berkesimpulan yang menjadi 

topik bahasan dalam skripsi ini adalah sebuah penyelidikan ingin mengetahui 

penerapan metode yanbu‟a dalam meningkatkan kemahiran membaca Al-Qur‟an 

Peserta Didik Kelas V MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung.  

  

B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memilih judul proposal skripsi ini dengan mengemukakan alasan 

pemilihan judul sebagai berikut : 

1. Penerapan metode yanbu‟a dalam pembelajaran mata pelajaran Al-Qu‟ran 

membantu anak-anak untuk mempelajari Al-Qu‟ran secara cepat dan mudah, 

selain itu penerapan metode yanbu‟a dalam proses pembelajaran diharapkan  

memiliki dampak postif dalam meningkatkan kemahiran membaca Al-Qu‟ran. 

2. Guru/ustadz Al-Qur‟an MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung 

dalam pembelajaran Al-Qu‟ran belum menerapkan metode yanbu‟a secara 

maksimal sehingga berdampak terhadap kemampuan peserta didik dalam 

membaca Al-Qur‟an, kondisi ini yang memotivasi penulis untuk lebih 

mengoptimalkan penggunana metode yanbu‟a sehingga  kemahiran membaca Al-

Qur‟an peserta didik dapat meningkat. 

 

 

                                                 
                 

11
Profil MI Al-Hikmah.   
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C. Latar Belakang Masalah 

Setiap  mukmin wajib mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan bacaan 

Al-Qur‟an kepada yang belum mengerti. Mengingat pentingnya Al-Qur‟an dalam 

kehidupan manusia, maka setiap yang mengaku dirinya  mukmin harus bisa 

membaca, mengerti dan menghayati artinya dan dapat mengajarkannya kepada 

generasi penerusnya guna melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-

Qur‟an. Penanaman nilai-nilai tersebut memberikan dampak yang baik dan perilaku 

yang terpuji dalam kehidupan manusia sesuai dengan yang  dikehendaki oleh Allah 

SWT. Untuk mengajarkan Al-Qur‟an, dapat diteladani  dari firman Allah SWT : 

                             ... 

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik ...“.(QS. an Nahl : 125). 
12

 

 

Berdasarkan ayat di atas, dapat diambil pelajaran bahwa untuk menyeru 

manusia agar dapat menempuh jalan apa yang telah digariskan oleh Al-Qur‟an, maka 

harus ditempuh cara (metode)  yang tepat dan dapat sesuai dengan situasi dan 

kondisi.  

Di era perkembangan dan kemajuan dalam bidang pendidikan dengan adanya 

tantangan zaman serta kebutuhan masyarakat untuk belajar Al-Qur‟an memunculkan 

metode praktis dalam belajar membaca Al-Qur‟an, seperti: Baghdadiyyah, Iqro’,Aba 

                                                 
12

Departemen Agama RI., Al Quran dan  Terjemahnya, Yayasan Penerjemah Al Quran, 

Jakarta, 2005, hlm. 358.  
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Ta Tsa, Qiro’ati, Al-Barqy, Tilawati, Dirosah Dan Yanbu’a, sehingga peserta didik 

dapat belajar secara cepat dan akurat. 

Metode belajar membaca Al-Qur‟an sampai sekarang dirasa masih efektif 

ialah dengan cara yang telah ditempuh oleh Rasulullah saw ketika menerima wahyu 

yang pertama kali di gua Hiro‟ dengan membacakan surat Al-„Alaq: 1-5. Dari 

peristiwa tersebut bahwa tehnik pengajaran Al-Qur‟an yang efektif yaitu guru 

memberikan contoh bacaan yang benar dan fasih kemudian murid menirukan. Materi 

yang diberikan tidak perlum banyak disesuaikan dengan kemampuan siswa, setelah 

siswa dapat membaca dengan benar menurut makhroj, sifat dan tajwid baru 

pengajaran diakhiri.  

Yanbu‟a adalah buku tentang tata cara membaca, menulis dan menghafal Al-

Qur‟an yang bisa dimanfaatkan oleh ummat, sehingga bisa terlatih kefasihannya 

mulai usia anak-anak.
13

 Adapun penyusunan Yanbu‟a berasal dari usulan dan dan 

dorongan alumni Pondok Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an ( Mutakhorijin Pondok Tahfidh 

Yanbu‟ul Qur‟an Kudus ), lembaga pendidikan ma‟arif, serta muslimat terutama dari 

cabang kudus dan jepara.
14

 

Metode Yanbu‟a merupakan jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk 

menyampaikan bahan atau materi yang disusun secara sistematis disesuaikan dengan  

perkembangan usia siswa rujukan. Isinya diambil dari ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

ditulis atau dibukukan dalam bentuk paket Yanbu‟a juz I-VII setiap jilid/juz memiliki 

                                                 
13

M. Ulin Nuha Arwani, Thoriqoh Baca Tulis Dan Menghafal Al-Qur’an “Yanbu’a” Kudus 

Yayasan Arwaniyyah, 2004.  
14

Ibid hlm.1  
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tujuan pembelajaran yang berbeda. Pada intinya tujuan yang hendak dicapai dari 

masing-masing juz yaitu siswa/anak mampu membaca huruf serta ayat-ayat Al-

Qur‟an dengan lancar, benar dan fasih sesuai dengan makhraj ( makharijul churuf ).    

 Adapun tujuan dari metode yanbu‟a antara lain :  

1. Ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa supaya bisa membaca Al-Qur‟an 

dengan lancar dan benar. 

2. Nasyrul Ilmi ( Memyebarluaskan Ilmu ) khusnya Ilmu Al-Qur‟an .  

3. Memasyarakatkan Al-Qur‟an dengan Rosm Usmaniy.  

4. Untuk membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang kurang.  

5. Mengajak selalu mendarus Al-Qur‟an dan Musyafahah Al-Qur‟an sampai 

khatam.
15

  

 

Kemahiran membaca Al-Qur‟an harus diajarkan sejak dini, yakni pada saat 

anak masih usia sekolah rendah atau bahkan masa taman kanak-kanak, karena lidah 

anak dibawah umur masih lunak dan relatif lebih mudah membimbing mereka dalam 

mengucapkan makhroj dan sifat huruf yang pas dan benar. 

Mulyono Abdurrohman mengutip pendapat Lerner bahwa kemahiran 

membaca merupakan merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Jika 

anak pada usia sekolah permulaan tidak segera memiliki kemahiran membaca, maka 

ia akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi pada 

kelas-kelas berikutnya. Oleh karena itu, anak harus belajar membaca agar ia dapat 

membaca untuk membaca.
16

 Mengingat dari tujuan membaca untuk memperluas 

                                                 
          

15
M. Ulil Nuha Arwani, Thoriqoh Baca Tulis Dan Menghafal Al-Qur‟an, Bimbingan Cara 

Mengajar, Menara Kudus, Kudus,hlm. 1 
16

Mulyono Abdurrohman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Cipta Rineka, Jakarta, 

2003, Cet. 2, hlm. 200. 
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pengetahuannya, memperkaya pengalamannya, dan memperkaya perbendaharaan 

katanya. 

Kemahiran dibangun atas kesiapan, ketika kemahiran ditemukan pada 

seseorang berarti orang itu memiliki kesiapan untuk hal itu.
17

 Fahim Musthafa dalam 

bukunya agar anak anda gemar membaca, mengemukakan bahwa kesiapan membaca 

anak dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: kesiapan fisik, kesipan psikologis, 

kesiapan pendidikan, dan kesiapan IQ.
18

 

Membaca merupakan suatu kemahiran berbahasa yang sangat penting, karena 

ia merupakan alat yang utama dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Membaca 

adalah mengubah wujud tulisan menjadi wujud lisan, dengan kata lain, membaca 

adalah mengubah bahasa tulisan menjadi bahasa lisan. 

Adapun Al-Qu‟ran secara etimologis, Al-Qu‟ran adalah bentuk masdar dari 

kata qa-ra-a ( قرأ) sewazan dengan kata fu'lan (  فعالال), artinya bacaan, berbicara 

tentang apa yang tertulis padanya atau melihat dan menelaah. Dalam pengertian ini, 

kata  قالأن  berarti  مقالأ, yaitu isim maf'ul (objek) dari قالأن. Hal ini sesuai dengan Firman 

Allah  dalam surat Al-Qiyamah ayat 18: 

                        

Artinya : "Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkanya (di dadamu) 

dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya 

maka ikutilah bacaanya"  ( QS. Al-Qiyamah: 17-18 ). 
19

 

                                                 
17

Najib Khalid al-Amir, Tarbiyah Rasulullah, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2001, hlm. 24. 
18

Fahim Musthafa, Agar Anak Anda Gemar Membaca, Bandung, Jakarta, 2004, hlm. 31. 
19

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, Yayasan  Penterjemah al Quran, 

Jakarta, 2005, hlm. 685. 
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Menurut istilah ahli agama ('Uruf syara'), ialah "nama bagi kalamullah yang 

diturunkan kepada nabi Muhammad  yang ditulis dalam mushaf (lembaran-lembaran 

yang dikumpulkan dan diikat, merupakan buku)".
20

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa kemahiran membaca Al-

Qur‟an adalah suatu kemampuan dalam membaca Al-Qur‟an sesuai dengan ilmu 

tajwid  (intonasi bacaan,  makhraj  huruf) serta memahami makna bacaannya.  

Dalam mempelajari Al-Qur‟an, peserta didik adalah objek dalam mencapai 

tujuan pembelajaran itu sendiri. Masalah yang sering terjadi adalah bahwa motivasi 

belajar pada santri   itu sendiri berbeda-beda. Artinya tidak semua santri   memiliki 

motivasi belajar yang sama dalam menyikapi satu pelajaran tertentu, khususnya mata 

pelajaran pendidikan Agama Islam yang di dalamnya terdapat materi untuk belajar 

membaca dan menulis ayat-ayat Al-Qur‟an.  

MI merupakan lembaga formal yang memberikan bimbingan dan pengarahan 

kepada siswa dalam menguasai dan memahami ajaran Islam, diharapkan juga akan 

adanya kecintaan dan kecenderungan untuk membaca dan menulis Al-Qur‟an serta 

mengajarkannya kepada orang-orang yang belum memahaminya. Hal ini amatlah 

mulia sebagaimana disabdakan oleh nabi Muhammad SAW. sebagai berikut :  

 َ َعِن بِْن ُعثَْماَن ابِْن َعفَّاَن َرِِضَ هللُا َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسْو ُل هللِا.ص.م. : َخْْيُ ُُكْ َمْن تََعَّلَّ

ََّمُه )رواه البخاري(  الُْقْرَاَن َوعَل

                                                 
               

20
M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir, Bulan Bintang, 

Jakarta, 1989, hlm. 1.  
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Artinya : "Dari Ustman bin Affan RA. Berkata, Rasulullah SAW, bersabda “Sebaik-

baiknya orang diantara kamu adalah orang yang belajar al Quran dan 

mengajarkannya”. (HR. Bukhari).
21

 

 

Al-Qur‟an merupakan unsur pokok untuk memahami ajaran agama Allah. 

Dengan mempelajari Al-Qur‟an peserta didik  diharapkan mahir membaca Al-Quran 

dengan baik dan benar. Adapun indikator kemahiran peserta didik dalam membaca 

Al-Quran adalah sebagai berikut : 

a. Mahir membunyikan huruf-huruf hijaiyah dari awal hingga akhir sesuai 

makhorijul huruf. 

b. Menguasai tanda baca seperti syakal, tasydid, syukun, tanwin, tanda bacaan 

panjang, bacaan pendek ( Tajwid ). 

c. Menguasai tanda baca berhenti (waqof) seperi waqof lazim, mutlak, jaiz dan lain 

sebaginya. 

d. Mahir membaca huruf-huruf Al-Quran yang terputus. 

e. Mahir membaca huruf-huruf Al-Quran yang bersambung.
22

 

  

Dalam memberikan materi tentang kemahiran membaca Al-Qur‟an bagi 

peserta didik, guru harus menggunakan berbagai macam metode yang tepat agar 

peserta didik dapat dengan mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. 

Metode mengajar adalah "sebagai kumpulan teoritik dari metode-metode di 

dalam mengajar. Dapat dianggap sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri yang 

sifatnya netral yaitu berupa alternatif yang dapat dipergunakan oleh bermacam-

macam kepentingan dalam usaha penyampaian/pengalaman belajar/lening experience 

kepada murid-muridnya."
23

 

                                                 
21

Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhori, Daarul Fikri ‟Arabi, Kairo, 1997, Juz 3, hlm. 17. 

               
22

Ditjen Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam, Methodik Khusus Pengajaran Agama 

Islam, Proyek Pembinaan dan Sarana Prasarana, Departemen Agama Pusat, Jakarta, 1994, hlm. 69. 

               
23

Zuhairini, dkk., Metodik Khusus Pendidikan Agama, Usaha Nasional, Surabaya, cetakan ke-

8, 2006, hlm. 69. 
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Oleh sebab itu, sejalan dengan penjelasan tersebut di atas pengaruh 

penguasaan guru dalam aplikasi metode mengajar merupakan sarana terpenting dalam 

meningkatkan kemampuan santri  dalam membaca Al-Quran. Karena dengan adanya 

penggunaan metode mengajar yang tepat diharapkan teori yang diterima santri  dalam 

belajar langsung dipraktekkan. Maka peserta didik akan dengan mudah menerima 

pelajaran dengan senang akan terhindar dari kejenuhan atau kebosanan sehingga hasil 

belajarnya meningkat. 

MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung adalah salah satu 

sekolah berbasis keagamaan yang terletak di Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. 

Sekolah ini merupakan salah satu sekolah swasta yang berlandaskan agama Islam 

yang cukup diminati oleh masyarakat. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menjadikan 

para lulusannya menjadi peserta didik yang mempunyai kematangan moral, 

kecerdasan serta disiplin belajar.  

Penggunaan metode mengajar tersebut diharapkan apa yang disampaikan oleh 

guru kepada santri  dapat membawa hasil yang baik sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Sedangkan dalam penyampaiannya tidak hanya teori-teori saja, akan 

tetapi harus dipraktekkan melalui percobaan langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan metode yang sesuai, hal ini diharapkan keterampilan dan ingatan santri  

akan lebih cepat khususnya dalam menyerap materi tentang bacaan Al-Qur‟an. 

Oleh sebab itu, sejalan dengan penjelasan tersebut di atas pengaruh 

penguasaan guru/ustadz dalam aplikasi metode mengajar merupakan sarana 

terpenting dalam meningkatkan kemampuan santri  dalam membaca Al-Qur‟an. 
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Karena dengan adanya penggunaan metode mengajar yang tepat diharapkan teori 

yang diterima santri  dalam belajar langsung dipraktekkan. Maka peserta didik akan 

dengan mudah menerima pelajaran dengan senang akan terhindar dari kejenuhan atau 

kebosanan sehingga hasil belajarnya meningkat. 

Berdasarkan pra survei terhadap guru/ustadz di MI Al-Hikmah Way Halim 

Kedaton Bandar Lampung, diperoleh gambaran bahwa guru/ustadz pendidikan dalam 

proses pemberian materi pelajaran tentang kemampuan membaca Al-Qur‟an kepada 

peserta didik menggunakan berbagai metode yang sesuai dan tepat, hal ini tergambar 

dalam hasil wawancara dibawah ini : 

Berdasarkan hasil interview pada saat pra survey terhadap guru Al-Qur‟an MI 

Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung, diperoleh keterangan sebagai 

berikut : 

“Proses belajar mengajar mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits di MI Al-Hikmah 

Way Halim Kedaton Bandar Lampung berjalan baik sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. Adapun berkenaan dengan penerapan metode belajar saya menyadari 

belum menerapkan metode belajar yang bervariasi seperti penerapan metode Yanbu‟a 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an dan dan hanya menggunakan metode Al-Baghdadiyah 

(turutan). Kondisi ini menyebabkan masih ada beberapa orang peserta didik yang 

kemampuan membaca Al-Qur‟annya masih kurang”.
24

  

 

Berdasarkan hasil tes pada saat pra survey diketahui kemahiran membaca   

Al-Qur‟an peserta didik Kelas V MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar 

Lampung, sebagaimana tabel di bawah ini. 

                                                 
          

24
Adi Candra, Guru Al-Qur‟an Hadits MI Al-Hikmah, Interviuw, Januari 2017.  
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Tabel 1 

Kemahiran Membaca Al-Qur‟an  Peserta Didik kelas V MI  

Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung 

 

No Nama 

Kemahiran Membaca 

Al-Qur’an* 
Keterangan 

A B C D E Jml Ket** 

1.  Abdul Raihan Kusuma √ √  √  2 R 

2.  Aqil Mustabiq √ √ √ √ √ 5 T 

3.  Hadits Pangestu √ √ √   3 S 

4.  Ihsan Fajar Hartono √ √ √   3 S 

5.  Irfan Farison √     1 R 

6.  M. Agung √ √    2 R 

7.  M. Azdan Nadil Kafi √ √ √ √ √ 5 T 

8.  M. Bayu √ √    2 R 

9.  M. Farrel √ √ √   3 S 

10.  M. Fauzan √     1 R 

11.  M. Roni Sianturi √ √ √ √  4 S 

12.  Mumun √ √    2 R 

13.  Rosadi √ √ √   3 S 

14.  Sanirah √ √ √ √ √ 5 T 

15.  Santi √ √    2 R 

16.  Sarpin √ √ √ √  4 S 

17.  Siti Aisah √ √    2 R 

18.  Siti ATika √ √ √   3 S 

19.  Siti Masriyah √ √ √   3 S 

20.  Sonia √ √    2 R 

21.  Suandi √ √ √   3 S 

22.  Suhanda √ √    2 R 

23.  Suhendar √ √    2 R 

24.  Susan √ √ √ √  4 S 

25.  Syafrudin √ √ √ √ √ 5 T 

26.  Tashuha √ √    2 R 

27.  Udin Nawawi √ √ √ √  4 S 

28.  Unaini √ √    2 R 

29.  Unari √ √    1 R 

30.  Zubaidah √ √ √   3 S 
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Jumlah peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran 

 
4 Orang 

Jumlah peserta didik yang tidak tuntas dalam pembelajaran 

 
26 Orang 

Jumlah ketuntasan klasikal 13,3 % 

Sumber : Hasil tes pada saat pra survey  

 

Keterangan* 

A. Mahir membunyikan huruf-huruf hijaiyah dari awal hingga akhir 

B. Menguasai tanda baca seperti syakal, tasydid, syukun, tanwin, tanda bacaan 

panjang, bacaan pendek  dan lain sebagainya 

C. Menguasai tanda baca berhenti (waqof) seperi waqof lazim, mutlak, jaiz dan 

lain sebaginya. 

D. Mahir membaca huruf-huruf Al-Qur‟an yang terputus 

E. Mahir membaca huruf-huruf Al-Qur‟an yang bersambung 

 

Keterangan** 

T : Tinggi 

S : Sedang 

R : Rendah 

 

Berdasarkan tabel di atas,   peserta didik kelas V MI Al-Hikmah Way Halim 

Kedaton Bandar Lampung yang kemahiran membaca Al-Qur‟an tinggi berjumlah 4 

orang atau 13.3 %, kemahiran membaca Al-Qur‟an sedang berjumlah 11 orang atau 

36.7 %, kemahiran membaca Al-Qur‟an rendah berjumlah 15 orang atau  50.0 %. 

Uraian di atas menunjukan bahwa masih ada peserta didik kelas V MI Al-

Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung yang kemahiran membaca Al-Qur‟an 

rendah, hal ini yang memotivasi penulis untuk menerapkan metode Yanbu‟a dengan 

harapan kemahiran peserta didik dalam membaca Al-Qur‟an dapat meningkat. 

Adapun judul diajukan adalah “Penerapan Metode Yanbu‟a dalam Meningkatkan 

Kemah Membaca Al-Qur‟an Peserta Didik Kelas V MI Al-Hikmah Way Halim 

Kedaton Bandar Lampung ”. 
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D. Rumusan Masalah 

Pada hakikatnya penelitian ini memang harus mampu mengungkap problema 

yang dihadapi, oleh karena itu penelitian harus diketahui dengan jelas akan hasilnya 

yang akan diperoleh dan bagaimana pemecahan yang dapat dilakukan dengan efektif, 

serta dapat dibatasi dengan penanganan yang spesifik. 

Masalah adalah “pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk dicari 

jawabannya melalui pembahasan yang dilengkapi dengan dasar -dasar pemikiran".
25

  

Pendapat lain menyatakan bahwa masalah adalah “kesenjangan antara sesuatu yang 

diharapkan dengan kenyataan yang ada".
26

 

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa masalah adalah adanya 

kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. Oleh 

sebab itu masalah perlu dipecahkan dan dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. 

Berdasarkan beberapa teori di atas, maka penulis merumuskan masalah adalah 

“Apakah penerapan metode Yanbu‟a dapat meningkatkan kemahiran membaca Al-

Qur‟an Peserta Didik Kelas V MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar 

Lampung”? 

E. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis berasal dari dua suku kata yaitu "hypo" yang artinya di bawah dan 

"thesa" yang artinya kebenaran. Jika  digabungkan artinya adalah di bawah 

                                                 
              

25
Nana Sudjana, Tuntunan Menyusun Karya Ilmiah, Sinar Baru, Bandung, 1998, hlm.21 

              
26

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Renika Cipta, Jakarta, Cet. V, 2005,  hlm. 5 
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kebenaran. Hal ini dapat ditarik pengertian bahwa untuk menjadi benar sesuatu harus 

diuji kebenaranya.
27

  

Pendapat lain menyatakan bahwa hipotesis adalah "dugaan awal yang 

mungkin salah, juga mungkin benar, ia akan ditolak jika salah satu waktu dan 

diterima jika ia benar".
28

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa hipotesis adalah justru 

pernyataan atau jawaban awal yang kebenarannya  belum dapat dipastikan tanpa 

adanya pembuktian terlebih dahulu. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pendapat di atas, hipotesis tindakan 

yang diajukan adalah ”Penerapan metode Yanbu‟a dapat meningkatkan kemahiran 

membaca Al-Qur‟an Peserta Didik Kelas V MI Al-Hikmah way halim kedaton 

Bandar Lampung”. 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui penerapan metode yanbu‟a dalam meningkatkan 

kemahiran membaca Al-Qur‟an di MI Al-Hikmah way halim kedaton Bandar 

Lampung.  

 

                                                 
27

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 

Cet. Kedelapan, 2007 hlm. 68  

 
28

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM., Yogyakarta,  Edisi Revisi, 

2002, Jilid I, hlm. 56. 
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2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi lembaga hasil dari PTK sangat bermanfaat dalam rangka 

memperbaiki dan menunjang sistem pembelajaran yang lebih unggul dan 

bermanfaat bagi peserta didik. 

b. Bagi guru atau peneliti, diharapkan mampu menyadari bahwa dalam 

menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif, tidak hanya diperlukan 

penguasaan ilmu tentang metode, tetapi juga diperlukan kreativitas tinggi 

untuk mengembangkan metode tersebut, sehingga metode tersebut dapat 

diterapkan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sedang 

belajar. 

c. Bagi peserta didik diharapkan sangat membantu khususnya yang 

mengalami kesulitan belajar dalam pelajaran Al-Qur‟an. Dengan adanya 

tindakan yang baru dari guru akan memungkinkan peserta didik terlibat 

secara aktif dalam proses belajar mengajar pada pelajaran ini, dan dapat 

mengembangkan daya nalar serta mampu untuk berpikir lebih kreatif, 

sehingga peserta didik termotivasi  untuk mengikuti proses pembelajaran.  

G. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah “narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) 

tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau 

dirumuskan”.
29

 

                                                 
29

Sambas Ali Muhidin, Panduan Praktis Memahami Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 

2011),  H. 171.  
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Kemahiran membaca Al-Qur‟an  adalah suatu kemampuan dalam membaca 

Al-Qur‟an  sesuai dengan ilmu tajwid (intonasi bacaan, makhraj huruf) serta 

memahami makna bacaannya. Kemahiran membaca Al-Qur‟an  yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah kemahiran menghafal huruf hijaiyah sesuai makhorijul 

huruf, menguasai tanda baca, menguasai tanda waqof, kemahiran membaca huruf Al-

Qur‟an  yang terputus dan kemahiran membaca huruf-huruf Al-Qur‟an  yang 

bersambung (washal) sesuai dengan kaidah tajwid. 

Metode Yanbu‟a merupakan suatu metode membaca Al-Quran yang langsung 

memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan qoidah ilmu tajwid. 

Indikator kemahiran peserta didik dalam membaca Al-Qur‟an adalah sebagai 

berikut : 

1. Mahir membunyikan huruf-huruf hijaiyah dari awal hingga akhir. 

2. Menguasai tanda baca seperti syakal, tasydid, syukun, tanwin, tanda bacaan 

panjang, bacaan pendek  dan lain sebagainya. 

3. Menguasai tanda baca berhenti (waqof) seperi waqof lazim, mutlak, jaiz dan lain 

sebaginya. 

4. Mahir membaca huruf-huruf Al-Qur‟an yang terputus. 

5. Mahir membaca huruf-huruf Al-Qur‟an yang bersambung.
30

 

 

 Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagaimana diagram 

dibawah ini : 

                                                 
30

Ditjen Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam, Methodik Khusus Pengajaran Agama 

Islam, Proyek Pembinaan dan Sarana Prasarana, Departemen Agama Pusat, Jakarta, 1994, hlm. 69.  
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       Input                   Proses            Output 

   

 

 

  

 

Rendahnya 
kemahiran 

membaca Al-

Qur‟an peserta 

didik kelas V MI 

Al-Hikmah Way 

Halim Kedaton 

Bandar Lampung 

Langkah-langkah dalam 
penerapan metode 

Yanbu‟a pada 

pembelajaran Al Qur‟an 

Hadits yaitu : 

1. Secara individual atau 

privat  

Anak didik bergiliran 

membaca satu persatu, 

satu atau dua halaman 

sesuai dengan 

kemahiran 

2. Klasikal individual 

Guru menerangkan 

pokok-pokok pelajaran 

secara klasikal 2 atau 3 

halaman  

3. Klasikal baca simak 

Guru mengajarkan 

tatacara membaca atau 

menyimak bacaan Al-

Qur‟an orang lain 

 

Peserta didik 
memiliki 

kemahiran 

membaca Al-

Quran baik dan 

benar 

 



 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A.   Metode Yanbu’a 

1. Pengertian Metode Yanbu‟a 

          Metode Yanbu‟a adalah buku tentang cara membaca, menulis dan menghafal 

Al-Qur‟an yang bisa dimanfaatkan oleh ummat, sehingga bisa terlatih kefasihannya 

mulai usia anak-anak.
1
  

Penyusunan yanbu‟a berasal dari usulan dan dorongan alumni pondok 

Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an. Supaya mereka selalu ada hubungan dengan pondok 

disamping usulan dari masyarakat luas juga dari lembaga pendidikan Ma‟arif, serta 

muslimat terutama dari cabang kudus dan jepara. Dan perlu diingat bahwa Yanbu‟a 

adalah sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan bukan sebagai tujuan. 

Adapun tujuan dari metode yanbu‟a antara lain :  

1. Ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa supaya bisa membaca Al-Qur‟an 

dengan lancar dan benar. 

2. Nasyrul Ilmi ( Memyebarluaskan Ilmu ) khusnya Ilmu Al-Qur‟an .  

3. Memasyarakatkan Al-Qur‟an dengan Rosm Usmaniy.  

4. Untuk membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang kurang.  

5. Mengajak selalu mendarus Al-Qur‟an dan Musyafahah Al-Qur‟an sampai 

khatam.
2
 

 

                                                 
               

1
M. Ulil Nuha Arwani,Thoriqoh Baca Tulis dan menghafal Al-Qur‟an Yanbu‟a, Menara 

Kudus, Kudus, 2009, hlm. ii 
2
http:heni kurniawati.google. co. id/ 2013/ 01/ penerapan metode yanbu‟a. 43. Html.   
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     Adapun mengenai tulisan dalam buku yanbu‟a disesuaikan dengan rosm 

Usmaniy dan contoh-contohnya mengambil dari Al-Qu‟an agar memudahkan anak. 

Dengan cara belajar Al-Qur‟an yang bisa disebut musyafahah ada 3 macam, yaitu : 

a. Guru membaca dulu kemudian murid menirukan. 

b. Murid membaca guru mendengarkan bila ada salah di betulkan. 

c. Guru membaca muri mendengarkan. Tapi untuk imam Qurro‟ tak ada seorang 

yang belajarnya hanya mendengarkan.
3
  

           

  Metode Yanbu‟a merupakan jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk 

menyampaikan bahan atau materi yang disusun secara sistematis disesuaikan dengan  

perkembangan usia siswa rujukan. Isinya diambil dari ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

ditulis atau dibukukan dalam bentuk paket Yanbu‟a juz I-VII setiap jilid/juz memiliki 

tujuan pembelajaran yang berbeda. Pada intinya tujuan yang hendak dicapai dari 

masing-masing juz yaitu siswa/anak mampu membaca huruf serta ayat-ayat Al-

Qur‟an dengan lancar, benar dan fasih sesuai dengan makhraj  ( makharijul churuf ).
4
   

2. Langkah-langkah dalam Penggunaan Metode Yanbu‟a 

Agar proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, 

penggunaan metode Yanbu‟a adalah :  

a. Guru menyampaikan salam sebelum kalam dan jangan salam sebelum murid 

tenang. 

b. Guru dianjurkan membacakan chadlroh ( hal. 46 juz 1 ) kemudian murid 

membaca Fatichah dan do‟a pembuka, dengan harapan mendapatkan barokah dari 

Masyayikh.  

c. Guru berusaha agar anak aktiv . 

d. Guru jangan menuntun bacaan murid tetapi membimbing dengan cara : 

                                                 
3
Ibid hlm. 1  

4
http:m rejeki.google. co. id/ 2015/ 07/ penggunaan metode yanbu‟a. 30. Html.   
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1) Menerangkan pokok pelajaran  ( yang bergaris bawah ). 

2) Memberi contoh yang benar. 

3) Menyimak bacaan murid dengan sabar, teliti dan tegas. 

4) Menegur bacaan yang salah dengan isyarat, ketukan dls. Dan bila sudah tidak 

bisa baru di tunjukkan yang benar. 

5) Bila anak sudah lancar dan benar guru menaikkan halaman. 

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 tiga bagian : 

a) 15-20 menit untuk membaca do‟a, absensi, menerangkan pokok pelajaran 

atau membaca klasikal. 

b) 30-40 menit untuk mengajar secara individu. 

c) 10-15 menit member pelajaran tambahan.
5
 

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode yanbu‟a 

  Adapun Kelebihan dari Metode Yanbu‟a antara lain sebagai berikut: 

a. Mendapatkan barokah dari ahlil Qur‟an, karena sebelum belajar hadiah 

fatihah untuk Ahlil qur‟an dan Do‟a senandung Qur‟an. 

b. Didalam Yanbu‟a diterangkan tentang makharijul huruf, kata-kata mutiara 

nasehat, cara membaca latin huruf hijaiyyah, bacaan gharib dan latihan 

makhorijul huruf. 

c. Dalam metode yanbu‟a ada kata-kata mutiara yang diambil dari Al-

Qur‟an, dan Hadits sebagai motivasi bagi siswa.  

d. Dalam penerapannya banyak sekali metode yang digunakan.  

e. Dalam metode ini terdapat prinsip untuk pendidik dan anak didik.  

f. Setelah ngaji Yanbu‟a anak didik belajar menulis yang telah dicontohkan 

dalan buku yanbu‟a.  

g. Dalam mengajar metode ini menggunakan ketukan, jadi dalam membaca 

yang pendek dibaca pendek.
6
 

Sedangkan kekurangan dari metode Yanbu‟a adalah  bagi yang tidak lancar 

lulusnya juga akan lama karena metode ini lulusnya tidak ditentukan oleh 

bulan/tahun. 

 

                                                 
5
http:maghfiroh.google. co. id/ 2014/ 05/ landasan teori metode yanbu‟a. 32.html.   

6
Observasi januari 2017  
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B. Kemahiran Membaca Al-Qur’an 

 

1. Pengertian Kemahiran Membaca Al-Qu‟ran 

Sebelum menguraikan pengertian membaca Al-Qu‟ran terlebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian masing-masing istilah yaitu kemahiran, membaca dan Al-

Qu‟ran. 

Kemahiran berasal dari kata “ mahir” yang mendapat awalan ke - dan akhiran 

- an, yang berarti keterampilan, kecakapan untuk melakukan sesuatu.
7
 Jadi kemahiran 

dapat diartikan sebagai keterampilan atau kecakapan untuk melakukan sesuatu. 

Dalam penelitian ini dimaksudkan kemahiran peserta didik dalam membaca Al-

qur‟an.  

Kemahiran membaca Al-Qur‟an harus di ajarkan sejak dini, yakni pada saat 

anak masih usia sekolah rendah atau bahkan masa taman kanak-kanak, karena lidah 

anak dibawah umur masih lunak dan relatif lebih mudah membimbing mereka dalam 

mengucapkan makhroj dan sifat huruf yang benar. 

Mulyono Abdurrahman mengutip pendapat Lerner bahwa kemahiran 

membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Jika anak pada 

usia sekolah permulaan tidak segera memiliki kemahiran membaca, maka ia akan 

mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-

kelas berikutnya. Oleh karena itu, anak harus belajar membaca agar ia dapat 

                                                 
7
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hlm. 623.    
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membaca untuk belajar.
8
 Mengingat dari tujuan membaca untuk memperluas 

pengetahuannya, memperkaya pengalamannya, dan mempekaya perbendaharaan 

katanya. 

Kemahiran dibangun atas kesiapan, ketika kemahiran ditemukan pada 

seseorang, berarti orang itu memiliki kesiapan untuk hal itu.
9
 Fahim Musthafa dalam 

bukunya agar anak anda gemar membaca, mengemukakan bahwa kesiapan membaca 

anak dipengaruhi beberapa factor, antara lain kesiapan fisik, kesiapan psikologis, 

kesiapan pendidikan, dan kesiapan IQ.
10

  

Membaca merupakan suatu kemahiran berbahasa yang sangat penting, karena 

ia merupakan alat yang utama dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Membaca 

adalah mengubah wujud tulisan menjadi wujud lisan, dengan kata lain, membaca 

adalah mengubah bahasa tulisan menjadi bahasa lisan. 

Menurut Burhan Nurgiyantoro “membaca merupakan suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata–kata/bahasa tulis”.
11

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa membaca adalah 

mengubah bahasa tulisan kepada bahasa lisan atau proses yang dilakukan pembaca 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang telah dikemukakan oleh seorang penulis 

dengan bahasa tulisan. 

                                                 
8
Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Cipta Rineka, Jakarta, 

2003, Cet. 2, hlm. 200  
9
Najib Khalil Al-Amir, Loc. Cit. 

10
Fahim Musthafa, Op. Cit., hlm. 31    

              
11

Burhan Nurgiyantoro, Keunikan Membaca, Al Ikhlas, Surabaya, 2001, hlm. 91. 
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Membaca ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca waktu ia 

membaca, maka proses membaca dapat dibagi atas : 

a. Membaca nyaring, membaca bersuara, membaca lisan, 

b. Membaca dalam hati.
12

 

Selanjutnya ia mengatakan  bahwa membaca dalam hati terbagi atas dua 

bagian, yaitu : 

a. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Obyeknya meliputi sebanyak 

mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin . 

b. Membaca intensif adalah studi seksama, telaah, teliti, penanganan terperinci yang 

dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek, kira-kira dua 

sampai empat halaman setiap hari.
13

                            

 

  Muhammad Ali Al-Khuli, membagi membaca menjadi lima macam, yaitu: 

a. Membaca intensif yaitu membaca yang digunakan sebagai sarana pengajaran 

kata-kata dan susunan kalimat baru. 

b. Membaca menyempurnakan yaitu dinamakan membaca menyempurnakan karena 

dilakukan dengan menyempurnakan peranan membaca intensif. 

c. Membaca diam yaitu membaca yang dilakukan dengan melihat saja tanpa 

bersuara dan gerakan lisan. 

d. Membaca keras yaitu ketika seorang guru menginginkan siswanya untuk 

membaca teks dengan keras dalam kelas. 

e. Membaca mencontoh yaitu membaca yang dilakukan seorang guru dengan 

memberikan contoh dan para siswa diminta untuk menirukannya.
14

 

 

Berdasarkan macam-macam membaca di atas yang berhubungan dengan 

penelitian ini adalah membaca keras yang dilakukan oleh seorang peserta didik dalam 

membaca ayat-ayat Al-Qu‟ran sesuai dengan makharijul huruf dan tidak menyimpang 

dari tajwidnya. 

                                                 
12

Ibid., hlm. 35.  
13

Ibid., hlm. 37.  
14

Muhammad Ali Al Khuli, As-salib Tadris Al-Lughah Al-Arabiyah, Al-Mamlakah As 

Saudiyah Al-Arabiyah, Edisi IV, 2004, hlm. 51.  
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 Membaca merupakan aktivitas dalam kehidupan manusia dan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam sejarah kebudayaan manusia. Adapun tujuan 

membaca adalah :  

a. Untuk melatih ucapan dan membaguskan perbuatan serta mengungkapkan 

makna. 

b. Memperoleh berbagai kemahiran membaca seperti kecepatan, kebebasan 

membaca, kemampuan memperoleh makna, kebaikan berhenti pada waktu 

sempurnanya makna, dan mengulang-ulang bacaan pada pemikiran-pemikiran 

yang mendasar. 

c. Menumbuhkan kecenderungan membaca. 

d. Memperoleh kemahiran berbahasa dan meningkatkan nilai siswa tentang 

kosakata dan susunan kalimat yang baik. 

e. Melatih siswa menyampaikan ungkapan yang baik dan benar dari apa yang telah 

dibaca. 

f. Memahami bacaan salah satu tujuan-tujuan tersebut.
15

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan membaca 

adalah untuk kemahiran membaca seperti kecepatan, sesuai dengan intonasi bacaan, 

makhraj huruf serta memahami makna bacaan. 

Sedangkan Al-Qu‟ran secara etimologis, Al-Qu‟ran adalah bentuk masdar dari 

kata qa-ra-a ( قرأ) sewazan dengan kata fu'lan (  فعالال), artinya bacaan, berbicara 

tentang apa yang tertulis padanya atau melihat dan menelaah. Dalam pengertian ini, 

kata  قالأن  berarti  مقالأ, yaitu isim maf'ul (objek) dari قالأن. Hal ini sesuai dengan Firman 

Allah  dalam surat Al-Qiyamah ayat 18: 

                         

 

 

                                                 
15

Ibid., hlm. 51.  
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Artinya : "Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkanya (di dadamu) 

dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya 

maka ikutilah bacaanya"( QS. Al-Qiyamah: 17-18 ). 
16

 

 

Menurut istilah ahli agama ('Uruf syara'), ialah "nama bagi kalamullah yang 

diturunkan kepada nabi Muhammad  yang ditulis dalam mushaf (lembaran-lembaran 

yang dikumpulkan dan diikat, merupakan buku)".
17

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa kemahiran membaca Al-

Qur‟an adalah suatu kemampuan dalam membaca Al-Qur‟an sesuai dengan ilmu 

tajwid  (intonasi bacaan,  makhraj  huruf) serta memahami makna bacaannya.  

2. Perintah Membaca dan Mengajarkan Al-Qu‟ran 

Membaca Al-Qur‟an sangat penting bagi umat Islam. Perintah membaca dan 

menulis Al-Qur‟an termasuk dalam surat Al-„Alaq ayat 1- 4 sebagai berikut : 

 َ َُّم ْااَلْنَرُم,ِاْكَرْأ بِْسِم َرب لَلَّلَِ  َم اَّذِلي َخلََق, َخلََق ْاالوَْساَن ِمْن عَلََق ,ِاكَرْأ َوَرب َ ِِبْ اَّذِلي عََّلَّ  

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan manusia 

dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Yang mengajar 

(manusia) dengan perantara kalam”.
18

  

  

Berdasarkan pada ayat Al-Quran di atas maka dapat dipahami bahwa pada 

dasarnya Allah SWT yang menganjurkan untuk membaca ayat-ayat Allah baik yang 

tekstual maupun yang konstektual. 

                                                 
16

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, Yayasan  Penterjemah al Quran, 

Jakarta, 2005, hlm. 685. 

               
17

M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir, Bulan Bintang, 

Jakarta, 1989, hlm. 1.  

 
18

Departemen Agama RI, Op. Cit.,  hlm. 1079. 
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Dengan demikian jelas bahwa membaca Al-Qur‟an sangat penting baik untuk 

mempelajari isi kandungannya atau mempertahankan keberadaan Al-Qur‟an dimasa 

yang akan datang. 

Belajar Al-Qur‟an dan mengajarkannya adalah merupakan pekerjaan yang 

mulia di sisi Allah SWT, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW 

َ ْالُلْرأ َن َوعَ  ُُكْ َمْن تََعَّلَّ ََّمُه َعْن ُعثَْماَن بِْن َعفَّاَن كَاَل َرُسْوُل هللِا َصَّلَّ هللُا عَلَلْيِه َوَسَّلَّ : َخْْيُ ل

 )َرَواُه البخارى(

Artinya : “Dari Ustman ibnu Affan RA. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-

baik di antara kamu sekalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya".
19

 

 

Al-Qur‟an diturunkan dalam bahasa Arab yang tidak mudah untuk membaca 

dan menulisnya apalagi hendak memahami maknanya. Oleh sebab itu 

mempelajarinya merupakan pekerjaan yang sangat penting bagi umat Islam serta 

tergolong pekerjaan yang sangat mulia. Tanpa dipelajari membaca dan menulis Al-

Qur‟an tidak akan dikuasai dengan baik dan menyebabkan kesalahan yang fatal 

dalam mengkajinya. 

 Rasulullah SAW bersabda : 

َُّه بَلََغُه َانَّ َرُسْول َعْن َماِلِ  ُّْوا َما هللِا َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلَّ تََرْنُت ِفْيُُكْ  َاه ان َاْمَريِْن لَْن تَِضل

 َ َََّ  هَِِيّهت َما ِنَااَ  هللِا وس ُ  َسْتُْمْ ِِهِ

Artinya : “Dari Malik bahwasanya telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: telah kutinggalkan kepadamu sekalian dua perkara yang tidak sesat 
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Imam Al Bukhari, Shahih Al Bukhari, Maktabatun, Kairo, 1966, Juz 3, hlm. 235.  
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selamanya selama kamu berpegang teguh kepada keduanya. Yaitu Kitabullah (Al-

Qur’an) dan sunnah Nabinya Al-Hadits)".
20

 

 
Berdasarkan hadits di atas jelaslah bahwa Al-Qur‟an merupakan pedoman 

hidup manusia khususnya yang beragama Islam, dimana dengan Al-Quran itulah 

mereka tidak akan sesat jika senantiasa isi Al-Qur‟an yang dijadikan pedoman 

hidupnya. Untuk menjadikan Al-Qur‟an sebagai pedoman hidup tersebut maka harus 

dipelajari dengan baik, serta harus diajarkan sesama muslim yang belum menguasai 

bagaimana membaca Al-Quran serta belum mengetahui isi kandungannya. 

Mengajarkan sesama muslim, tidak menunggu menguasai seluruh Al-Qur‟an, 

tetapi ada yang kita kuasai walaupun hanya sedikit, kita diharuskan menyampaikan 

kepada yang lainnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW : 

َُْه كَاَل: كَاَل َرُسْوُل هللِا َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلَّ  َر َرِِضَ هللُا َع َ َعْن ُُعَ ً   : بَِلُغْوا َعِِّّ َولَْو اَ

 )َرَواُه احلَامل(

Artinya : "Dari Ibnu Umar RA. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sampaikanlah 

yang kamu ketahui walau hanya satu ayat”.
21

  

 

Betapa pentingnya mengajarkan Al-Qur‟an maka sekalipun masih menguasai 

satu ayat, jika ada orang lain yang perlu diajari maka harus diajarkannya, tidak boleh 

disembunyikan. Menyembunyikan ayat Allah SWT sama halnya menyembunyikan 

kebenaran dan termasuk dosa besar karena akan mengurangi syiar ajaran Islam dan 

menghilangkan kebajikan. 
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Ibid  
21
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Oleh karena itu kegemaran untuk membaca, belajar dan mengajarkan Al-

Qur‟an merupakan kebajikan bagi umat Islam yang harus selalu dipelihara serta 

ditanamkan ke dalam jiwa insan muslim tanpa mengenal lelah agar senantiasa 

memperoleh petunjuk dan rahmat dari Allah SWT.  

Berdasarkan hadits di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang 

muslim harus dapat membaca Al-Qur‟an dan kalaupun bisa maka harus diamalkan 

serta tanpa diamalkan maka akan merugikan dirinya sendiri. Di samping itu Al-

Qur‟an juga dapat membawa kemajuan intelektual untuk menuju kebahagiaan dunia 

dan akherat juga merupakan kebutuhan sehari-hari. 

 Seperti pendapat Imam Syafi‟i dalam buku Dasar-dasar Pokok Pendidikan 

Agama Islam yaitu : 

“Siapa mempelajari Al-Qur‟an, nilai (hidupnya semakin besar, siapa belajar fiqh 

martabatnya akan meningkat, dan siapa yang menulis hadits pembelaannya akan kuat, 

siapa yang belajar bahasa maka ia akan menjadi orang budiman dan seorang yang 

belajar ilmu berhitung maka kuat pikirannya dan pendapatnya”.
22

 

 

3. Tujuan dan Keutamaan Membaca Al-Qur‟an 

Adapun tujuan mempelajari dan membaca Al-Qur‟an adalah sebagai berikut : 

a. Memelihara kitab suci dan bacaannya serta memperhatikan isinya untuk menjadi 

petunjuk dan pengajaran bagi kita dalam kehidupan dunia. 

b. Mengingat hukum-hukum agama yang termaktub dalam Al-Qur‟an serta 

menguatkan keimanan dan mendorong berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan 

c. Mengharapkan ridho Allah dengan menganut i'tikad yang syah mengikuti segala 

suruhan-Nya dan mendorong berbuat kebaikan dan menjauhi segala kejahatan. 

d. Menanamkan perasaan keagamaan dalam hati dan menumbuhkannya, dan 

bertambah tetap keimanannya dan bertambah dekat kepada Allah. 

                                                 
22

Mohammad Athiyah Al-Abrasy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, Bulan Bintang,   

Jakarta , Cet. VI, 2003, hlm.  169  
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e. Menanamkan akhlak yang mulia dengan mengambil ibrah dan pelajaran serta 

teladan yang baik dari riwayat yang tertanam dalam Al-Qur‟an.
23

  

 

Menurut Dirjen Bimas dan Urusan Haji Departemen Agama RI, tujuan 

mempelajarai dan membaca Al-Qur‟an  adalah: 

a. Agar murid mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar tepat mahraj 

hurufnya dan sebagainya yang ditetapkan dalam pelajaran ilmu tajwid. 

b. Agar murid suka dan senang membiasakan diri membaca Al-Qur‟an dengan baik. 

c. Agar murid dapat menghapal sejumlah surat-surat pendek dalam Al-Qur‟an yang 

dapat diterapkan dalam shalat sehari-hari. 

d. Agar murid taat dan patuh pada Allah, dalam melaksanakan ibadah lainnya 

sehingga merupakan sebagian dari pengamalan dan penghayatan isi kandungan 

Al-Qur‟an.
24

 

  

Berdasarkan pendapat di atas maka jelas bahwa tujuan mempelajari dan 

membaca Al-Qur‟an secara umum. Dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam 

khususnya di MI tidak terlepas dari tujuan-tujuan di atas, maka sudah menjadi 

kewajiban seseorang untuk lebih memperhatikan kemampuan anak dalam membaca 

Al-Qur‟an, sebab akan mempengaruhi pelaksanaan pendidikan agama Islam itu 

sendiri hingga akan berpengaruh juga terhadap prestasi pendidikan agama Islam anak 

di sekolah.  

Sedangkan keutamaan Al-Qur‟an yang terbesar bahwa ia merupakan kalam 

Allah SWT. Al-Qur‟an adalah kitab yang diturunkan dengan penuh berkah. Al-Quran 

memberikan petunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Tidak ada keburukan di 

dalamnya, oleh karena itu sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari Al-

                                                 
               

23
Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab (Bahasa Al-Qur’an), Hidayakarya Agung,  

Jakarta, 1990, hlm. 5.  
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 Departemen Agama RI., Bimbingan Cara Mengajar Membaca Al-Qur’an Tingkat Dasar, 

Lubuk Agung, Bandung, 1988, hlm. 2 
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Qur‟an dan mengajarkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-

Fathir ayat 92-30 yaitu : 

                           

                              

    

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah swt dan 

mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka dengaan diam-diam dan terangterangan, mereka itu 

mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah SWT 

menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari 

anugerah-Nya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” 

(QS Fathiir 35:29-30).  
25

 

 

Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah SWT menyatakan bahwa : 

....                .... 

Artinya : “...Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang 

memiliki pengetahuan beberapa derajat…”. (QS. Al-Mujadalah :11). 

 

Berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa barang siapa yang beriman dan 

memiliki ilmu pengetahuan baik dalam bidang Islam seperti ulumul quran, tafsir, 

hadits, fiqih, akhlaq, tasawuf, aqidah, bahasa dan lain-lain maupun dalam bidang ilmu 

pengetahuan umum, maka Allah akan mengangkat mereka ke derajat yang mulia baik 

disisi Allah maupun di sisi manusia. 
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Rasulullah dalam haditsnya juga menyatakan bahwa : 

 واذلي َلرأ  اللرأ ن وهو َتتعاع فيهاذلي َلرأ  اللرأ ن وهو ماهر به مع السفرة الترام الربرة, 

. ) رواه الش يخان (جرانوهو عليه شاق هل أ    

Artinya : "Orang-orang yang membaca Al-Qur’an membacanya bagus dan benar, 

mereka akan dikumpulkan didalam surga bersama para malaikat pencatat amal. 

Adapun orang-orang yang membaca Al-Qur’an membacanya tidak jelas ( gratul-

gratul ) mereka mendapatkan dua pahala, pahala yang pertama karena adanya 

kemauan dan pahala yang kedua karena ketekunan ( walaupun gratul-gratul )” (HR. 

Bukhari Dan Muslim).
26

 

  

 Al-Qur‟an adalah kalam (firman) Allah. Keutamaannya atas segala 

perkataan seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluk-Nya. Membacanya adalah 

amalan yang paling utama dilakukan oleh lisan. Keutamaan mempelajari, 

mengajarkan, dan membaca Al-Qur‟an adalah : 

a. Pahala mengajarkannya.  

b. Pahala membacanya.  

c. Keutamaan mempelajari Al-Qur‟an, menghafalnya, dan pandai membacanya.  

d. Pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al-Qur‟an. 

e. Al-Qur‟an memberi syafa‟at kepada ahlinya di akhirat”.
27

 

 

4. Metode-metode dalam Pembelajaran Al-Qu‟ran 

 

Metode-metode pembelajaran baca tulis Al-Qu‟ran telah banyak berkembang 

di Indonesia sejak lama. Tiap-tiap metode dikembangkan berdasarkan 

karakteristiknya. 
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Ahmad Farih Masyhadi, Pahala Dan Keagungan Al-Qur’an, Katib Jam‟iyyah Qurro‟ Wal 

Huffadz Jepara, jepara, hlm. 4-5.   
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a. Metode Baghdadiyah 

Metode ini disebut juga dengan metode “eja“, berasal dari Baghdad masa 

pemerintahan khalifah Bani Abbasiyah. Metode ini diajarkan secara klasikal maupun 

privat. 

b.  Metode Iqro‟ 

Metode Iqro‟ disusun oleh Bapak As'ad Humam dari Kotagede Yogyakarta 

dan dikembangkan oleh AMM (Angkatan Muda Masjid dan Musholla) Yogyakarta 

dengan membuka TK Al Quran dan TP Al-Qu‟ran.  

c. Metode Aba Ta Tsa 

Metode Aba Ta Tsa adalah suatu metode yang digunakan dalam pengajaran 

Al-Qu‟ran dengan penggabungan antara kemampuan hafalan, penalaran, dan ucapan 

dengan mengunakan Al-Qu‟ran standar Timur Tengah (rosmul utsmani) salah satu 

metode keberhasilan .  

d.  Metode Qiro‟ati 

Metode baca Al Quran Qira'ati ditemukan KH. Dachlan Salim Zarkasyi (w. 

2001 M) dari  Semarang, Jawa Tengah. Metode yang disebarkan sejak awal 1970-an, 

ini memungkinkan anak-anak mempelajari al-Qur'an secara cepat dan mudah. 

e. Metode Al Barqy  

Metode al-Barqy dapat dinilai sebagai metode cepat membaca Al-Qu‟ran 

yang paling awal. Metode ini ditemukan dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel 

Surabaya, Muhadjir Sulthon pada 1965.  

 



36 

 

 

 

f. Metode Tilawati 

Metode Tilawati disusun pada tahun 2002 oleh Tim terdiri dari Drs.H. Hasan 

Sadzili, Drs H. Ali Muaffa dkk. Kemudian dikembangkan oleh Pesantren Virtual 

Nurul Falah Surabaya.  

g. Metode Iqro‟ Terpadu 

Metode ini disusun oleh Drs. Tasrifin Karim dari Kalimantan Selatan. Iqro‟ 

terpadu merupakan penyempurnaan dari Iqro‟ Dewasa.  

h. Metode Iqro‟ Klasikal 

Metode ini dikembangkan oleh Tim Tadarrus AMM Yogyakarta sebagai 

pemampatan dari buku Iqro‟ 6 jilid. Iqro‟ Klasikal diperuntukkan bagi siswa SD/MI, 

yang diajarkan secara klasikal dan mengacu pada kurikulum sekolah formal. 

i. Dirosah (Pelajaran Orang Dewasa ) 

Dirosah merupakan sistem pembinaan islam berkelanjutan yang diawali 

dengan belajar baca Al-Qu‟ran. Panduan baca Al-Qu‟ran pada Dirosa disusun tahun 

2006 yang dikembangkan Wahdah Islamiyah Gowa. Panduan ini khusus orang 

dewasa dengan sistem klasikal 20 kali pertemuan.
28

 

j. Metode Yanbu‟a 

Metode yanbu‟a adalah suatu metode baca tulis dan menghafal Al-Qur‟an. 

dengan cepat, tepat, lancar dan tidak putus-putus.
29

 Disesuiakan dengan kaidah 

makhorijul churuf. Adapun materinya dari buku Yanbu‟a yang terdiri dari 6 jilid 
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Departemen Agama RI., Metode-metode mengajar Al-Qur'an di sekolah-sekolah Umum, 

Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1995 hlm. 64-76.  
29
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khusus belajar membaca, 2 jilid berisi ghorib, 1 jilid berisi latihan makhorijul churuf 

dan 1 jilid lagi untuk latihan hafalan surat-surat pendek dan do‟a-doa. 

   Penyusunan buku ( Metode Yanbu‟a ) diprakarsai oleh tiga tokoh pengasuh 

pondok Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an putra KH. Arwani Amin Al-Qudsy (Alm ) yang 

bernama : KH. Agus M. Ulin Nuha Arwani, KH. Ulil Albab Arwani, dan KH. 

Manshur Maskan ( Alm ) dan tokoh lain diantaranya : KH. M. Sya‟roni Ahmadi ( 

Kudus ), KH. Amin Sholeh  ( Jepara ), KH. Ma‟mun Muzayyin ( Kajen Pati ), KH. 

Sirojuddin ( Kudus ), dan KH. Busyro ( Kudus ) beliau adalah mutakhorijin Pondok 

Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an yang tergabung dalam majelis “ Nuzulis Sakinah “ kudus. 

Penyusunan yanbu‟a berasal dari usulan dan dorongan alumni pondok 

Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an. Supaya mereka selalu ada hubungan dengan pondok 

disamping usulan dari masyarakat luas juga dari lembaga pendidikan Ma‟arif, serta 

muslimat terutama dari cabang kudus dan jepara. Dan perlu diingat bahwa Yanbu‟a 

adalah sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan bukan sebagai tujuan.
30
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian tindakan kelas di sini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

pendekatan yang dalam melakukan tindakan kepada subjek penelitian adalah 

pengungkapan makna dan proses pembelajaran sebagai  peningkatan prestasi belajar 

melalui tindakan yang dilakukan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Wahid Murni 

bahwa ciri-ciri pendekatan kualitatif ada lima, yaitu :  

1. Menggunakan latar alamiah  

2. Bersifat deskriptif  

3. Lebih mementingkan proses dari pada hasil  

4. Induktif  

5. Makna merupakan hal yang esensial.
1
 

 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah  field research (penelitian 

lapangan), yaitu “jenis penelitian yang  datanya diperoleh secara langsung dari 

masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya”.
2
  

Jadi penelitian tindakan kelas ini menggunakan field research yaitu penelitian yang 

tidak hanya mengutamakan bahan yang ada pada kajian pustaka, tetapi juga memakai 

data lapangan yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi.   

Penelitian yang dilakukan ini, adalah penelitian  yang bersifat kolaboratif 

partisipatoris, yakni kerjasama yang dilakukan oleh peneliti dengan praktisi di 

lapangan (yang dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran). Dalam penelitian 

                                                 
1
 Wahid Murni, Penelitain Tindakan Kelas, UMM Press, Malang, 2008,  hlm. 33 

2
P.  Joko Subagyo,  Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,   Rineka Cipta, Jakarta, 

2004, hlm. 87   
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ini, peneliti terlibat langsung dalam perencanaan tindakan, melakukan tindakan, 

observasi, refleksi dan lain sebagainya. Seperti yang telah diterangkan oleh Wahid 

Murni dalam bukunya Penelitian Tindakan Kelas bahwa dalam kolaboratif, guru dan 

peneliti memiliki seperangkat tujuan dan perencanaan yang sama, demikian juga 

halnya dalam kegiatan pengumpulan data, analisis, dan refleksi.
3
 

Penelitian ini bersifat kolaboratif partisipatoris, yakni kerjasama yang 

dilakukan oleh peneliti dengan praktisi di lapangan  (guru mata pelajaran). Oleh 

karena itu, peneliti di dalam penelitian ini bekerjasama dengan guru mata pelajaran 

bertindak sebagai perencanaan tindakan, melakukan tindakan, observasi, analisis dan 

refleksi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti akan bertugas sebagai guru 

yang akan melaksanakan penelitian. Sedangkan guru mata pelajaran bertindak 

sebagai pengamat, yang akan  mengamati setiap detail pembelajaran yang 

berlangsung. 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Dalam penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian yang 

digunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk 

uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, 

melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, 

peristiwa tertentu.
4
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P. Joko Subagyo, Op. Cit., hlm. 94  
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 Sedangkan penggunaan data kuantitatif pada dasarnya diperlukan untuk 

memperoleh ketepatan atau lebih mendekati dengan eksak, data kuantitatif yang 

penyajiannya dalam bentuk angka yang secara sepintas lebih mudah untuk diketahui 

maupun untuk membandingkan satu dengan yang lainnya.
5
               

 

B. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada peserta didik  Kelas V MI Al-Hikmah Way 

Halim Kedaton Bandar Lampung yang berjumlah 30 orang.  

Tujuan penelitian tindakan kelas ini dilakukan di Kelas V MI Al-Hikmah way 

halim kedaton Bandar Lampung  adalah karena peserta didik di kelas V MI tersebut 

banyak mengalami kesulitan dalam membaca Al-Qur’an.        

 

C. Rancangan Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian tindakan 

(action research) memiliki ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya sebatas ruang 

kelas (PTK). Jenis penelitian ini menggunakan informasi yang diproleh dari kelas V 

MI Al-Hikmah Way Halim Bandar Lampung. 

Penelitian adalah kegiatan penyidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah, 

yang sistematis untuk menemukan informasi ilimiah atau teknologi baru, 

membuktikan kebenaran atau ketidak benaraan hipotesis sehingga dapat dirumuskan 

teori atau proses gejala sosial. Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan penelitian 
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 Ibid., hlm. 97 
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tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran 

dikelas. Fokus utama PTK adalah pada peserta didik atau PBM yang terjadi di kelas. 

Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang tejadi di 

kelas dan meningkatkan kegiatan nyata guru dalam kegiatan pengembangan 

profesinya.  

Jadi maksud dari pelaksanaan penelitian ini adalah guru / pendidik sebagai 

agen perubahan dituntut untuk dapat menciptakan perubahan, memperbaiki dan 

meningkatkan kondisi serta kualitas pembelajaran dikelas, mengatasi setiap masalah 

yang ditemukan dilapangan serta memberikan solusi yang tepat terhadap masalah 

yang terjadi dalam pembelajaran di kelas V MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton 

Bandar Lampung. 

2. Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam bentuk siklus yang terdiri 

dari empat tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 

refleksi. Adapun desain penelitian yang digunakan peneliti adalah desain penelitian 

menurut Suharsimi Arikunto, sebagai berikut: 
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Gambar I 

Rancangan Dasar Penelitian Tindakan Kelas  

Menurut Shuarsimi Arikunto 

 

 

      Berdasarkan gambar diatas maka penelitian tindakan ini akan dilakukan dalam 

tiga siklus dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu, Perencanaan (Planning), 

Pelaksanaan (Acting), Obeservasi (Obeservation), dan Refleksi (Refletion), adapun 

keempat tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

SIKLUS I 

 

a. Perencanaan 

1. Menentukan materi yaitu pada standar kompetensi menggunakan metode 

Yanbu’a 

2. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan peraga yang 

diperlukan. 

3. Menyiapkan kitab Yanbu’a ketika melaksanakan pembelajaran 

4. Menyiapkan lembar evaluasi pembelajaran 
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b. Pelaksanaan 

1. Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan membaca hadhroh hadiah 

surat Al-Fatihah untuk ahlil Qur’an dan do’a senandung Qur’an bersama-

sama. 

2. Guru mengabsen untuk mengetahui kehadiran siswa. 

3. Guru menjelaskan secara berulang-ulang, suara keras, jelas dan benar, karena 

siswa lebih senang mendengar, meniru daripada menyimak tulisan. 

4. Siswa membaca dengan tadarus melatih kebersamaan, guru memberikan 

isyarat ketukan yang berfungsi menyamakan tingkatan ketika membaca 

panjang dan pendek. 

5. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuka Yanbu’a. 

6. Pembelajaran klasikal guru menerangkan materi pokok dengan membacakan 

berulang-ulang, suara keras, jelas dan benar. 

7. Siswa membaca dengan tadarus melatih kebersamaan, guru memberikan 

isyarat ketukan yang berfungsi menyamakan tingkatan ketika membaca cepat 

/ lambat, panjang / pendek. 

8. Dilanjutkan dengan pembelajaran individual, yaitu murid satu persatu maju 

dihadapan guru dengan membawa Yanbu’a. 

9. Guru memberikan tugas menulis yang dikerjakan dikelas sebagai latihan. 

10. Guru memberikan materi tambahan berupa bacaan gharib dan latihan 

makharijul huruf.    

11. Guru memberi kesempatan terhadap peserta didik untuk bertanya apabila ada 

bacaan yang belum jelas. 

12. Guru menutup pelajaran dengan bacaan do’a penutup yang tertera di kitab 

Yanbu’a bersama-sama dan mengucapkan salam. 

 

c. Observasi (pengamatan) 

Dengan mengamati terjadinya aktifitas belajar peserta didik, guru selalu 

memantau jalanya praktik menggunakan metode Yanbu’a. Peneliti dengan dibantu 

guru mengamati proses pembelajaran yang berlangsung. Observasi yang dilakukan 

meliputi: 

1) Pengamatan pelaksanaan pembelajaran oleh guru 

2) Penilaian hasil tes lisanpeserta didik 
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d. Refleksi  

Menganalisa dan mengulas data meliputi hasil tes dan hasil observasi untuk 

melihat apakah pembelajaran yang dilakukan  dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik pada mata mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. Dari refleksi pada siklus I, 

terlihat adanya kekurang sempurnaan maka dilakukan perbaikan–perbaikan tindakan 

pembelajaran siklus I pada siklus berikutnya. 

SIKLUS II 

 

a. Perencanaan 

1. Mengidentifikasi masalah berdasarkan refleksi siklus I dan alternative 

pemecahan masalahnya. 

2. Guru menampung semua permasalahan yang muncul setelah peserta didik 

melakukan siklus I 

3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada pokok bahasan 

yang sama dengan materi yang berbeda dari siklus II melalui pengelolaan 

kelas yang lebih efektif. 

4. Guru menyiapkan kembali lembar observasi peserta didik dan mengetes siswa 

 

b. Pelaksanaan 

1. Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan membaca hadhroh hadiah 

surat Al-Fatihah untuk ahlil Qur’an dan do’a senandung Qur’an bersama-

sama. 

2. Guru mengabsen untuk mengetahui kehadiran siswa. 

3. Guru menjelaskan secara berulang-ulang, suara keras, jelas dan benar, karena 

siswa lebih senang mendengar, meniru daripada menyimak tulisan. 

4. Siswa membaca dengan tadarus melatih kebersamaan, guru memberikan 

isyarat ketukan yang berfungsi menyamakan tingkatan ketika membaca 

panjang dan pendek 

5. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuka Yanbu’a. 

6. Pembelajaran klasikal guru menerangkan materi pokok dengan membacakan 

berulang-ulang, suara keras, jelas dan benar. 
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7. Siswa membaca dengan tadarus melatih kebersamaan, guru memberikan 

isyarat ketukan yang berfungsi menyamakan tingkatan ketika membaca 

cepat/lambat, panjang/pendek. 

8. Dilanjutkan dengan pembelajaran individual, yaitu murid satu persatu maju 

dihadapan guru dengan membawa Yanbu’a. 

9. Guru memberikan tugas menulis yang dikerjakan dikelas sebagai latihan. 

10. Guru memberikan materi tambahan berupa bacaan gharib dan latihan 

makharijul huruf.    

11. Guru memberi kesempatan terhadap peserta didik untuk bertanya apabila ada 

bacaan yang belum jelas. 

12. Guru menutup pelajaran dengan bacaan do’a penutup yang tertera di kitab 

Yanbu’a bersama-sama dan mengucapkan salam. 

 

c. Observasi  

Guru mencatat semua proses yang terjadi dalam tindakan pembelajaran, 

mendiskusikan tentang tindakan siklus II yang telah dilakukan, dan juga kesulitan 

yang mungkin dihadapi para peserta didik setelah melakukan siklus II. Peneliti 

dengan dibantu guru mengamati proses pembelajaran yang berlangsung. Observasi 

yang dilakukan meliputi: 

1) Pengamatan pelaksanaan pembelajaran oleh guru. 

2) Penilaian hasil tes lisan peserta didik 

d. Refleksi 

Menganalisis hasil pengamatan untuk membuat simpulan terhadap 

pelaksanaan pengajaran siklus II, melakukan pengolahan data hasil pengamatan, dan 

data hasil evaluasi siklus II, serta melakukan evaluasi keseluruhan program. 
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D. Alat Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Observasi  

Observasi, sebagaimana halnya wawancara, termasuk teknik pengumpulan 

data yang utama dalam kebanyakan penelitian kualitatif. Dengan wawancara, peneliti 

dapat menanyakan pada informan  tentang keadaan masa lampau, sekarang, dan yang 

akan datang. Tetapi kata-kata selamanya tidak dapat menggantikan keadaan-keadaan 

yang sebenarnya. Contoh mereka yang pernah melihat “Hongkong”, meskipun hanya 

sekali, tetap akan lebih baik pengertiannya tentang bagaimana “Hongkong” 

dibandingkan dengan yang hanya mendengar saja dari cerita orang walaupun telah 

ratusan orang yang menceritakannya. Karenanya, observasi adalah utama 

kegunaannya dalam penelitian kualitatif.
6
 

Berdasarkan uraian tersebut, observasi dapat juga diartikan  sebagai catatan 

tertulis yang merupakan sesuatu yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam 

kerangka data dan refleksi.
7
 

Metode ini digunakan sebagai alat pencarian data tentang keadaan 

lingkungan, interaksi belajar peserta didik, masalah-masalah yang dihadapi dalam 

                                                 
6
Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi,   Yayasan Asih Asah Asuh, 

Malang, Edisi kedua, 2001, hlm. 77  
7
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2005, hlm. 208   
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proses pembelajaran, upaya-upaya guru untuk mengatasinya,  serta hasil belajar 

peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan metode Yanbu’a.  

2.  Dokumentasi  

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis atau film, yang tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik, atau bisa juga diartikan 

dengan catatan atau karangan secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan 

kepercayaan. Maksud pengumpulan dokumen, di antaranya adalah untuk memperoleh 

kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek 

penelitian. 

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui keadaan obyektif MI Al- Hikmah 

Way Halim Kedaton Bandar Lampung seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, 

struktur organisasi, keadaan guru, keadaan peserta didik, keadaan sarana dan 

prasarana sekolah.  

3.  Pengukuran Tes  

Tes merupakan suatu metode untuk mengukur tingkat kinerja individu, dan 

pemanfaatan metode ini lebih efisien dan lebih  sederhana, terutama bila digunakan 

dalam penilaian hasil tes peserta didik.  

Data yang diperoleh dari hasil tes, yaitu tes lisan yang dilakukan oleh masing-

masing peserta didik pada akhir pembelajaran Al-Qur’an Hadits pada materi 

membaca surat Al Kafirun.  
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E. Analisis Data  

Analisis data pada penelitian tindakan kelas pada dasarnya dilakukan sejak 

observasi awal, ada beberapa langkah menganalisis data, antara lain :  

1. Kode dan mengkoding  

Untuk menyederhanakan sejumlah besar data yang terkandung dalam catatan 

lapangan, observasi, dan materi dokumen atau arsip adalah membuat kode. Kode 

adalah singkatan atau simbol-simbol yang dipakai untuk mengklasifikasi serangkaian 

kata, sebuah kalimat atau alenia dari catatan lapangan (biasanya ditulis tangan dalam 

suratan yang sulit dibaca karena tergesa-gesa) yang sudah diketik kembali 

(transcribed field notes) sehingga mudah dibaca oleh siapa pun.
8
 

Mengkode digunakan untuk mempermudah penelitian dalam meringkas kata 

sehingga lebih cepat dan efisien. Seperti dalam menulis hasil belajar peneliti memberi 

kode “HB”.  

2. Membuat catatan pinggir  

Catatan pinggir berfungsi untuk menambah kebermaknaan dan kejelasan 

kepada catatan lapangan atau  field notes,  di samping menggaris bawahi hal-hal yang 

penting yang terlewat atau terkaburkan dalam kegiatan koding. Catatan pinggir 

berfungsi menambah kejelasan pada data yang diperoleh di lapangan, yang biasa 

ditulis atau disisipkan pada pinggir-pinggir catatan sebagai penjelas.  

                                                 
8
Rohiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas,  Remaja Rosdakarya, Bandung, 

Cetakan ketiga 2007, hlm. 139-140. 
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Analisis data kualitatif, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengordinasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

Di pihak lain, analisis data kualitatif menurut Lexy J. Moleong, prosesnya 

berjalan sebagai berikut: 

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar 

sumber datanya tetap dapat ditelusuri,  

b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat 

ikhtisar, dan membuat indeksnya. 

c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-

temuan umum.
9
 

 

Selanjutnya menurut Lexy J. Moleong, tahapan analisis data kualitatif adalah 

sebagai berikut:  

1) Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci  dan gagasan yang ada 

dalam data,  

2) Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal 

dari data.  

3) Menuliskan model yang ditemukan.  

4) Koding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
Lexy J. Moleong, Op. Cit.,  hlm. 248   
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F.  Kriteria Keberhasilan 

Untuk mengukur keberhasilan tindakan, peneliti perlu merumuskan  

indikator-indikator ketercapaiannya. Perumusan persentase target ketercapaian pada 

indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini berdasarkan pada hasil  observasi awal 

dan pelaksanaan siklus. Indikator  keberhasilan adalah apabila : 

a. Indikator kemahiran membaca Al-Qur’an adalah 1) Kemahiran membunyikan 

huruf-huruf hijaiyah dari awal hingga akhir, 2) Kemahiran menguasai tanda baca 

seperti syakal, tasydid, syukun, tanwin, tanda bacaan panjang, bacaan pendek  dan 

lain sebagainya, 3) Kemahiran menguasai tanda baca berhenti seperi waqof lazim, 

mutlak, jaiz dan lain sebaginya, 4) Kemahiran membaca huruf-huruf Al-Qur’an 

yang terputus dan 5) Kemahiran membaca huruf-huruf Al-Qur’an yang 

bersambung. 

b. Apabila peserta didik memenuhi 1-5 indikator masuk kategori tinggi (T), apabila 

memenuhi 1-4 indikator masuk kategori sedang (S) dan apabila memenuhi 1-2 

indikator masuk kategori rendah (R). 

c. Adapun indikator keberhasilan adalah apabila secara keseluruhan (80 %) 

kemahiran membaca Al-Qur’an peserta didik masuk kategori tinggi (T). 

 

  

 

 



BAB  IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Profil MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Bandar Lampung 

 

1. Sejarah Berdirinya  

MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung adalah sekolah yang 

berbasis Islam dan didalamnya terdapat beberapa pembelajaran yang lebih dari 

pendidikan Islam, yang didirikan pada tahun 1980. Awal penerimaan murid baru 

dimulai pada tahun ajaran yang sama dan mendapatkan peserta didik sebanyak 12 

orang untuk kelas 1 saja.
1
 

Sekolah ini dirintis oleh seorang Kiayi yang bernama Muhammad Shobari, 

yang mana pada saat mendirikan masih bernama MI Pondok Pesantren Al-Hikmah, 

kemudian pada tahun 1995 berganti menjadi MI Al-Hikmah. 

Pada tahun 2010 dibuatkan Akte yayasan yang terdapat di Kementerian Agama 

Bandar Lampung dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah.  

Sejak berdirinya hingga sekarang MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar 

Lampung mengalami 6 pergantian kepala sekolah  sebagai berikut tabel berikut :  

 

 

 

 

 

 

                                                         

1
Desi Supriani, Kepala MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung, Interview, 

April 2017.  
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Tabel 2 

Periodesasi Kepemimpinan MI 

Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung 

 

No Perideo (Tahun) Nama Kepala Sekolah 

1 Tahun 1980 s/d 1996 Drs. Dikro 

2 Tahun 1996 s/d 2004 Dra. Nurkusumawati 

3 Tahun 2004 s/d 2009 Joko Temon, S.H.I 

4 Tahun 2009 s/d 2012 Abdul Aziz, M.Pd.I 

5 Tahun 2012 s/d 2016 Dra. Nurkusumawati 

6 Tahun 2016 s/d sekarang Desi Supriani, S.Pd.I 

     Sumber : Dokumentasi MI Al-Hikmah 2017 

 

2. Visi dan Misi 

Visi MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung adalah menuju 

madrasah yang berkualitas, menuju manusia yang berakhlaq mulia. 

Misinya MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung adalah : 

a. Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien 

b. Menumbuhkan semangat kekeluargaam warga belajar dan lainnya 

c. Unggul dalam prestasi baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuker 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana serta tenaga terampil 

e. Penyelenggaraan sekolah menuju manajemen berbasis sekolah.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

2
Dokumentasi, MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung 
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3. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung 

sebagaimana diagram dibawah ini : 

Gambar 2 

struktur organisasi MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung 
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4. Keadaan Guru dan Karyawan  

Pada tahun pelajaran 2016/2017, jumlah tenaga pengajar MI Al-Hikmah Way 

Halim Kedaton Bandar Lampung sebanyak 12 orang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 

dibawah ini : 

Tabel  3 

Struktur Organisasi MI 

Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung 

 

No Nama Jabatan  
Pendidikan 

Terakhir 

1 Drs. Basyarudin Maisir Ketua Yayasan S1 

2 Desi Supriani, S.Pd.I Kepala Sekolah S1 

3 Cahyo Dwi Prasetyo, S.Pd.I Wali Kelas V S1 

4 Adi Candra, S.pd.I Wali Kelas VI S1 

5 Zainatun Alfiah, S.Pd.I Wali Kelas II S1 

6 Maryati, S.Pd.I Wali Kelas I S1 

7 Okta Kurniawan, S.Pd Gubid S1 

8 Devriani Satir, S.E Wali Kelas III S1 

9 Ahmad Rozi, S.Pd.I Gubid S1 

10 Nailul Hafidzoh, S.Pd.I Gubid S1 

11 Ahmad Saifullah, S.Pd.I Tata Usaha S1 

12 Dra. Nurkusumawati Kubid S1 

13 Samin, S.Pd.I Wali Kelas IV S1 

Sumber : Dokumentasi MI Al-Hikmah Tahun 2017 

 

 

 



 55 

5. Keadaan Peserta Didik 

Peserta didik MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung untuk 

tahun pelajaran 2016/2017 berjumlah 178 orang yang terdiri dari 82 laki-laki dan 96 

perempuan yang terbagi menjadi 6 rombongan belajar. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel  4 

Keadaan Peserta Didik MI Al-Hikmah 

Way Halim Kedaton Bandar Lampung 

 

No Kelas 

Jumlah Siswa Jumlah 

Keseluruhan 
Laki-laki Perempuan 

1 I 12 20 34 

2 II 18 19 29 

3 III 13 13 28 

4 IV 17 12 30 

5 V 14 16 30 

6 VI 11 13 25 

Jumlah  82 86 178 

Sumber : Dokumentasi MI Al-Hikmah Tahun 2017 
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6. Keadaan Sarana dan Prasarana  

MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung memiliki sarana dan 

prasarana yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar sebagaimana tabel 

dibawah ini : 

Tabel 5 

Keadaan Sarana dan Prasarana MI Al-Hikmah 

Way Halim Kedaton Bandar Lampung 

 

No Jenis Barang Jumlah 
Keadaan 

Baik Rusak 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 buah √  

2 Ruang Guru/TU 1 buah √  

3 Ruang Kelas 5 buah √  

4 Ruang Perpustakaan 1 buah √  

5 Ruang UKS 1 buah √  

6 Kamar Mandi/WC 2 buah √  

7 Mushola  1 buah √  

8 Lapangan Olahraga 1 buah √  

9 Kantin 1 buah √  

10 Tempat parkir 1 buah √  

      Sumber : Dokumentasi MI Al-Hikmah Tahun 2017 
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B. Penerapan Metode Yanbu’a  

1. Observasi Awal 

Pada tahap awal sebelum penelitan ini dilaksanakan, peneliti sebelumnya 

melaksanakan observasi awal terlebih dahulu di MI Al-Hikmah Way Halim Bandar 

Lampung. Pada saat itu dari peserta didik peneliti memperoleh hasil belajar yang 

masih sangat rendah.  

Peneliti melakukan observasi awal di MI Al-Hikmah Way Halim Bandar 

Lampung dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana tingkat hasil belajar peserta 

didik pada mata pembelajaran Al-Qur’an Hadits dan benar hasil belajar peserta didik 

masih terbilang sangat rendah. Berkenaan dengan hal diatas maka peneliti melakukan 

wawancara dengan guru bidang studi mata pembelajaran Al-Qur’an Hadits selaku 

subjek dari penelitian. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh, bahwa guru masih 

menggunakan pembelajaran yang bersifat tradisonal dimana guru menjadi pusat dari 

pembelajaran itu sendiri tanpa melibatkan media dalam pembelajaranya, dan metode 

yang digunakan pun masih sangat sederhana, yaitu: hanya sebatas, ceramah, tanya 

jawab, dan pemberian tugas sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta 

didik pada mata pembelajaran Al-Qur’an Hadits. Dari hasil observasi peneliti, 

peneliti melihat bahwa belum adanya inovasi baru dari pihak sekolah untuk 

memperbaiki pembelajaran khusunya pada mata pembelajaran Al-Qur’an Hadits, 

yang berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari 
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nilai-nilai tugas, ulangan, yang di peroleh oleh peserta didik kelas V MI Al-Hikmah 

Way Halim Bandar Lampung yang masih sangat rendah.  

Dari observasi awal yang telah dilakukan, peneliti memperoleh beberapa data 

yang menunjukan bahwa peserta didik kelas V MI Al-Hikmah Way Halim Bandar 

Lampung perlu diberikan tindakan yang positif dengan tujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik pada mata pembelajaran MI Al-Hikmah Way Halim 

Bandar Lampung. Sehubungan dengan hal diatas maka peneliti mendapat izin dari 

pihak fakultas dan pihak sekolah MI Al-Hikmah Way Halim Bandar Lampung untuk 

melakukan penelitian, dan pada tanggal 12 April 2017 peneliti mulai melakukan  

penelitianya. Selain itu peneliti juga meminta data-data kepada pihak sekolah yang 

nantinya akan diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan dari penelitian yang 

dilakukan. Adapun peserta didik dapat dikatakan lulus / tuntas pada mata 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits jika peserta didik mendapat poin 1-5. 

2. Pre Tes  

Pre Test dirancang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik 

terhadap situasi pembelajaran sebelumnya, dimana pada pembelajaran sebelumnya 

ditemukan kurangnya variasi dalam pembelajaran, seperti: pembelajaran yang hanya 

satu arah/terpusat pada guru, kurangnya media dalam pembelajaran dan sederhananya 

metode yang digunakan. Adapun persiapan dalam pelaksanaan Pre Tes yaitu 

membuat rencana pembelajaran, sebagai berikut: 

Pelaksanaan Pre Tes dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017 pada jam ke 1 

sampai jam ke 3 dimulai dari pukul 07.15 hingga pukul 09.30 (jam istirahat sekolah) . 
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Pre Tes dilaksanakan selama 3x35 menit / satu kali pertemuan. Pada saat pelaksanaan 

Pre Tes suasana kelas mulai gaduh tepatnya setelah peneliti membagikan lembar-

lembar soal untuk dijawab oleh peserta didik dan tes maju satu persatu. Banyak dari 

peserta didik bertanya kepada teman sebelahnya ataupun berjalan-jalan didalam kelas 

untuk memperoleh jawaban, selain itu beberapa diantaranya ada yang asik mengobrol 

bahkan bernyanyi ria. Hal ini terjadi dikarenakan adanya ketidaksiapan peserta didik 

dalam menjawab soal atau dikarenakan peserta didik yang tidak belajar dirumah, 

sehingga mereka tidak siap untuk menjawab soal yang diberikan pendidik. 

Adapun hasil belajar pada saat pre tes adalah sebagai berikut :  

Tabel 6 

Kemahiran Membaca Al-Qur’an  Peserta Didik Kelas V 

MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung 

Pada saat Pre Tes 

 

No Nama 

Kemahiran Membaca 

Al-Qur’an* 

Keterangan 

A B C D E 
Jml Ket** 

1.  Abdul Raihan Kusuma √ √ √ √  4 S 

2.  Aqil Mustabiq √ √  √ √ 4 S 

3.  Hadits Pangestu √ √ √ √ √ 5 T 

4.  Ihsan Fajar Hartono √ √ √ √ √ 5 T 

5.  Irfan Farison √ √    2 R 

6.  M. Agung √ √ √ √  4 S 

7.  M. Azdan Nadil Kafi √ √ √ √ √ 5 T 

8.  M. Bayu √ √    2 R 

9.  M. Farrel √ √ √ √  4 S 

10.  M. Fauzan √ √    2 R 

11.  M. Roni Sianturi √ √ √ √ √ 5 T 

12.  Mumun √ √ √ √  4 S 
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13.  Rosadi √ √ √ √ √ 5 T 

14.  Sanirah √ √    2 R 

15.  Santi √ √ √ √  4 S 

16.  Sarpin √ √ √ √  4 S 

17.  Siti Aisah √ √    2 R 

18.  Siti ATika √ √ √   3 S 

19.  Siti Masriyah √ √ √ √  4 S 

20.  Sonia √ √    2 R 

21.  Suandi √ √ √ √ √ 5 T 

22.  Suhanda √ √ √   3 S 

23.  Suhendar √ √ √ √  4 S 

24.  Susan √ √ √ √ √ 5 T 

25.  Syafrudin √ √ √   3 S 

26.  Tashuha √ √    2 R 

27.  Udin Nawawi √ √ √ √  4 S 

28.  Unaini √ √ √   3 S 

29.  Unari √ √    2 R 

30.  Zubaidah √ √ √ √ √ 5 T 

Jumlah peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran 
 

7 Orang 

Jumlah peserta didik yang tidak tuntas dalam pembelajaran 
 

23 Orang 

Jumlah ketuntasan klasikal 
23,3 % 

Sumber data: Hasil Pre Tes peserta didik kelas V MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton 

Bandar Lampung 2016 /2017 

 

Keterangan* 

A. Mahir membunyikan huruf-huruf hijaiyah dari awal hingga akhir 

B. Menguasai tanda baca seperti syakal, tasydid, syukun, tanwin, tanda bacaan 

panjang, bacaan pendek  dan lain sebagainya 

C. Menguasai tanda baca berhenti (waqof) seperi waqof lazim, mutlak, jaiz dan 

lain sebaginya. 

D. Mahir membaca huruf-huruf Al-Qur’an yang terputus 

E. Mahir membaca huruf-huruf Al-Qur’an yang bersambung 
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Keterangan** 

T : Tinggi 

S : Sedang 

R : Rendah 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, peserta didik kelas V MI Al-Hikmah Way Halim 

Kedaton Bandar Lampung yang kemahiran membaca Al-Qur’an tinggi berjumlah 7 

orang atau 23.3 %, kemahiran membaca Al-Qur’an sedang berjumlah 15 orang atau 

50 %, kemahiran membaca Al-Qur’an rendah berjumlah 8 orang atau  26,7 %. 

Uraian di atas menunjukan bahwa masih ada peserta didik kelas V MI Al-

Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung yang kemahiran membaca Al-Qur’an 

rendah, hal ini yang memotivasi peneliti untuk menerapkan metode Yanbu’a dengan 

harapan kemahiran peserta didik dalam membaca Al-Qur’an dapat meningkat. 

Adapun judul yang diajukan adalah “Penerapan Metode Yanbu’a dalam 

Meningkatkan Kemah Membaca Al-Qur’an Peserta Didik Kelas V MI Al-Hikmah 

Way Halim Kedaton Bandar Lampung ”. 

3.  Siklus I  

a. Rencana tindakan siklus I 

  Rencana Tindakan pre tes, yaitu kurang optimalnya proses pembelajaran dan 

adanya hasil belajar pserta didik yang masih rendah, maka peneliti akan 

menggunakan metode yanbu’a untuk meningkatkan kemahiran membaca Al-Qur’an 

peserta didik, yang terdiri dari dua siklus dan masing-masing siklus dua pertemuan, 

tiap-tiap kali pertemuan memakan waktu selama 210 menit atau 3x35 manit. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 april 2017 dan 19 april 2017.    
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  Berangkat dari hal di atas, maka peneliti dapat membuat rencana tindakan 

pada siklus I, yakni sebagai berikut: 

1) Diskusi dengan guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits terkait karakteristik siswa, 

penerapan metode belajar yang selama ini digunakan. 

2) Guru mata pelajaran membantu peneliti sebagai pengamat dalam kegiatan 

pembelajaran dan pemantau ketika kegiatan pembelajaran berlangsung 

3) Mempersiapkan silabus kelas V MI 

4) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

5) Membuat alat observasi untuk mengetahui tingkat kemahiran membaca siswa 

dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

6) Menyiapkan langkah-langkah strategi dan media yang berkaitan 

7) Menyusun langkah-langkah yang logis dan sistematis. 

8) Menyusun alat evaluasi berupa pos tes individu 

9) Mempersiapkan waktu pelaksanaan dari hasil pengamatan 

10) Mempersiapkan materi pelajaran pada siklus I yaitu membaca surat Al-Kafirun 

11) Menyiapkan kitab Yanbu’a sebagai metode yang akan digunakan dalan seklus ini 
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b. Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan I: 3 x 35 Menit ( Jumu’ah, 14 April 2017 )  

1) Kegiatan awal 

1)  Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan membaca hadroh 

hadiah surat Al-Fatihah untuk ahlil Qur’an serta berdoa senandung Al-

Qur’an bersama-sama. 

2)  Guru mengabsen untuk mengetahui kehadiran siswa. 

3)  Guru berusaha agar anak akativ 

4)  Guru menjelaskan secara berulang-ulang, suara keras, jelas dan benar, 

karena siswa lebih senang mendengar, meniru daripada menyimak 

tulisan. 

5)  Siswa membaca dengan tadarus melatih kebersamaan, guru 

memberikan isyarat ketukan yang berfungsi menyamakan tingkatan 

ketika membaca panjang dan pendek. 

2) Kegiatan inti 

a)  Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuka 

Al-Qur’an Surat al-Kafirun. 

b) Pembelajaran klasikal guru menerangkan materi pokok dengan 

membacakan berulang-ulang, suara keras, jelas dan benar. 

c) Siswa membaca dengan tadarus melatih kebersamaan, guru 

memberikan isyarat ketukan yang berfungsi menyamakan tingkatan 

ketika membaca cepat / lambat, panjang / pendek. 
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d) Dilanjutkan dengan pembelajaran individual, yaitu murid satu persatu 

maju dihadapan guru dengan membawa Al-Qur’an Surat al-Kafirun. 

e) Guru memberikan tugas menulis yang dikerjakan dikelas sebagai 

latihan. 

f) Guru memberikan materi tambahan berupa bacaan tajwid dan latihan 

makharijul huruf.    

3) Kegiatan penutup 

a) Guru memberi kesempatan terhadap peserta didik untuk bertanya 

apabila ada bacaan yang belum jelas. 

b) Guru menutup pelajaran dengan bacaan do’a penutup yang tertera di 

kitab Yanbu’a bersama-sama dan mengucapkan salam 

Pertemuan II: 3 x 35 Menit ( Rabu, 19 April 2017 ) 

1) Kegiatan awal 

a.  Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan membaca hadroh 

hadiah surat Al-Fatihah untuk ahlil Qur’an serta berdoa senandung Al-

Qur’an bersama-sama. 

b.  Guru mengabsen untuk mengetahui kehadiran siswa. 

c.  Guru berusaha agar anak akativ 

d.  Guru menjelaskan secara berulang-ulang, suara keras, jelas dan benar, 

karena siswa lebih senang mendengar, meniru daripada menyimak 

tulisan. 
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e.  Siswa membaca dengan tadarus melatih kebersamaan, guru 

memberikan isyarat ketukan yang berfungsi menyamakan tingkatan 

ketika membaca panjang dan pendek. 

2) Kegiatan inti 

a)  Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuka 

Al-Qur’an Surat al-Kafirun. 

b) Pembelajaran klasikal guru menerangkan materi pokok dengan 

membacakan berulang-ulang, suara keras, jelas dan benar. 

c) Siswa membaca dengan tadarus melatih kebersamaan, guru 

memberikan isyarat ketukan yang berfungsi menyamakan tingkatan 

ketika membaca cepat / lambat, panjang / pendek. 

d) Dilanjutkan dengan pembelajaran individual, yaitu murid satu persatu 

maju dihadapan guru dengan membawa Al-Qur’an Surat al-Kafirun. 

e) Guru memberikan tugas menulis yang dikerjakan dikelas sebagai 

latihan. 

f) Guru memberikan materi tambahan berupa bacaan tajwid dan latihan 

makharijul huruf.    

3) Kegiatan penutup 

a) Guru memberi kesempatan terhadap peserta didik untuk bertanya 

apabila ada bacaan yang belum jelas. 

b) Guru menutup pelajaran dengan bacaan do’a penutup yang tertera di 

kitab Yanbu’a bersama-sama dan mengucapkan salam 
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c. Observasi dan Hasil Tindakan 

Siklus I mulai dilaksanakan  14 April 2017 terdiri dari dua pertemuan. Selama 

kegiatan berlangsung peneliti melakukan pengambilan data berupa hasil pengamatan 

aktivitas peserta didik yaitu pada : 

1) Kegiatan peserta didik  selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

2) Hasil peserta didik  yang diperoleh dari tingkah laku dan nilai individu 

Berdasarkan hasil tes lisan dengan maju satu persatu yang diadakan setelah 

penerapan metode Yanbu’a, diperoleh data tentang hasil belajar sebagai berikut :  

Tabel 7 

Kemahiran Membaca Al-Qur’an  Peserta Didik Kelas V 

MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung 

Pada Siklus I 

 

No Nama 

Kemahiran Membaca 

Al-Qur’an* 

Keterangan 

A B C D E 
Jml Ket** 

1.  Abdul Raihan Kusuma √ √ √ √ √ 5 T 

2.  Aqil Mustabiq √ √ √ √ √ 5 T 

3.  Hadits Pangestu √ √ √ √ √ 5 T 

4.  Ihsan Fajar Hartono √ √ √ √ √ 5 T 

5.  Irfan Farison √ √ √ √ √ 5 T 

6.  M. Agung √ √ √ √  4 S 

7.  M. Azdan Nadil Kafi √ √ √ √ √ 5 T 

8.  M. Bayu √ √ √   3 S 

9.  M. Farrel √ √ √ √ √ 5 T 

10.  M. Fauzan √ √ √ √ √ 5 T 

11.  M. Roni Sianturi √ √ √ √ √ 5 T 

12.  Mumun √ √ √ √ √ 5 T 

13.  Rosadi √ √ √ √ √ 5 T 

14.  Sanirah √ √ √   3 S 
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15.  Santi √ √ √ √ √ 5 T 

16.  Sarpin √ √ √ √ √ 5 T 

17.  Siti Aisah √ √ √ √  4 S 

18.  Siti ATika √ √ √ √  4 S 

19.  Siti Masriyah √ √ √   3 S 

20.  Sonia √ √ √   3 S 

21.  Suandi √ √ √ √ √ 5 T 

22.  Suhanda √ √ √ √  4 S 

23.  Suhendar √ √ √ √  4 S 

24.  Susan √ √ √ √ √ 5 T 

25.  Syafrudin √ √ √ √  4 S 

26.  Tashuha √ √ √   3 S 

27.  Udin Nawawi √ √ √ √ √ 5 T 

28.  Unaini √ √ √ √  4 S 

29.  Unari √ √ √ √  4 S 

30.  Zubaidah √ √ √ √ √ 5 T 

Jumlah peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran 
 

17 Orang 

Jumlah peserta didik yang tidak tuntas dalam pembelajaran 
 

13 Orang 

Jumlah ketuntasan klasikal 
56,7  % 

Sumber data: Hasil peserta didik kelas V MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar 

Lampung 2016 / 2017 

 

Keterangan* 

A. Mahir membunyikan huruf-huruf hijaiyah dari awal hingga akhir 

B. Menguasai tanda baca seperti syakal, tasydid, syukun, tanwin, tanda 

bacaan panjang, bacaan pendek  dan lain sebagainya 

C. Menguasai tanda baca berhenti (waqof) seperi waqof lazim, mutlak, jaiz 

dan lain sebaginya. 

D. Mahir membaca huruf-huruf Al-Qur’an yang terputus 

E. Mahir membaca huruf-huruf Al-Qur’an yang bersambung 

 

Keterangan** 

T : Tinggi 

S : Sedang 

R : Rendah 
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Berdasarkan tabel di atas,   peserta didik kelas V MI Al-Hikmah Way Halim 

Kedaton Bandar Lampung pada siklus I dari 30 orang yang kemahiran membaca Al-

Qur’an tinggi berjumlah 17 orang atau 56,7 %, kemahiran membaca Al-Qur’an 

sedang berjumlah 13 orang atau 43,3 %, kemahiran membaca Al-Qur’an rendah 

berjumlah 0 orang atau  00.0 %. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

hasil belajar antara pre tes dan siklus 1, dimana pada saat pre tes diperoleh jumlah 

ketuntasan klasikal sebanyak 23,3 % yang meningkat menjadi 56,7 % pada siklus 1 

atau terjadi peningkatan sebanyak 33,4 %. Adapun peningkatan hasil belajar tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8 

Peningkatan hasil belajar peserta didik saat pre tes dan siklus 1 pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits materi surat Al-Kafirun pada peserta didik 

kelas V MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung 

 

No Nama peserta didik 

Nilai 

Pre 

tes 

Ket. 
Siklus 

1 

Ket. 

1 Abdul Raihan Kusuma 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

2 Aqil Mustabiq 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

3 Hadits Pangestu 5 Tuntas 5 Tuntas 

4 Ihsan Fajar Hartono 6 Tuntas 5 Tuntas 

5 Irfan Farison 2 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

6 M. Agung 4 Tidak Tuntas 4 Tidak Tuntas 

7 M. Azdan Nadil Kafi 5 Tuntas 5 Tuntas 

8 M. Bayu 2 Tidak Tuntas 3 Tidak Tuntas 

9 M. Farrel 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

10 M. Fauzan 2 Tidak Tuntas 5 Tidak Tuntas 

11 M. Roni Sianturi 5 Tuntas 5 Tuntas 
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12 Mumun 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

13 Rosadi 5 Tuntas 5 Tuntas 

14 Sanirah 2 Tidak Tuntas 3 Tidak Tuntas 

15 Santi 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

16 Sarpin 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

17 Siti Aisah 2 Tidak Tuntas 4 Tidak Tuntas 

18 Siti ATika 3 Tidak Tuntas 4 Tidak Tuntas 

19 Siti Masriyah 4 Tidak Tuntas 3 Tidak Tuntas 

20 Sonia 2 Tidak Tuntas 3 Tidak Tuntas 

21 Suandi 5 Tuntas 5 Tuntas 

22 Suhanda 3 Tidak Tuntas 4 Tidak Tuntas 

23 Suhendar 4 Tidak Tuntas 4 Tidak Tuntas 

24 Susan 5 Tuntas 5 Tuntas 

25 Syafrudin 3 Tidak Tuntas 4 Tidak Tuntas 

26 Tashuha 2 Tidak Tuntas 3 Tidak Tuntas 

27 Udin Nawawi 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

28 Unaini 3 Tidak Tuntas 4 Tidak Tuntas 

29 Unari 2 Tidak Tuntas 4 Tidak Tuntas 

30 Zubaidah 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

Jumlah peserta didik yang 

tuntas dalam pembelajaran  

7 Orang 17 Orang 

Jumlah peserta didik yang 

tidak tuntas dalam 

pembelajaran  

23 Orang 13 Orang 

Jumlah ketuntasan klasikal  
23,3 % 56,7 % 

Sumber Data: Hasil belajar peserta didik kelas V MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton 

Bandar Lampung April 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada saat pre tes diperoleh 

jumlah ketuntasan klasikal sebanyak 23,3 % dengan 7 orang peserta didik yang tuntas 

dan 76,7 % dengan 23 orang peserta didik yang tidak tuntas / gagal dari 30 orang 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran. Dan pada saat siklus I diperoleh jumlah 

ketuntasan klasikal sebanyak 56,7 % dengan 17 orang peserta didik yang tuntas dan 
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43,3 % dengan 13 orang peserta didik yang tidak tuntas / gagal dari 30 jumlah peserta 

yang mengikuti pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadinya 

peningkatan hasil belajar yang signifikan antara pre tes dan siklus I dengan 

peningkatan sebanyak 33,4 %. 

Walaupun telah terjadinya peningkatan pada hasil belajar peserta didik namun 

pembelajaran tersebut belum bisa dikatakan berhasil karena peserta didik hanya 

memperoleh jumlah ketuntasan klasikal sebanyak 56,7 % sedangkan untuk bisa 

dikatakan bahwa suatu pembelajaran tersebut telah berhasil maka peserta didik harus 

memperoleh jumlah ketuntasan klasikal sebanyak 80 %. Dengan begitu maka dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan namun 

pembelajaran tersebut belum bisa dikatakan berhasil karena jumlah ketuntasan 

klasikal peserta didik belum mecapai angka 80 %.  

Dikarenakan masih belum tercapainya jumlah ketuntasan klasikal yang 

diinginkan dan masih banyaknya kekurangan-kekurangan pada saat proses 

pembelajaran maka untuk itu peneliti akan mengadakan siklus II sebagai bentuk 

tindak lanjut dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I. 

d. Refleksi  

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dianalisis bahwa pada siklus I peserta 

didik   masih terlihat pasif dan kurang termotivasi dalam mempelajari materi yang 

diberikan karena hanya sebagian saja dari mereka yang perhatian dan aktif dalam 

menanggapi pertanyaan yang diberikan dari guru bukan pertanyaan dari analisa 

materi yang belum mereka ketahui. Akan tetapi setelah pembelajaran berlangsung 
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dengan metode yanbu’a membuat mereka tidak lagi merasa bosan bahkan sebaliknya 

mereka merasa bahwa belajar membaca Al-Qur’an khususnya membaca surat Al-

Kafirun dengan mudah dan menyenangkan.  

Hal itu terlihat dari pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dengan 

menggunakan metode yanbu’a . Hal ini terbukti dari raut muka yang ceria dan 

semangat yang cukup bagus dari peserta didik ketika metode yanbu’a diterapkan bila 

dibandingkan dengan metode konvensional. Setelah diadakan tanya jawab dengan 

peserta didik, sebagian besar dari mereka menjawab sangat senang sekali dan 

meminta pertemuan selanjutnya dengan menggunakan metode yanbu’a. Hal ini 

membuktikan bahwa metode yanbu’a yang bervariatif bisa mendukung proses 

pembelajaran membaca Al-Qur’an dengan efektif dan menyenangkan sehingga hasil 

belajar mata pelajaran Al- Qur’an Hadits juga meningkat walaupun masih ada 13 

orang yang kemahiran membaca Al-Qur’an masih belum tuntas. 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan, 

ternyata dapat dijelaskan bahwa penerapan metode Yanbu’a dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik  mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. 

Hasil observasi yang telah dilaksanakan pada siklus I menggambarkan adanya 

beberapa kendala dalam penerapan metode Yanbu’a, adapun beberapa kendala 

tersebut sebagai berikut : 

1) Peserta didik  masih belum terbiasa menggunakan metode Yanbu’a sebagai 

pembelajaran dalam membaca Al-Qur’an khususnya membaca surat Al-Kafirun. 
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Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari mereka baru pertama kali kenal 

dengan huruf-huruf hijaiyah melalui metode Yanbu’a ini. 

2) Peserta didik masih malu-malu untuk  membaca materi yang diberikan. 

3) Peserta didik masih kesulitan dalam membaca sesuai makhorijul huruf. 

4) Pada saat pembelajaran berlangsung masih ada beberapa peserta didik  yang 

bermain sendiri. 

5) Belum memberikan kesempatan kepada peserta didik  untuk aktif dalam berbicara. 

6) Masih ada 13 orang peserta didik yang hasil belajarnya belum menunjukan 

ketuntasan sehingga diperlukan penanganan pada siklus berikutnya. 

 

4.  Siklus II 

a. Rencana Tindakan siklus II 

Pada siklus II ini dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan dengan pembelajaran 

yang berlangsung selama 3 x 35 Menit pada setiap pertemuanya. Pertemuan pada 

siklus II ini dilaksanakan pada tanggal 1 Mei dan 5 Mei 2017. Adapun kegiatan 

pembelajaran pada siklus II ini dirancang untuk menindak lanjuti kekurangan-

kekurangan yang ada pada siklus I, dan untuk semakin meningkatkan hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik dalam setiap pembelajaran.      

Pada siklus II ini peneliti membuat perencanaan atas dasar pengamatan 

peneliti dengan melihat hasil belajar peserta didik pada siklus I yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 14 April dan 19 April 2017 dalam mata pembelajaran Al-

Qur’an Hadits dengan pokok bahasan “Surat Al-Kafirun”, dimana pada hasil 
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pengamatan tersebut diperoleh 13 orang peserta didik yang dinyatakan tidak tuntas 

dalam pembelajaran dikarenakan nilai yang ia peroleh berada dibawah standar nilai 

ketuntasan minimum.  

Pada siklus II ini akan dibahas tentang pokok bahasan “Surat At-Takatsur”. 

Sebelum penelitian siklus II ini dilakukan, terlebih dahulu peneliti membuat rencana 

pembelajaran yang dimulai dari tahap persiapan. Adapun rencana pembelajaran pada 

siklus II ini terdiri dari dua kali pertemuan, dengan digunakanya metode Yanbu’a 

dalam setiap pertemuan. Rencana pembelajaran pada siklus II ini secara rinci dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1)  Diskusi dengan guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits terkait karakteristik siswa, 

penerapan metode belajar yang selama ini digunakan. 

2)  Guru mata pelajaran membantu peneliti sebagai pengamat dalam kegiatan 

pembelajaran dan pemantau ketika kegiatan pembelajaran berlangsung 

3)  Mempersiapkan silabus kelas V MI 

4)  Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

5)  Membuat alat observasi untuk mengetahui tingkat kemahiran membaca siswa 

dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

6)  Menyiapkan langkah-langkah strategi dan media yang berkaitan 

7)  Menyusun langkah-langkah yang logis dan sistematis. 

8)  Menyusun alat evaluasi berupa pos tes individu 

9)  Mempersiapkan waktu pelaksanaan dari hasil pengamatan 

10) Mempersiapkan materi pelajaran pada siklus II yaitu membaca surat At-Takatsur. 
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11) Menyiapkan kitab Yanbu’a sebagai metode yang akan digunakan dalan seklus ini 

12)  Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan I: 3 x 35 Menit ( Senin, 1 Mei 2017 ) 

b. Pelaksanaan  

1) Kegiatan Awal  

a) Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan membaca hadroh hadiah 

surat Al-Fatihah untuk ahlil Qur’an serta berdoa senandung Al-Qur’an 

bersama-sama. 

b)  Guru mengabsen untuk mengetahui kehadiran siswa. 

c)  Guru berusaha agar anak akativ 

d)  Guru menjelaskan secara berulang-ulang, suara keras, jelas dan benar, karena 

siswa lebih senang mendengar, meniru daripada menyimak tulisan. 

e)  Siswa membaca dengan tadarus melatih kebersamaan, guru memberikan 

isyarat ketukan yang berfungsi menyamakan tingkatan ketika membaca 

panjang dan pendek. 

2) Kegiatan inti 

a)  Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuka Al-

Qur’an Surat At-Takatsur. 

b) Pembelajaran klasikal guru menerangkan materi pokok dengan membacakan 

berulang-ulang, suara keras, jelas dan benar. 
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c) Siswa membaca dengan tadarus melatih kebersamaan, guru memberikan 

isyarat ketukan yang berfungsi menyamakan tingkatan ketika membaca cepat 

/ lambat, panjang / pendek. 

d) Dilanjutkan dengan pembelajaran individual, yaitu murid satu persatu maju 

dihadapan guru dengan membawa Al-Qur’an Surat At-Takatsur. 

e) Guru memberikan tugas menulis yang dikerjakan dikelas sebagai latihan. 

f) Guru memberikan materi tambahan berupa bacaan tajwid dan latihan 

makharijul huruf.    

3) Kegiatan penutup 

a) Guru memberi kesempatan terhadap peserta didik untuk bertanya apabila ada 

bacaan yang belum jelas. 

b) Guru menutup pelajaran dengan bacaan do’a penutup yang tertera di kitab 

Yanbu’a bersama-sama dan mengucapkan salam 

Pertemuan II: 3 x 35 Menit ( Jumu’ah, 5 Mei 2017 ) 

1)  Kegiatan Awal 

a) Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan membaca hadroh hadiah 

surat Al-Fatihah untuk ahlil Qur’an serta berdoa senandung Al-Qur’an 

bersama-sama. 

b)  Guru mengabsen untuk mengetahui kehadiran siswa. 

c)  Guru berusaha agar anak akativ 

d)  Guru menjelaskan secara berulang-ulang, suara keras, jelas dan benar, karena 

siswa lebih senang mendengar, meniru daripada menyimak tulisan. 
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e)  Siswa membaca dengan tadarus melatih kebersamaan, guru memberikan 

isyarat ketukan yang berfungsi menyamakan tingkatan ketika membaca 

panjang dan pendek. 

2) Kegiatan inti 

a)  Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuka Al-

Qur’an Surat At-Takatsur. 

b) Pembelajaran klasikal guru menerangkan materi pokok dengan membacakan 

berulang-ulang, suara keras, jelas dan benar. 

c) Siswa membaca dengan tadarus melatih kebersamaan, guru memberikan 

isyarat ketukan yang berfungsi menyamakan tingkatan ketika membaca cepat 

/ lambat, panjang / pendek. 

d) Dilanjutkan dengan pembelajaran individual, yaitu murid satu persatu maju 

dihadapan guru dengan membawa Al-Qur’an Surat At-Takatsur. 

e) Guru memberikan tugas menulis yang dikerjakan dikelas sebagai latihan. 

f) Guru memberikan materi tambahan berupa bacaan tajwid dan latihan 

makharijul huruf.    

3) Kegiatan penutup 

a) Guru memberi kesempatan terhadap peserta didik untuk bertanya apabila ada 

bacaan yang belum jelas. 

b) Guru menutup pelajaran dengan bacaan do’a penutup yang tertera di kitab 

Yanbu’a bersama-sama dan mengucapkan salam 
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c. Observasi dan Hasil Tindakan 

Selama kegiatan berlangsung peneliti melakukan pengambilan data berupa 

hasil pengamatan aktivitas peserta didik. Hasil pengamatan pada lembar obervasi 

tercatat : 

1) Kegiatan peserta didik  selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

2) Hasil Peserta didik  yang diperoleh dari tingkah laku dan nilai individu. 

 

Berdasarkan hasil pos tes yang diadakan setelah penerapan metode Yanbu’a, 

diperoleh data tentang hasil belajar sebagai berikut :  

Tabel 9 

Kemahiran Membaca Al-Qur’an  Peserta Didik Kelas V 

MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung 

Pada Siklus II 

 

No Nama 

Kemahiran Membaca 

Al-Qur’an* 

Keterangan 

A B C D E 
Jml Ket** 

1.  Abdul Raihan Kusuma √ √ √ √ √ 5 T 

2.  Aqil Mustabiq √ √ √ √ √ 5 T 

3.  Hadits Pangestu √ √ √ √ √ 5 T 

4.  Ihsan Fajar Hartono √ √ √ √ √ 5 T 

5.  Irfan Farison √ √ √ √ √ 5 T 

6.  M. Agung √ √ √ √ √ 5 T 

7.  M. Azdan Nadil Kafi √ √ √ √ √ 5 T 

8.  M. Bayu √ √ √ √  4 S 

9.  M. Farrel √ √ √ √ √ 5 T 

10.  M. Fauzan √ √ √ √ √ 5 T 

11.  M. Roni Sianturi √ √ √ √ √ 5 T 

12.  Mumun √ √ √ √ √ 5 T 

13.  Rosadi √ √ √ √ √ 5 T 
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14.  Sanirah √ √ √ √ √ 5 T 

15.  Santi √ √ √ √ √ 5 T 

16.  Sarpin √ √ √ √ √ 5 T 

17.  Siti Aisah √ √ √ √ √ 4 S 

18.  Siti ATika √ √ √ √ √ 5 T 

19.  Siti Masriyah √ √ √ √ √ 5 T 

20.  Sonia √ √ √ √  4 S 

21.  Suandi √ √ √ √ √ 5 T 

22.  Suhanda √ √ √ √ √ 5 T 

23.  Suhendar √ √ √ √ √ 5 T 

24.  Susan √ √ √ √ √ 5 T 

25.  Syafrudin √ √ √ √ √ 5 T 

26.  Tashuha √ √ √ √ √ 5 T 

27.  Udin Nawawi √ √ √ √ √ 5 T 

28.  Unaini √ √ √ √ √ 5 T 

29.  Unari √ √ √ √  4 S 

30.  Zubaidah √ √ √ √ √ 5 T 

Jumlah peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran 
 

27 Orang 

Jumlah peserta didik yang tidak tuntas dalam pembelajaran 
 

3 Orang 

Jumlah ketuntasan klasikal 
90  % 

Sumber Data: Hasil belajar peserta didik kelas V MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton 

Bandar Lampung April 2017 

 

Keterangan* 

A. Mahir membunyikan huruf-huruf hijaiyah dari awal hingga akhir 

B. Menguasai tanda baca seperti syakal, tasydid, syukun, tanwin, tanda 

bacaan panjang, bacaan pendek  dan lain sebagainya 

C. Menguasai tanda baca berhenti (waqof) seperi waqof lazim, mutlak, jaiz 

dan lain sebaginya. 

D. Mahir membaca huruf-huruf Al-Qur’an yang terputus 

E. Mahir membaca huruf-huruf Al-Qur’an yang bersambung 

Keterangan** 

T : Tinggi 

S : Sedang 

R : Rendah 
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Berdasarkan tabel di atas,   peserta didik kelas V MI Al-Hikmah Way Halim 

Kedaton Bandar Lampung pada siklus II dari 30 orang yang kemahiran membaca Al-

Qur’an tinggi berjumlah 27 orang atau 90 %, kemahiran membaca Al-Qur’an sedang 

berjumlah 3 orang atau 10 %, kemahiran membaca Al-Qur’an rendah berjumlah 0 

orang atau  0.0 %. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadinya peningkatan hasil 

belajar antara siklus I dan siklus II. Dimana pada siklus I diperoleh jumlah ketuntasan 

klasikal sebanyak 56,7 %, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 90 % atau 

terjadi peningkatan sebanyak 33,3 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode yanbu’a dapat meningkatkan kemahiran membaca Al-Qur’an 

peserta didik. Adapun peningkatan hasil belajar peserta didik pada siklus II ini dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 10 

Peningkatan hasil belajar peserta didik pada siklus I dan siklus II pada 

pelajaran Al-Qur’an Hadits materi surat At-Takatsur pada peserta didik kelas 

V MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung 

 

No Nama peserta didik 

Nilai 

Siklus 

I 

Ket. 
Siklus 

II 

Ket. 

1 Abdul Raihan Kusuma 5 Tuntas 5 Tuntas 

2 Aqil Mustabiq 5 Tuntas 5 Tuntas 

3 Hadits Pangestu 5 Tuntas 5 Tuntas 

4 Ihsan Fajar Hartono 5 Tuntas 5 Tuntas 

5 Irfan Farison 5 Tuntas 5 Tuntas 

6 M. Agung 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

7 M. Azdan Nadil Kafi 5 Tuntas 5 Tuntas 

8 M. Bayu 3 Tidak Tuntas 4 Tidak Tuntas 

9 M. Farrel 5 Tuntas 5 Tuntas 
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10 M. Fauzan 5 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

11 M. Roni Sianturi 5 Tuntas 5 Tuntas 

12 Mumun 5 Tuntas 5 Tuntas 

13 Rosadi 5 Tuntas 5 Tuntas 

14 Sanirah 3 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

15 Santi 5 Tuntas 5 Tuntas 

16 Sarpin 5 Tuntas 5 Tuntas 

17 Siti Aisah 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

18 Siti ATika 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

19 Siti Masriyah 3 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

20 Sonia 3 Tidak Tuntas 4 Tidak Tuntas 

21 Suandi 5 Tuntas 5 Tuntas 

22 Suhanda 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

23 Suhendar 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

24 Susan 5 Tuntas 5 Tuntas 

25 Syafrudin 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

26 Tashuha 3 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

27 Udin Nawawi 5 Tuntas 5 Tuntas 

28 Unaini 4 Tidak Tuntas 5 Tuntas 

29 Unari 4 Tidak Tuntas 4 Tidak Tuntas 

30 Zubaidah 5 Tuntas 5 Tuntas 

Jumlah peserta didik yang 

tuntas dalam pembelajaran  

17 Orang 
27 Orang 

Jumlah peserta didik yang 

tidak tuntas dalam 

pembelajaran  

13 Orang 
3 Orang 

Jumlah ketuntasan klasikal  
56,7 % 

90 % 

Sumber Data: Hasil belajar peserta didik kelas V MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton 

Bandar Lampung April 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa telah terjadinya 

peningkatan hasil belajar peserta didik pada siklus I dan siklus II. 

Dimana pada siklus I diperoleh jumlah ketuntasan klasikal sebanyak 

56,7 % dengan 17 orang peserta didik yang tuntas dan 43,3 % 
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dengan 13 orang peserta didik yang tidak tuntas/gagal dalam 

pembelajaran. Sedangkan pada siklus II diperoleh jumlah ketuntasan 

klasikal sebanyak 90 % dengan 27 orang peserta didik yang tuntas 

dan 10 % dengan 3 orang peserta didik yang tidak tuntas/gagal 

dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadinya 

peningkatan hasil belajar yang sangat signifikan antara siklus I dan 

siklus II dengan peningkatan sebanyak 33,3 %. 

Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa metode yanbu’a dapat 

meningkatkan kemahiran membaca Al-Qur’an peserta didik. Hal ini dikarenakan 

peserta didik sudah mencapai indikator ketercapaian yang diharapkan yakni 80 % 

dengan jumlah ketuntasan klasikal yang diperoleh peserta didik sebanyak 90 %. 

d. Refleksi  

Secara garis besar dapat dianalisis bahwa pada pelaksanaan siklus II terdapat 

peningkatan hasil belajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits melalui metode Yanbu’a 

tampak jelas, hal ini dapat dilihat dari raut muka wajah peserta didik, semangat 

menjawab pertanyaan dan berperan aktif selama mengikuti pelajaran begitu juga 

dengan nilai yang didapat dari evaluasi hariannya yang rata-rata semakin ada 

peningkatan terus-menerus dari tiap harinya, seakan mereka berusaha untuk 

memperbaikinya dan menjadi lebih baik. Dengan menggunakan metode Yanbu’a 

yang menarik membuat otak mereka mampu menyimpannya lebih lama dan tidak 

membosankan. 
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Jika pada siklus I masih didominasi oleh siswa yang aktif, maka pada siklus II 

ini sudah tidak lagi. Dari segi partisipasi dalam kelas juga sudah lebih baik. Peserta 

didik  juga merasa senang dan tidak merasa bosan sebagaimana komentar dari peserta 

ketika ditanya seusai pelaksanaan pembelajaran yaitu “dirinya merasa senang dan 

tidak bosan dengan metode Yanbu’a yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran 

surat At-Takatsur”.  

Berdasarkan data analisis yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan, maka 

dapat dijelaskan bahwa penerapan metode Yanbu’a dengan didukung dan dipadukan 

dengan pengelolaan kelas yang bervariasi dan media yang bervariasi pula dapat 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Al- Qur’an Hadits peserta diidik kelas V 

MI Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar lampung. 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, setelah data terkumpul dan 

dianalisis, maka dapat di simpulkan bahwa: “ Penerapan Metode Yanbu’a Dapat 

Meningkatkan Kemahiran Membaca Al-Qur’an Peserta Didik Kelas V MI Al-

Hikmah Way Halim Kedaton Bandar Lampung”. Hal didasari dari hasil tes siklus II 

hingga mencapai 27 peserta didik atau 90 % dari 30 peserta didik mendapat nilai 

tinggi ( T ), dimana target dari penulis, apabila peserta didik 80 % dari 30 peserta 

didik mendapat nilai tinggi ( T ).  

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai saran dengan 

mempertimbangkan hasil temuan dilapangan, maka peneliti dapat memberikan saran 

sebagai masukan untuk perbaikan, sebagai berikut:  

1. Bagi pihak sekolah hendaknya dapat memfasilitasi proses belajar mengajar 

dengan melengkapi sarana dan prasana pembelajaran 

2. Bagi guru hendaknya mempunyai kemampuan dalam menemukan dan mentukan 

variasi metode yang cocok untuk pembelajaran sehingga dengan metode tersebut 

dapat meningkatkan kemahiran peserta didik. Selain itu guru juga hendaknya 
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lebih bisa membuat suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif sehingga 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif. 

3. Bagi peserta didik hendaknya untuk terus belajar dan lebih aktif dalam 

pembelajaran sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami materi 

pembelajaran yang nantinya akan diperoleh hasil belajar yang lebih baik. Selain 

itu diharapkan peserta didik dapat menambah pemahaman-pemahan mengenai 

pembelajaran diluar dari jam sekolah 
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DAFTAR NAMA RESPONDEN 

 

 

No NAMA KELAS L/P 

1.  Abdul Raihan Kusuma V L 

2.  Aqil Mustabiq V L 

3.  Hadits Pangestu V L 

4.  Ihsan Fajar Hartono V L 

5.  Irfan Farison V L 

6.  M. Agung V L 

7.  M. Azdan Nadil Kafi V L 

8.  M. Bayu V L 

9.  M. Farrel V L 

10.  M. Fauzan V L 

11.  M. Roni Sianturi V L 

12.  Mumun V P 

13.  Rosadi V L 

14.  Sanirah V P 

15.  Santi V P 

16.  Sarpin V L 

17.  Siti Aisah V P 

18.  Siti ATika V P 

19.  Siti Masriyah V P 

20.  Sonia V P 

21.  Suandi V L 

22.  Suhanda V L 

23.  Suhendar V L 

24.  Susan V P 



25.  Syafrudin V L 

26.  Tashuha V P 

27.  Udin Nawawi V L 

28.  Unaini V P 

29.  Unari V P 

30.  Zubaidah V P 

 

 



 

 

 

KERANGKA OBSERVASI 

 

 

 

 

No Aspek Langkah-langkah 

1 Penerapan Metode 

Yanbu’a  dalam 

Meningkatan kemahiran 

membaca Al-Qur’an 

Peserta Didik Kelas V MI 

Al-Hikmah Way Halim 

Kedaton Bandar Lampung 

1. Secara individual atau privat  

Anak didik bergiliran membaca satu persatu, 

satu atau dua halaman sesuai dengan 

kemampuan 

2. Klasikal individual 

Guru menerangkan pokok-pokok pelajaran 

secara klasikal 2 atau 3 halaman  

3. Klasikal baca simak 

Guru mengajarkan tatacara membaca atau 

menyimak bacaan Al-Qur’an orang lain 

 



 

 

 

KERANGKA DOKUMENTASI 

 

 

 

 

No Perihal  Keterangan  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sejarah sekolah 

Visi dan misi sekolah 

Struktur organisasi 

Daftar guru dan karyawan 

Daftar peserta didik 

Daftar sarana dan prasarana 

 

 

 



  

SILABUS PEMBELAJARA 

 

Nama Madrasah : MI Al-Hikmah 

Mata Pelajaran  : Al-Qur’an-Hadis  

Kelas / Semester : V / I 

 

STANDAR KOMPETENSI : 1. Memahami arti surat pendek 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/  

Ekonomi Kreatif  

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar  

1.1. Menerjema

hkan surat 

al-kafirun , 

surat al-

Ma’un ,dan 

surat at-

Takatsur 

surat Al-

Kafirun 

 Religius.  

 Jujur.  

 Toleransi.  

 Disiplin,  

 Kerja keras,  

 Kreatif,  

 Demokratif ,  

 Rasa Ingin 

tahu.  

 Gemar 

membaca, 

Peduli  

 lingkungan, 

Peduli sosial, 

  Tanggung 

jawab  

 Berorientasi tugas 

dan hasil 

 Berani mengambil 

resiko,  

 Percaya diri, 

 Keorisinilan,   

 Berorientasi ke 

masa depan  

 Menggali 

informasi tentang 

terjemah lafdhiyah 

surat al-Kafirun 

melalui membaca 

/bertanya  

 Bermain game 

mencocokkan 

terjemah lafdhiyah  

dengan ayat dalam 

surat al-Kafirun 

 Secara 

berpasangan siswa 

bergantian 

menterjemahkan 

masing-masing 

ayat 

 

 Menyebutkan 

terjemahan 

ayat-ayat 

dalam  surat 

al-Kafirun 

secara urut 

dan acak 

 Meneruskan 

terjemahan 

ayat-ayat 

dalam  surat 

al-Kafirun 

 Menterjemah

kan surat al-

Kafirun 

secara 

keseluruhan 

 

Jenis 

Tulis 

Instrumen 

Tes 

Subyektif 

4  

jam pel 

Kartu ayat 

dan tafsir 

Al-Qur’an 



  

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/  

Ekonomi Kreatif  

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar  

surat al-Ma’un   
 Menggali 

informasi tentang 

terjemah lafdhiyah 

surat al-Ma’un 

melalui membaca 

/bertanya  

 Bermain game 

mencocokkan 

terjemah lafdhiyah  

dengan ayat dalam 

surat al-Ma’un 

 Secara 

berpasangan siswa 

bergantian 

menterjemahkan 

masing-masing 

ayat 

 

 

 Menyebutkan 

terjemahan 

ayat-ayat 

dalam  surat 

al-Ma’un 

secara urut 

dan acak 

 Meneruskan 

terjemahan 

ayat-ayat 

dalam  surat 

al-Ma’un 

 Menterjemah

kan surat al-

Ma’un secara 

keseluruhan 

 

 

Jenis 

Tulis 

Instrumen 

Tes 

Subyektif 

4  

jam pel 

Kartu ayat 

dan tafsir 

Al-Qur’an 



  

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/  

Ekonomi Kreatif  

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar  

surat at-

Takatsur 

   Menggali 

informasi tentang 

terjemah lafdhiyah 

surat at-Takatsur 

melalui membaca 

/bertanya 

 Bermain game 

mencocokkan 

terjemah lafdhiyah  

dengan ayat dalam 

surat at-Takatsur 

 Secara 

berpasangan siswa 

bergantian 

menterjemahkan 

masing-masing 

ayat 

 

 

 Menyebutkan 

terjemahan 

ayat-ayat 

dalam surat 

at-Takatsur 

secara urut 

dan acak 

 Meneruskan 

terjemahan 

ayat surat at-

Takatsur 

 Menterjemah

kan surat al-

Ma’un secara 

keseluruhan 

 

 

Jenis 

Tulis 

Instrumen 

Tes 

Subyektif 

4 jampel  Kartu ayat 

dan tafsir 

Al-Qur’an 



  

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/  

Ekonomi Kreatif  

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar  

1.2. Menjelas-

kan isi 

kandungan 

surat al-

Kafirun,sura

t al-

Ma’un,dan 

surat at-

Takatsur 

secara 

sedarhana 

surat al-

Kafirun 

 Religius.  

 Jujur.  

 Toleransi.  

 Disiplin,  

 Kerja keras,  

 Kreatif,  

 Demokratif ,  

 Rasa Ingin 

tahu.  

 Gemar 

membaca, 

Peduli  

 lingkungan, 

Peduli sosial, 

  Tanggung 

jawab  

 Berorientasi tugas 

dan hasil 

 Berani mengambil 

resiko,  

 Percaya diri, 

 Keorisinilan,   

 Berorientasi ke 

masa depan  

 Mendengarkan 

penjelasan tentang 

isi kandungan surat 

al-Kafirun 

 Mendiskusikan 

tentang toleransi 

beragama dalam 

Islam 

 Siswa dibimbing 

guru 

menyimpulkan 

hasil diskusi 

 Meyebutkan  

makna-

makna umum 

yang 

terkandung 

dalam surat 

Al-Kafirun 

 Menjelaskan 

isi 

kandungan 

surat Al-

Kautsar 

tentang 

larangan 

mencampura

dukkan 

ajaran agama  

secara 

sederhana 

 Menyebutkan 

contoh 

perilaku 

mencampura

dukkan 

ajaran agama  

 

Jenis 

Tulis 

Instrumen 

Tes 

Subyektif 

6 jampel Buku paket 

dan tafsir 

Al-Qur’an 



  

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/  

Ekonomi Kreatif  

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar  

surat al-ma’un    Mendengarkan 

penjelasan tentang 

isi kandungan surat 

al-Ma’un 

 Mendiskusikan 

tentang orang-

orang yang 

mendustakan 

agama 

 Siswa dibimbing 

guru 

menyimpulkan 

hasil diskusi 

 Meyebutkan 

isi yang 

terkandung 

dalam surat 

al-Ma’un 

 Menjelaskan 

isi 

kandungan 

surat al-

Ma’un 

tentang 

mendustakan 

agama secara 

sederhana 

 Menyebutkan 

contoh 

perilaku 

orang yang 

mendustakan 

agama 

 

Jenis 

Tulis 

Instrumen 

Tes 

Subyektif 

6 jampel Buku paket 

dan tafsir 

Al-Qur’an 



  

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/  

Ekonomi Kreatif  

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar  

surat at-

Takatsur 

   Mendengarkan 

penjelasan tentang 

isi kandungan surat 

at-Takatsur 

 Mendiskusikan 

tentang orang-

orang yang 

bermegah-

megahan dalam hal 

harta sampai 

melupakan Allah  

 Siswa dibimbing 

guru 

menyimpulkan 

hasil diskusi 

 Menyebutkan 

makna-

makna umum  

yang 

terkandung 

dalam surat 

at-Takatsur 

 Menjelaskan 

isi 

kandungan 

surat at-

Takatsur 

tentang 

bermegah-

megah dalam 

hal harta 

sampai 

melupakan 

Allah secara 

sederhana 

 Menyebutkan 

contoh 

perilaku 

orang yang 

bermegah-

megah dalam 

hal harta 

sampai 

melupakan 

Allah 

 

Jenis 

Tulis 

Instrumen 

Tes 

Subyektif 

6 jampel Buku paket 

dan tafsir 

Al-Qur’an 

 

 

 

 

 



  

 B. Lampung, ........................... 

 Mengetahui Guru bidang studi 

 Kepala Madrasah 

 

 

 

 

 

 

                      Desi Supriyani, S.Pd.I Adi Candra, S.Pd.I 

                      NIP. 196110141985032002  NIP. 198403192005011001  

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah   :  MI Al-Hikmah Way Halim Bandar Lampung 

Mata Pelajaran    :  Al-Qur’an Hadits 

Kelas/Semester   :  V/1 

Standar Kompetensi   :  Membaca Al-Qur’an surah pendek pilihan 

Kompetensi Dasar   :  Membaca surat Al Kafirun Dan At-Takatsur 

Indikator    :  Mahir membaca surat Al-Kafirun dan At-Takatsur 

 

1. Tujuan Pembelajaran Siswa mahir membaca surat Al-Kafirun dan At-Takatsur   

2. Metode Pembelajaran Yanbu”a 

3. Materi Pembelajaran Surat Al-Kafirun Dan At-Takatsur. 



قل ايهياالاكفرون. الاعبدماتعبدون. والاهمت عبدون مااعبد. والاانعابدماعبدمت. والاهمت 

 . لمك دينمك ويل دين.عبدون مااعبد

الهمك التاكثر. حيت زرمت املقابر. الك سوف تعلمون. مث الك سوف تعلمون. الك لو تعلمون 

 يومئذ عن  النعمي.عمل اليقني. لرتون اجلحمي. مث لرتوهناعني اليقني. مث لتس ئلن 

4. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi) 

1) Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan membaca hadhroh 

hadiah surat Al-Fatihah untuk ahlil Qur’an dan do’a senandung Qur’an 

bersama-sama. 

2) Guru mengabsen untuk mengetahui kehadiran siswa. 

3) Siswa membaca dengan tadarus dengan bersama-sama dan guru 

memberikan isyarat ketukan yang berfungsi menyamakan tingkatan ketika 

membaca panjang dan pendek. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuka Al-

Qur’an surat Al-Kafirun. 

2) Guru mencontohkan secara berulang-ulang dengan suara keras, jelas dan 

benar. 

3) Dilanjutkan dengan pembelajaran individual, yaitu murid satu persatu 

maju dihadapan guru dengan membawa Al-Qur’an Surat Al-Kafirun. 



4) Guru memberikan tugas menulis yang dikerjakan dikelas sebagai latihan. 

5) Guru memberikan materi tambahan berupa bacaan tajwid dan makharijul 

huruf.   

c. Kegiatan Penutup 

1) Guru memberi kesempatan terhadap peserta didik untuk bertanya apabila 

ada bacaan yang belum jelas. 

2) Guru menutup pelajaran dengan bacaan do’a penutup yang tertera di kitab 

Yanbu’a bersama-sama dan mengucapkan salam. 

5. Sumber Belajar 

a. Buku Pemahaman Al-Qur’an  dan Hadis  untuk Kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

terbitan PT. Tiga Serangkai Solo 

b. Kitab Yanbu’a. 

c. Al-Qur’an 

6. Penilaian 

a. Teknik 

   Tes lisan  

b. Bentuk Instrumen 

   Penugasan 

 

 

Way Halim, April 2017 

Guru Mata Pelajaran     Guru Peneliti 

 

 

 

 Adi Candra, S. Pd. I     Amir Riyadi 

NIP.198403192005011001  

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

Desi Supriani, S. Pd. I  

      NIP. 196110141985032002 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Mata Pelajaran    :  Al-Qur’an dan Hadis 

Kelas/Semester   :  V/I 

Standar Kompetensi   :  Membaca Al-Qur’an surah pendek pilihan 

 Kompetensi Dasar   : Membaca surat At-Takatsur 

Indikator    :  Dapat membaca surat At-Takatsur dengan baik dan benar 

 

1. Tujuan Pembelajaran Siswa mampu membaca surat At-Takatsur dengan benar 

2. Metode pembelajaran Yanbu’a 

3. Materi Pembelajaran Surat At-Takatsur 
 

ون. الك لو تعلمون الهمك التاكثر. حيت زرمت املقابر. الك سوف تعلمون. مث الك سوف تعلم

 مث لتس ئلن يومئذ عن  النعمي.مث لرتوهناعني اليقني. عمل اليقني. لرتون اجلحمي. 

 

4. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi) 

1) Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan memba hadhroh 

hadiah surat al-Fatihah untuk ahlil Qur’an dan do’a senandung Qur’an 

bersama-sama. 

2) Guru mengabsen untuk mengetahui kehadiran siswa. 

3) Siswa membaca dengan tadarus melatih kebersamaan, guru memberikan 

isyarat ketukan yang berfungsi menyamakan tingkatan ketika membaca 

panjang dan pendek. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuka surat 

At-Takatsur 

2) Guru menjelaskan secara berulang-ulang, suara keras, jelas dan benar, 

karena siswa lebih senang mendengar, meniru daripada menyimak tulisan. 

3) Dilanjutkan pembelajaran secara individual yaitu murid satu persatu 

dihadapan guru.  

4) Guru memberikan tugas menulis yang dikerjakan dikelas sebagai latihan. 

5) Guru memberikan materi tambahan tentang gharib dan makhorijul huruf. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Guru memberi kesempatan terhadap peserta didik untuk bertanya apabila 

ada bacaan surat At-Takatsur yang belum jelas 

2) Guru menutup pelajaran dengan membaca do’a penutup yang tertulis di 

dalam kitab Yanbu’a bersama-sama dan mengucapkan salam. 

 



d. Sumber Belajar 

a. Buku Pemahaman Al-Qur’an  dan Hadis  untuk Kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

terbitan PT. Tiga Serangkai Solo 

b. Buku Yanbu’a 

c. Buku lain yang relevan 

 

e. Penilaian 

a. Teknik 

   Tes lisan  

b. Bentuk Instrumen 

   Penugasan 

 

 

 

 

Way Halim, Mei 2017 

Guru Mata Pelajaran    Guru Peneliti 

 

 

 

 

    

         Adi Candra, S. Pd. I    Amir Riyadi  

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Desi Supriani, S. Pd. I 

 



 

 

 

SOAL POS TES SIKLUS I 

 

 

 

1. Apa arti Al-Kafirun ? 

2. Ada berapa ayat surat Al-Kafirun? 

3. Surat Al-Kafirun termasuk urutan surat yang ke berapa ? 

4. Tuliskan arti surat Al-Kafirun ayat 1 ? 

5. Bagaimana sifat orang kafir sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Kafirun ? 

 

 

SOAL POS TES SIKLUS II 

 

 

 

 

1. Ada berapa ayat surat At-Takatsur ? 

2. Surat At-Takatsur tergolong surat apa ? 

3. Apa hikmah yang terkandung dalam surat At-Takatsur ? 

4. Tuliskan arti surat At-Takatsur ayat 3 ? 

5. Mengapa surat tersebut dinamakan surat At-Takatsur ? 
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