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ABSTRAK 

PENGARUH PENGGUNAAN METODE YANBU’A TERHADAP KEMAMPUAN 

MEMBACA AL-QUR’AN PADA MATA  PELAJARAN AL-QUR’AN HADITS 

KELAS IV MIN 7 BANDAR LAMPUNG  

 

Oleh: 

Gustin Rif’aturrofiqoh 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta pencapaian nilai kemampuan 

membaca Al-Qur’an peserta didik masih banyak yang rendah.  Penerapan metode 

pembelajaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran Al-Qur’an adalah metode yanbu’a. 

Untuk itu metode yanbu’a digunakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 7 Bandar 

Lampung agar pembelajaran dapat berhasil sesuai dengan rumusan masalah dan 

tujuan. Rumusan masalah penelitian adalah adakah pengaruh yang signifikan 

penggunaan metode yanbu’a terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an Hadits kelas 

IV MIN 7 Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

pengaruh yang signifikan penggunaan metode Yanbu’a terhadap  kemampuan 

membaca Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadist kelas IV MIN 7 Bandar 

Lampung. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan design Quasi 

Ekperimen, bentuk Nonequivalent Group Posttest Only Design. Sampel yang diteliti 

yaitu seluruh kelas IV MIN 7 Bandar Lampung yang berjumlah 41 peserta didik. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara test lisan (praktik) membaca Al-

Qur'an, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian diperoleh didapat uji normalitas kelas eksperimen nilai 

Asymp sig. (2-tailed) = 0,586 dan kelas kontrol nilai Asymp sig (2-tailed) = 0,158 

dengan nilai α = 0.05, maka dapat dinyatakan “berdistribusi normal” karena jika Sig 

> α (0.05), (0,586>0,05) dan (0,58>0,05). Sedangkan hasil uji homogenitas untuk sig 

> α (0.05) menunjukkan nilai 0,668, hal ini berarti (0,668>0,05) jadi data dinyatakan 

homogen atau sama. Untuk uji hipotesis menggunakan uji-t diperoleh nilai sig.(2 

tailed) sebesar 0,04 maka sesuia dasar pengambilan keputusan dalam hipotesis jika 

sig <0,05 (0,04<0,05) maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 

“ada pengaruh yang signifikan dalam penggunaan metode yanbu’a terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dikelas IV 

MIN 7 Bandar Lampung”. 

 

Kata Kunci : Metode Yanbu’a, Kemampuan Membaca Al-Qur’an. 
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MOTTO 

 

             

Artinya : Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Alquran itu dengan perlahan-

lahan. (QS. Al-Muzammil :4) 

 

:ََالَ قَ َمَ لَ سَ وَ َهَ يَ لَ عَ َىَاللَ لَ صَ َىَ بَ النَ َنَ عَ َهَ نَ عَ َاللَهَىَ ضَ رَ َيَ لَ عَ َنَ عَ 
هَ مَ لَ عَ وَ َانَ رَ قَ الَ َمَ لَ عَ ت َ َنَ مَ َمَ كَ ََرَ ي َ خَ   

 

Artinya : Dari Ali r.a dari Rasulullah Saw.  “Yang paling baik diantara kamu ialah 

orang yang belajar Al-Qur’an dan mengerjakannya.”
1
 

 

 

 

 

 

                                                             
1
  Muhammad Amin Suma, Ulumul Qur’an (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2013), h. 21-22. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an sebagai kitab Allah merupakan sumber ajaran yang pertama dan 

utama yang dijadikan sebagai pondasi suatu bangunan. Artinya pondasi bagi segala 

aspek kehidupan kaum muslim baik secara individu maupun social. Al-Qur‟an 

sebagai kitab yang diturunkan paling akhir, mempunyai daya guna bagi kehidupan 

manusia yakni menjadi way of life sepanjang zaman. Untuk itu tanpa pemahaman 

yang benar terhadap Al-Qur‟an, suatu bangunan akan mudah roboh, sama halnya 

dengan kehidupan, pemikiran, dan kebudayaan kaum muslimin yang tidak didasarkan 

kepada Al-Qur‟an akan cenderung menyimpang. 

 Bacalah dengan nama Tuhanmu, kalimat ini pertama kali diucapkan oleh 

malaikat Jibril kepada nabi Muhammad SAW dan merupakan wahyu pertama yang 

diterima oleh nabi Muhammad SAW . Pada saat itu malaikat jibril memerintahkan 

kepada beliau dengan mengatakan “Bacalah!” ketika beliau menjelaskan bahwa dia 

tidak bisa membaca, sang malaikat mendekapnya dengan kuat dan mengulangi 

perintah itu sebanyak dua kali. Setelah itu, kemudian malaikat menyerukan pada 2 

baris ayat pertama yang berarti “ Membaca”, yang  bermakna memahami atau belajar 

dan “pena” disebutkan sebanyak enam kali . 

 

 



2 

 

Berikut ini Q.S. Al-Alaq :1-5, yang berbunyi : 

                                  

                            

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,  Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”.
1
 

 

Ajaran untuk mempelajari dan memahami telah dijelaskan pada ayat diatas, 

maka dari itu suatu keharusan bagi kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari 

dan mengamalkan segala sesuatu yang diajarkan dalam Al-Qur‟an. Kemampuan yang 

paling dasar yang harus dikuasai oleh umat islam yakni membaca Al-Qur‟an. Dalam 

membaca Al-Qur‟an kita harus mampu membacanya dengan baik dan benar. Terlebih 

lagi dalam ibadah yang paling terpenting adalah sholat, membutuhkan keterampilan 

membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. Membaca Al-Qur‟an juga dinilai sebagai 

ibadah. Dengan demikian Al-Qur‟an mempunyai nilai keagamaan yang tinggi dan 

mampu melahirkan generas-genarasi qur‟ani yang akan menyelamatkan kehidupan 

dizaman modern ini. Itu sebabnya Al-Qur‟an mempunyai peranan sentral bagi kaum 

muslim.  

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya ( Bandung : PT Sygma, 2016), h.597 
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Adapun indikator kemampuan membaca Al-Qur‟an sebagaimana dikemukakan 

oleh Achmad Lutfi sebagai berikut : 

1. membaca dengan tartil. 

2. Membaca huruf-huruf hijaiyah sesuai makhrajnya 

3. Membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid.
2
 

 

Selain itu, ada beberapa macam kemampuan membaca Al-Qur‟an yaitu: 

1. Kemampuan membaca lancar dan tartil 

Tartil adalah kemampuan membaca Al-Qur‟an dengan cara perlahan-lahan 

dengan bacaan yang bagus (lagu dan tajwidnya) menegetahui artinya, jelas 

sesuai dengan huru-hurufnya, benar makhrajnya dan orang yang mendengarkan 

dengan tenang dan tertarik dengan apa yang didengarnya. 

2. Kemampuan membaca dengan tajwid dan makhraj 

Tajwid adalah cara melafalkan huruf-huruf Al-Qur‟an sesuai dengan asalnya. 

Sedangkan makhraj adalah “tempat kelurnya huruf hijaiyah”.
3
 

 

Jadi dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa indikator 

kemampuan membaca Al-Qur‟an adalah ; 

1. Membaca Al-Qur‟an dengan lancar dan tartil. 

2. Membaca Al-Qur‟an sesuai dengan makhrajnya. 

3. Membaca Al-Qur‟an sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. 

Berdasarkan indikator yang telah diuraikan di atas, bahwasannya dalam 

mempelajari Al-Qur‟an harus mempunyai syarat tertentu yakni harus memahami 

kaidah-kaidah ilmu tajwid yang telah ditentukan.  “Yakni kaidah dalam ilmu tajwid 

dimana belajar Al-Qur‟an dengan tajwid itu hukumnya fardhu kifayah, sedangkan 

hukum membaca Al-Qur‟an dengan ilmu tajwid adalah fardu „ain”.
4
 Alasan ulama 

mengenai kewajiban memepelajari ilmu tajwid adalah sebagai berikut, arti hukum 

                                                             
        

2
Achmad Luthfi, Pembelajaran Al-Qur’an dan Hadist (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 93-95. 
3
Sarikin, “ Peningkatan Kemampuan Membaca Alquran dengan Metode Cooperatif Learning 

Mencari Pasangan”. Jurnal At-Tajdid, Vol 1. No 1. (Januari 2013), h.76. 
4
 Tombak Alam, Ilmu Tajwid (Jakarta:Amzah, 2015), h.1.  
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wajib, yaitu apabila mengerjakannya mendapatkan pahala dan berdosa jika 

meninggalkannya. Ulama ushul fiqh menetapkan hukum wajib karena Allah dalam 

ayat tersebut menggunakan kata perintah (fi’il amr)  َِورَتِّل, yang berarti perintah 

„bacalah” sehingga menunjukkan adanya suatu perintah (kewajiban). Dalam kaidah 

ushul fiqh disebutkan : 

َصا ِلحِ 
َ

ٌم َعَلى َجْلِب امل َقا ِسِد ُمَقدَّ
َ

 َدْرُء امل
Artinya : “Menghindarkan bahaya harus didahulukan dari mencari kebaikan”.

5
 

 

Tajwid terdiri dari beberapa hukum bacaan, akan tetapi yang akan dibahas 

dalam penelitian ini meliputi : “hukum nun sukun dan tanwin mati (idhar, idhgam, 

ikhfa’ dan iqlab), qalqalah dan mad tobii‟i”.
6
 Membaca Al-Qur‟an tanpa ilmu tajwid 

akan mengubah makna kata dalam Al-Qur‟an dan menimbulkan kesalahan yang fatal. 

Tajwid sebagai ilmu yang menuntun seseorang untuk dapat membaca al-qur‟an 

dengan baik, sebagian ulama menganggap ilmu tajwid sebagai ilmu klasik yang 

cukup dihafal dan diaplikasikan. “Awal pembelajaran ilmu tajwid yakni dengan 

mempelajari makhorijul huruf dan sifat-sifat bunyi huruf”.
7
Adapun jenis-jenis sifat 

bunyi huruf yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah jenis huruf yang keluar dari 

                                                             
5
 Ibid. h. 2.  

6
 Acep Iim Abdurohim, Pelajaran Tajwid Praktis dan Ringkas (Bandung:Diponegoro,2003), 

h.17.  
7
Ahmad Sayuti AAnshari Nasution, “Memanfaatkan kajian Fonotik untuk pengembangan 

Pembelajaran Ilmu Tajwid”. Jurnal Pendidikan Bahasa Arab  dan Kebahasaraban, Vol.1, No.2 

(Desember2014), h. 210. 
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tenggorokan (huluqun), lidah (lisan), tafhim, tarqiq, tafhim dan tarqiq, hams, isti‟la 

dan bacaan yang bertasjid). Pengajaran Al-Qur‟an merupakan suatu kewajiban yang 

suci dan mulia, secara rinci Rasululloh menegaskan tetntang kewajiban mendidik 

keluarga dengan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur‟an dalam hadistnya diriwayatkan oleh 

Abu Dawud dari Mu‟adz bin Anas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : 

َمْن قَ َرأَ اْلُقْراَن َوَعِمَل ِبَا ِفْيِو أَلَْيَس اهللُ َواِلَدْيِو تَاًجا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ,  
نْ َيا  ْمِس  ِِف بُ يُ ْوِت الدُّ  َضْوُؤُه َأْحَسَن ِمْن َضْوِء الشَّ

Artinya: “Barang siapa membaca Alquran dan mengamalkan kandungan isinya, 

niscaya pada hari kiamat Allah mengenakan kepada kedua orang tuanya 

sebuah mahkota yang cahayanya lebih indah dari pada cahaya matahri 

dirumah-rumah dunia.” (HR Abu Dawud dari Mu’adz bin Anas).
8
 

 

Hadist tersebut menjelaskan bahwa sungguh mulia orang yang mau membaca 

dan mengamlkan Al-Qur‟an. Hal ini dimaksudkan agar memberikan bekal kepada 

anak-anak sejak dini untuk menata masa depan mereka, sehingga kelak anak-anak 

kita lebih mudah memahami kandungan Al-Qur‟an sekaligus mengamalkan ajaran-

ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. “Upaya pengajaran dan pendidikan Al-

Qur‟an khususnya bagi anak-anak tentu membutuhkan suatu srategi, cara atau metode 

guna lebih memudahkan anak-anak memahami, mengetahui dan mengamlkan isi 

kandungan Al-Qur‟an dalam bentuk kehidupan sehari-hari”.
9
 

                                                             
8
Yusuf Muhammad Al-hasan, Pendidikan Anak dalam Islam  (Jakarta : Darul Haq, 2014), hal. 

40. 
9
 Mastiti Subur, “pembelajaran Efektif Membaca Al-Qur‟an dengan Metode Iqra‟ di Raudhatul 

Athfal”. Jurnal pendidikan Anak, Vol 2, No.1 (Maret2016), h. 60.  
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Dalam dunia pendidikan pengajaran ilmu selalu mengikuti apa yang 

dibutuhkan oleh masyrakat. Ilmu pengetahuan didapatkan karena ada niat untuk 

belajar yang sungguh-sungguh. Adapun sumber pengetahuan yang paling lengkap 

adalah Alquran dimana wahyu pertama mengisyaratkan kepada kita untuk membaca. 

Oleh karena itu kewajiban kita sebagai manusia untuk membaca Al-Qur‟an. Dalam 

mempelajari Al-Qur‟an banyak metode yang dikembangkan, namun setiap metode 

harus disesuiakan dengan kondisi dan situasi. “Metode juga bisa memberikan bantuan 

kepada siswa yang mempelajari Al-Qur‟an”. Sesuai dalam hadits nabi 

  رُ ي ْ : خَ  الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ  ِبى النَّ  نِ عَ  وُ نْ عَ  اهللٌ  ىَ ضِ رَ  يْ لِ عَ  نْ عَ 
  وُ مَ لَّ عَ وَ  انَ رْ قُ الْ  مَ لَّ عَ ت َ  نْ مَ  مْ كُ 

Artinya : Dari Ali ra dari Rasulullah Saw.  “Yang paling baik diantara kamu ialah 

orang yang belajar Al-Qur’an dan mengerjakannya.”
10

 

 

Dalam hadist nabi dijelaskan fadilah atau keutamaan orang yang membaca 

Al-Qur‟an dan diamalkan. 

 

اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبّ َصلَّى اللًَّو َعَلْيِو َوَسلََّم َقاَل : اَلَحَسَد ِإالَّ  ثً َحِديْ 
ُلْوُه آ نَاَء اللَّْيِل َو آ نَاَء الن ََّهاِر   ِِف اثْ َنتَ ْْيِ : َرُجٌل آتَاُه اللَُّو اْلُقْرآَن فَ ُهَو يَ ت ْ

َهاِر  أخرجو َوَرُجٌل آتَاُه اللَُّو َمااًل فَ ُهَو  يُ ْنِفُقُو  آ نَاَء اللَّْيِل َو آ نَاَء الن َّ

                                                             
10

  Muhammad Amin Suma, Ulumul Qur’an (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2013), h. 21-22. 
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باب قول النِب َصلَّى اللًَّو َعَلْيِو  54كتاب التوحيد :  79خار يف : الب
 َوَسلََّم رجل آتاه الّلو القرآن فهو يقوم بو 

 

Artinya : Ibnu Umar R.A berkata : “Nabi SAW bersabda : tidak boleh iri kecuali 2 

hal yakni, orang yang diberi kepahaman Al-Qur’an oleh Allah dan dibaca setiap 

pagi dan petang dan orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah, lalu disedekahkan 

pada waktu siang dan malam”. (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-97, kitab 

tauhid bab ke-4, bab sabda Nabi tentang seorang lak-laki yang diberi hafalan Al-

Qur’an oleh Allah maka ia mengamalkannya).
11 

 

Berdasarkan hasil pra survey di MIN7 Bandar Lampung, 29 November 2017 

pukul 08.00 WIB, diperoleh gambaran bahwa dalam proses pemberian materi 

pelajaran tentang kemampuan membaca Al-Qur‟an kepada peserta didik guru 

menggunakan metode yang sesuai dan tepat hal ini diperoleh keterangan sebagai 

berikut : 

“Proses belajar mengajar mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits di MIN 7 Bandar 

Lampung berjalan baik sesuai dengan jadwwal 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 hanya menggunakan metode Iqra‟. Kondisi ini 

menyebabkan masih ada beberapa peserta didik yang kemampuan membaca Al-

Qur‟annya masih kurang. 
12

 

 

Kemampuan membaca Al-Qur‟an peserta didik selama ini belum bisa 

dikatakan dengan baik karna mereka hanya bisa membaca Al-Qur‟an tidak sesuai 

dengan kaidah-kaidah Al-Qur‟an (tajwid), bagus hafalan mereka selama ini akan 

                                                             
11

 Muhammad Fu‟ad Bin Abdul Baqi, Hadits Shahih Bukhari Muslim (Depok :Fathan Prima 

Media, 2015), 195. 
12

 Hasil wawancara  Ibu Tri Agustina Ibu Lina Aprida, A. Ma, MIN 7 Bandar Lampung, pada 

tanggal 29 November 2017.  
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tetapi panjang dan pendek serta bacaan mereka yang lafadzkan masih kurang tepat 

sesuai dengan kaidah. “Dalam mengajarkan imu tajwid, perlunya diadakan 

mudarosah atau musyafahah Al-Qur‟an dan setiap anak membaca bacaan ayat Al-

Qur‟an terkait dengan ayat dalam buku Alquran dan hadist, kemudian anak di tanya 

ada bacaan apa aja yang ada dalam ayat tersebut dan apa sebabnya.”
13

  

Selain itu kemampuan membaca Al-Qur‟an peserta didik masih tergolong 

rendah khususnya di MIN 7 Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat pada hasil  

kemampuan membaca Al-Qur‟an peserta didik yang telah dilakukan pada kelas IV 

MIN 7 Bandar Lampung. Nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 1 

Data Test Kemampuan Membaca Al-Qur’an Kelas IVMIN 7 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

No 

Nilai 

Minimum 

Kemampuan 

Membaca  

Keterangan Jumlah Persentase 

1 ≥65 Tuntas 

 

14 34 % 

2 <65 BelumTuntas 27 66 % 

JUMLAH 41 100% 

      Sumber : Dokumen guru hasil tes kemampuan membaca Al-Qur’an Hadist Kelas 

IV MIN 7 Bandar Lampung 

 

Dengan Rumus persentase : Jumlah peserta didik yang <dan ≥ dari Nilai Minimum  x 

100 

     Jumlah keselurahan peserta didik 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menyatakan bahwa dari 41 

peserta didik kelas IV hanya 14 peserta didik yang memenuhi standar kemampuan 

                                                             
13

  Muhammad Ulinnuha Arwani, Yanbu’a jilid 7 ( Kudus : Buya Barakah, 2010), hal. 1. 
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membaca sedangkan 27 peserta didik belum memenuhi standar kemampuan 

membaca Al-Qur‟an. Artinya 66%  dari 41 peserta didik yang belum memenuhi 

standar kemampuan membaca Al-Qur‟an dan 34% yang tuntas standar kemampuan 

membaca Al-Qur‟an  dan mengindikasikan bahwa terdapat beberapa indikator 

kemampuan membaca Al-Qur‟an yang belum dikuasai oleh peserta didik. Dengan 

demikian betapa pentingnya membaca Al-Qur‟an, maka sangatlah di perlukan suatu 

metode yang tepat agar pembelajaran Al-Qur‟an dapat menghasilkan hasil yang 

memuaskan. 

Metode pembelajaran juga berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan materi 

pelajaran oleh guru kepada siswanya,  dalam mengajarkan Al-Qur‟an atau ayat-ayat 

Allah SWT, pada MIN 7 Bandar Lampung Ibu Lina Aprida, A. Ma selaku guru  Al-

Qur‟an Hadits mengatakan bahwa dalam “pembelajaran tahfidz dan Al-Qur‟an Hadits 

masih menggunakan metode iqra” Metode Iqra‟ ini merupakan metode pengajaran 

Al-Qur‟an yang sudah menyebar keseluruh Indonesia dan dapat diajarkan oleh siapa 

saja tanpa adanya pengesahan.  Untuk itu peneliti menggunakan metode yang lain 

sebagai inovasi dalam pembelajaran, yakni metode yanbu‟a. Metode yanbu‟a 

merupkan panduan membaca, menulis dan menghafal Al-Qur‟an yang disusun 

berdasarkan tingkatan pembelajaran Al-Qur‟an dari mengenal huruf hijaiyah, 

makhorijul huruf, membaca kemudian menulis huruf hijaiyah dan akhirnya 

mengetahui kaidah atau hukum-hukum membaca Al-Qur‟an yang disebut dengan 

tajwid.  
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Mengajarkan metode Yanbu’a tidak diperbolehkan sembarang orang dengan 

membaca buku panduan saja, melainkan bagi siapapun yang hendak mengajarkan 

harus terlebih dahulu belajar dengan guru yang telah mendapatkan izin atau 

rekomendasi dari guru-gurunya atau dalam bahasa kepesantrenan disebut dengan 

ziazah. Jadi sangatlah penting untuk memiliki guru yang jelas dalam mengajarkan al-

Qur‟an. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟an yang berbunyi : 

                       

            
Artinya:“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya” (QS.Al-Isra’: 36).
14

 

 

Terbukti bahwasannya metode Yanbu‟a ini  berhasil digunakan di “MI Sunan 

Pandanaran Ngaglik Sleman Yogyakarta yang diteliti oleh Latifah mengenai 

pengaruh penerapan metode yanbu‟a terhadap kemampuan baca tulis Alquran di 

kelas II diperoleh uji signifikansinya 0,000<0,50 yang artinya ada pengaruh yang 

signifikan terhadap penggunaan metode tersebut. Selain itu juga metode ini telah 

digunakan di Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning, desa Gerning Kecamatan 

Tegineneng Kabupaten Pesawaran dalam pembelajaran Alquran. Untuk itu peneliti 

akan meneliti bagaimanakah “pengaruh penggunaan metode yanbu‟a terhadap 

                                                             
14 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 282. 
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kemampuan membaca Alquran pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits di kelas IV 

MIN 7 Bandar Lampung”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Pencapaian kemampuan membaca Al-Qur‟an masih banyak yang rendah 

dalam pengucapan makhorijul huruf, dan penempatan tajwid pada bacaan 

surat. 

2. Belum adanya inovasi yang baru dalam belajar membaca Al-Qur‟an 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah ialah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah 

penelitian yang diteliti. Sesuai dengan identifikasi maslah yang ada maka dari itu  

penulis memberikan batasan masalah pada pengaruh penggunaan metode yanbu‟a 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits 

dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan meluasanya masalah yang 

diteliti.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  Adakah pengaruh yang signifikan penggunaan metode Yanbu‟a 

terhadap  kemampuan membaca Al-Qur‟an pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits 

di kelas IV MIN 7 Bandar Lampung ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah: 

untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan penggunaan metode Yanbu‟a 

terhadap  kemampuan membaca Al-Qur‟an pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadist 

di kelas IV MIN 7 Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian dalam penggunaan metode yanbu‟a  ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi: 

1. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan dalam membaca Al-Qur‟an 

melalui pembelajaran yang aktif, menarik dan menyenangkan. 

2. Bagi Guru dan Sekolah 

Dapat memberikan masukan dan inovasi baru dalam upaya peningkatan 

kualitas pembelajaran, sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang 

maksimal. 

3. Bagi Prodi PGMI 

Dapat memperoleh bahan bacaan dan koleksi tambahan perpustakaan terkait 

dengan inovasi metode yanbu‟a yang dapat meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur‟an dan Hadits didalam kelas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Metode Yanbu’a 

1. Pengertian dan Sejarah Metode Yanbu’a 

Dalam sejarah islam, perintah untuk melaksanakan pembelajaran yang 

efektif dan berkorelasi langsung dengan penggunaan metode pembelajaran 

yang tepat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. An-Nahl Ayat 125, 

sebagai berikut : 

                        

                             

        
Artinya :Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 

 

  Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa “metode merupakan suatu 

cara mengantarkan bahan pelajaran dan sebuah manifestasi membelajarkan 

peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar”.
1
 Mengartikan 

metode pembelajaran adalah cara–cara menyajikan materi pelajaran yang 

                                                             
1
 Ida Fiteriani dan Baharudin, “Analisis Perbedaan Hasil Belajar Kognitif Menggunkan Metode 

Pembelajaran Kooperatif yang Berkombinasi Pada Materi IPA di MIN Bandar Lampung”. TERAMPIL 

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol.4, No.2 (Oktober2017), h. 3. 
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dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada peserta didik dalam 

upaya untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan 

bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan guru agar proses 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara optimal.
2
Untuk itu metode sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan tujuan pembelajaran. Diera perkembangan dan kemajuan dalam 

bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat untuk belajar Al-Qur‟an 

memunulkan metode praktis dalam membaca Al-Qur‟an, diantaranya, 

Baghdadiyyah, Iqra’,  Aba Ta Sa, Qiroati, Al-Baqry, Tilawati, Tahsin dan 

Yanbu’a, sehingga peserta didik dapat belajar secara tepat dan akurat. 

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

untuk membacanya murid tidak boleh mengeja akan tetapi “membaca langsung 

dengan cepat, tepat, lancar dan tidak putus-putus disesuiakan dengan kaidah 

makhorijul huruf”.
3
 “Metode yanbu‟a adalah sarana untuk belajar membaca, 

menulis dan menghafal Al-Qur‟an dengan sistematis dan praktik dan mudah 

untuk diserap oleh masyarakat.”
4
 Jadi dari kedua pendapat tersebut dapat 

                                                             
2
 Riske Nuralita Lingga Dewi, “Pengaruh Metode Make A Match dengan Media Gambar 

Terhadap Kemampuan Mengenal Kekhasan Bangsa Indonesia Seperti Kebhinekaan Siswa Kelas III 

SDN Purwodadi Kec. Kras Kab. Kediri Tahun Ajaran 2015”. TERAMPIL Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Dasar, Vol 2, No 2(Desember 2015). H. 172.  
3
 Muhammad Ulinuha Arwani, Thoriqoh Baca Tulis Dan menghafal Al-qur’an Yanbu’a Jilid 1 

(Kudus : Pondok Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an Kudus, 2004), h.1. 
4
Singgih Kuswardono, Zukhaira, “ Pengembangan Karakter Masyarakat Melalui Penuntasan Buta 

Aksara Al-Qur‟an dengan Metode Yanbu‟a”. Jurnal Abdimas, Vol. 18, No.2, (Desember 2014), h. 

116.  
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disimpulkan bahwa metode yanbu‟a adalah suatu metode membaca, menulis dan 

menghafal  Al-Qur‟an dengan menekan pada bacaan makhorijul huruf. 

“Sejarah timbulnya “Yanbu‟a” adalah 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. 

Mestinya dari Pihak pondok sudah menolak, karena menganngap cukup 

method yang sudah ada, tapi karena desakan yang terus menerus dan memang 

dipandang perlu, terutama untuk menjalin keakraban antara Alumni dengan 

Pondok serta untuk menjaga dan memelihara keseragaman bacaan, maka 

dengan tawakkal dan memohon pertolongan kepada Allah tersusun kitab 

“Yanbu‟a” yang meliputi Thoriqoh baca Tulis dan Menghafal Al-Qur‟an”.
5
 

 

Metode yanbu‟a ini di di pelopori oleh tiga tokoh pengasuh pondok 

Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an Putra K.H Arwani Amin Al Kudsy (Alm) yang 

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

KH. Muhammad Manshur Maskan (Alm). Pondok Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an 

dipimpin oleh KH. Muhammad Ulinuha Arwani. “Nama Yanbu‟a mengambil 

dari kata Yanbu‟ul Qur‟an yang artinya Sumber Al-qur‟an, nama tersebut sangat 

disukai oleh guru agung Al-Qur‟an Al-Muqri‟ simbah KH.Arwani Amin, yang 

silsilah keturunannya sampai pada pangeran diponegoro”.
6
 Makna kata Yanbu‟a 

diambil dari ayat al-Quran yakni terdapat dalam Qur‟an Surat Al-Isra Ayat 90 : 

 

                                                             
5
Muhammad Ulinuha Arwani, Thoriqoh Baca Tulis Dan menghafal Al-qur’an YANBU’A 

Bimbingan dan Cara Mengajar (Kudus : Pondok Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an Kudus, 2004), h.1. 
6
Muhammad Ulinuha Arwani, Thoriqoh Baca Tulis Dan menghafal Al-qur’an YANBU’APemula 

(Kudus : Pondok Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an Kudus, 2004), lihat sambutan sepupuh, h. iii. 
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Artinya:“Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu 

hingga kamu memancarkan mata air dan bumi untuk Kami”.
7
 

 

      Adapun materi yang terdapat dalam buku Yanbu‟a terdiri dari 5 jilid 

khusus untuk belajar membaca sedangkan 2 jilid berisi materi ghorib dan tajwid. 

Pergantian dari kitab yang lain ke kitab Yanbu‟a tentu ada kendala dan 

kesukaran sebab materi yang terdapat disetiap juz tidak sama dengan kitab yang 

lain. Untuk yang semula Iqra pindah ke Yanbu‟a supaya memperhatikan 

petunjuk dibawah ini, karena urutan pelajarannya berbeda dan adanya 

pengurangan serta penambahan materi : 

 

Tabel 2 

Pergantian Metode Iqra dengan Metode Yanbu’a 

No 
Perubahan dari Iqra’ ke Yanbu’a 

Iqra Juz/Jilid Yanbu’a Juz/Jilid 

1 1 1 hal 34 

2 2 2 

3 3 2 hal 32 

4 4 3 hal 28 

5 5 4 hal 5 

6 6 5 hal 16 

 

2. Tujuan Metode Yanbu’a 

Tujuan Metode Yanbu‟a antara lain : 

a. Ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa supaya bisa membaca 

Alquran dengan lancar dan benar. 

b. Nasyrul Ilmi (Menyebarluaskan Ilmu) khususnya Ilmu Al-Qur‟an. 

                                                             
7
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya ( Bandung : PT Sygma, 2016), h. 291. 
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c. Memasyarakatkan Alquran dengan Rosm Utsmaniy. 

d. Untuk membetulkan yang salah dan menyempunakan yang kurang. 

e. Mengajak selalu mendarus Al-Qur‟an dan musyaahah Al-Qur‟an 

sampai khatam.
8
 

 

Perlu dingat pula bahwa “Yanbu‟a” adalah sebagai salah satu sarana untuk 

mencapai tujuan bukan sebagai tujuan.Yakni dengan menggunakan metode 

yanbu‟a peserta didik dapat membaca Al-Qur‟an dengan tartil (Makhroj, 

Mampu membaca Al-Qur‟an dengan bacaan yang bertajwid, hafal dan faham 

ilmu tajwid praktis). Metode Yanbu‟a terdiri dari beberapa jilid dan dalam 

setiap jilidnya berbeda-beda tujuan pembelajarannya. Tujuan Pembelajaran 

jilid 1-6 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 

Tujuan Pembelajaran Metode Yanbu’a jilid 1-6 

Juz/Jilid Tujuan Pembelajaran 

1 1. Anak bisa membaca huruf yang berkharokat fathah baik yang 

sudah berangkai atau belum dengan lancer dan benar 

2. (Kotak II) anak mengetahui nama-nama huruf hijaiyah dan angka-

angka arab 

3. (Kotak III) Anak bisa menulis huruf hijaiyah yang belum 

berangkai dan berangkai dua dan bisa menulis angka arab. 

2 1. Anak bisa membaca huruf yang berkharokat kasroh dan dhommah 

dengan benar dan lancar 

2. Anak bisa membaca huruf yang dibaca panjang baik berupa huruf 

mad atau kharokat panjang dengan benar dan lancar 

3. Anak bisa membaca huruf lain yaitu Waw/Ya‟ sukun yang 

didahului fathah dengan lancar dan benar. 

4. (Kotak II) mengetahui tanda- tanda kharokat fathah, kasroh, 

dhomah, juga fathah panjang, kasroh panjang, dhomah panjang 

dan sukun. Dan memahami angka arab puluhan, ratusan dan 

ribuan. 

5. (Kotak III) bisa menulis huruf-huruf yang berangkai dua dan tiga. 

3 1. Anak bisa membaca huruf yang berkharokat fathatain, kasrohtain, 

                                                             
 
8
Muhammad Ulinuha Arwani, Thoriqoh Baca Tulis Dan menghafal Al-qur’an YANBU’A 

Bimbingan dan Cara Mengajar , Op.Cit. h.1. 
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Juz/Jilid Tujuan Pembelajaran 

dan dhomahtain dengan lancar dan benar 

2. Anak bisa membaca huruf yang dibaca sukun dengan makhroj 

yang benar dan membedakan huruf yang serupa. 

3. Anak bisa membaca qolqolah 

4. Anak bisa membaca huruf yang bertasjid dan huruf yang dibaca 

ghunnah dan yang tidak dibaca ghunanah 

5. Anak bisa mengenal hamzah washal 

6. Kotak II. Anak bisa mengetahui fathatain, kasrohtain, dhomahtain, 

tasjid, tanda hamzah washol, huruf tertentu dan angka arab sampai 

ribuan. 

7. Kotak III. Anak bisa menulis kalimah yang 4 huruf dan merangkai 

huruf yang belum di rangkai. 

4 1. Anak bisa membaca lafadz Allah dengan benar 

2. Anak bisa membaca mim sukun, nun sukun dan tanwin yang 

dibaca dengung atau tidak 

3. Anak bisa membaca mad jaiz, mad wajib dan mad lazim  

4. Kotak II. Mengenal huruf Fawatichus suwar dan huru-huruf 

tertentu yang lain. Mengetahui persamaan antara huruf latin dan 

arab dan beberapa qoidah tajwid. 

5. Kotak III. Disamping latihan merangkai huruf anak bisa membaca 

dan menulis tulisan pegon jawa. 

5 1. Anak bisa membaca Waqof dan mengetahui tanda waqo dan tanda 

baca yang terdapat di Al-Qur‟an Rosm Ustmaniy. 

2. Anka bisa membaca huruf sukun yang diidhomkan dan huruf 

tafkhim dan tarqiq. 

6 1. Anak bisa mengetahui dan membaca huruf mad yang dibaca 

panjang  

2. Anak bisa mengetahui cara membaca hamzah washol 

3. Anakbisa mengatahui cara membaca isymam, ikhtilas,tashil, 

imalah dan Saktah. Serta mengetahui tempat-tempatnya. 

4. Anak bisa mengetahui cara membaca tulisan Shod yang harus dan 

yang boleh dibaca sin. 

5. Anak bisa mengetahui kalimat-kalimat yang sering dibaca salah.
9
 

 

 

 

                                                             
9
 Ibid. h. 6-20.  
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3. Sistem Pengajaran Metode Yanbu’a 

a. Kelas Umum 

Kelas Umum ini dibagi menjadi 2, yaitu kelas besar dan kelas peraga. 

1) Kelas Besar 

Dilaksanan sebelum peserta didik masuk kedalam kelasnya masing-

masing. Mereka membuat lingkaran besar diaula untuk membaca do‟a 

dan kemudian dilanjutkan dengan membaca materi penunjang sesuai 

dengan jadwal, kegiatan ini dilaksanakan selama 15 menit. System 

pengajarannya biasanya sering disebut dengan halaqah. Materi 

penunjang yang dibaca pada kegiatan kelas besar yakni hafalan surat-

surat pendek (adl-dhuha sampai An-Nas), do‟a sehari-hari, dan bacaan 

Sholat. 

2) Kelas Peraga 

Kelas peraga yaitu suatu pembelajaran Al-Qur‟an yang dilaksanakn 

didalam ruangan dengan menggunakan alat peraga. yakni guru 

menjelaskan materi dengan menggunakan alat bantu agar 

memudahkan peserta didik memahami apa yang disampaikan oleh 

guru. 

b. Kegiatan Pembelajaran di Kelas 

Pada kegitan ini dilaksanakn setelah kelas umum, peserta didik mulai 

memasuki kelas-kelas yang sudah ditentukkan oleh guru, dan masing-
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masing kelas mempunyai system pembelajaran yang berbeda-beda, 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Peraga 

Guru memperagakan dengan membacakan dahulu bacaan Al-Qur‟an. 

Kemudian peserta didik menirukan, guru mendengarkan dan 

membenarkan bila ada yang salah. 

2) Individual  

Dalam kegiatan ini dilaksanakan secara individu yakni peserta didik 

membaca jilid/buku yanbu‟a didepan guru secara bergantian. 

Sementara peserta didik lainnya membaca halaman yang akan di 

bacakan oleh guru sebagai persispan dan latihan menulis. 

4. Penerapan Metode Yanbu’a 

Penyampaian materi pembelajaran dengan metode yanbu‟a dilakukan dengan 

berbagai metode, antara lain : 

a. Musyafahah yaitu guru membaca terlebih dahulu kemudian siswa 

menirukan. Dengan cara ini guru dapat menerapkan membaca huruf 

dengan benar melalui lidahnya. Sedangkan siswa akan dapat melihat dan 

menyaksikan langsung praktek kelurnya huruf dari lidah guru untuk 

ditirukannya. 

b. „Ardul Qira’ah yaitu siswa membaca didepan guru sedangkan guru 

menyimaknya. Sering juga cara ini disebut dengan sorogan. 
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c. Pengulangan yaitu guru mengulang-ulang bacaan, sedangkan siswa 

menirukannya kata per kata atau kalimat per kalimat, juga secara 

berulang-ulang hingga terampil dan benar.
10

 

5. Langkah-Langkah Mengajar dengan Metode Yanbu’a 

Guru adalah peran utama dalam keberhasilan belajar anak, maka kewajiban 

seorang guru dalam mengajar yakni : 

a. Hendaknya ikhlas karena Allah SWT dan niat yang baik. 

b. Mengasai materi pelajaran 

c. Menguasai metode mengajar 

d. Menciptkan situasi kelas dalam keadaan tenangdan anak merasa senang, 

tidak takut. 

e. Member motifasi, sanjungan kepada anak yang bisa berhasil dengan baik, 

f. Jagan mencela, menghina anak yang kurang mampu atau belum berhasil. 

g. Mempunyai kesabaran, lemah, lembut, akrab dengan anak agar dicintai 

anak. 

h. Ada rasa cinta terhadap anak secara sama, tidak pilih kasih.
11

 

Berikut ini Langkah – langkah pengajaran dengan menggunakan metode 

yanbu‟a : 

a. Guru menyampaikan salam sebelum kalam dan jangan salam sebelum 

peserta didik tenang. 

b. Guru membacakan hadharah, kemudian murid membaca fatihah dan do‟a 

pembuka. 

c. Guru berusaha supaya anak aktif/ CBSA (Cara Belajar Siswa Aktiv) 

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

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 dan bila sudah 

tidak bisa bari ditunjukkan yang betul. 

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

diberi tanda ceklis (√ ) disamping nomor halaman atau dibuku absensi/ 

prestasi. 

                                                             
10

Ida vera Sophya dan Saiful Mujab, “Metode Baca Al-qur‟an”. Jurnal Elemtary, Vol. 2 No. 2 

(Juli-Desember2014), h. 345. 
11

 Muhammad Ulinuha Arwani, Bimbinagan Cara Mengajar,  Op.Cit.  h. 4. 



22 
 

6) Bila anak belum lancar dan benar dan harus mengulang, dengan diberi 

tanda titik ( • ) disamping nomor halaman atau buku absensi/prestasi. 

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/menyimak anak satu 

persatu (yang tidak ingin menulis). 

c) 10-15 menit memberikan materi tambahan (seperti : fasholatan, 

do‟a-do‟a) nasihat dan do‟a penutup.
12

 

 

6. Kelebihan dan Kekurangan Metode Yanbu’a 

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalalam pengguanaan metode 

yanbu‟a. 

Adapun kelebihan-kelebihan metode yanbu‟a, antara lain : 

a. Metode yanbu‟a tidak hanya metode baca-tulis melaikan juga metode 

menghafal bagi peserta didik. 

b. Metode yanbu‟a menggunakn tulisan rosm usmaniy (khat penulisan 

Alquran standar internasional). 

c. Contoh-contoh huruf yang sudah digandeng semuanya berasal dari 

Alquran. 

d. Terdapat materi menulis Arab Jawa Pegon. 

e. Terdapat tanda – tanda yang menunjukkan materi pokok pembelajaran 

f. Metode ini tidak sembarangan orang untuk mengajarkannya, harus orang 

yang sudah mendapatkan izin / rekomendasi dari gurunya. 

                                                             
12

 Muhammad Ulinuha Arwani, Thoriqoh Baca Tulis Dan menghafal Al-qur’an YANBU’A 

Bimbingan dan Cara Mengajar , Op.Cit. h.5.  
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g. Metode ini menekankan pada pembelajaran makhorijul huruf yang 

berbeda dengan metode lain, terletak pada pelafalannya dan keluarnya 

huruf pada bibir. 

Sedangkan “kekurangan metode Yanbu‟a, adalah kurangnya pembinaan bagi 

para guru dan kurangnya ketatnya aturan terhadap siapa saja yang 

diperbolehkan mengajar”.
13

 Dengan demikina Metode yanbu‟a mudah untuk 

dipelajari karena didalamm buku yanbu‟a sendiri terdapat petunjuk- petunjuk 

tentang pembelajran makhorijul hurufnya dan melatih peserta didik secara 

mandiri untuk belajar dirumah.  

B. Metode Iqra’ 

1. Pengertian Metode Iqra’ 

“Metode iqra‟ adalah suatu metode membaca Al-Qur‟an yang 

menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan iqra 

terdiri dari 6 jilid dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap 

sampai pada tingkatan yang sempurna”.
14

 “Metode ini pertama kali disusun 

oleh ustadz As‟ad Humam sekitar tahun 1983-1988 dikotagede 

Yogyakarta”.
15

 Metode iqra ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat 

yang bermacam-macam, karena ditekankan pada bacaannya (membca huruf 

                                                             
13 Fika Fatimatuzzahro, “ Aplikasi Metode Yanbu‟a Dalam Meningkatkan Kefasihan dan 

Kelancaraan Baca Siswa Kelas VII A Pada Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadist Di MTS Al-Hidayah 

Donowarih Kabupaten Malang”.  Skripsi (Malang, 2015), h .41-42. 
14

 Srijatuun, “ Implementasi Pembelajaran Baca Tulis  Al-Qur‟an dengan Metode Iqra Pada Anak 

Usia Dini di RA Perwanida Slawi Kabupaten Tegal”. Jurnal Pendidikan Islam, Vol.11, No.1 (Tahun 

2017), h. 33.  
15

 Ali Muhsin, “Pengaruh TPA Terhadap Peningkatan Program Tahfidz Qur‟an”. Jurnal KUTTAB, 

Vol. 1, No.2 (September 2017), h. 218.  
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Alquran dengan fasih). Bacaan langsung tanpa dijeda, atinya diperkenalkan 

nama-nama huruf hijaiyah dengan cara siswa belajar dengan aktif dan bisa 

dilaksanakan secara individual. Metode iqra ini sangat berkembang dan 

menyebar di Indonesia dan umum digunakan dikalangan anak-anak sebagai 

awal tahap belajar membaca Al-Qur‟an. 

2. Langkah-Langkah Mengajar dengan Metode Iqra’ 

a. Menggunakan system CBSA (Cara Belajar Santri Aktif), guru sebagai 

penyimak saja, jangan sampai menuntun, kecuali hanya memberikan 

contoh pada pokok pembelajaran. 

b. Privat, yakni guru menyimak secara langsung secara individual 

c. Pengajaran bisa bersifat klasikal atau kelas besar, guru menerangkan 

pokok-pokok pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. 

d. Bagi peserta didik yang sudah faham bisa membantu temannya yang 

belum faham dan mengerti.
16

 

 

3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Iqra’ 

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalalam pengguanaan metode iqra‟. 

Adapun kelebihan-kelebihan metode Iqra, antara lain:: 

a. Adanya Pedoman yang berupa (Modul) mudah untuk dibawa dan 

dilengkapi  dengan petunjuk-petujuk teknis pembelajaran bagi guru serta 

pelatihan dan pendidikan guru. Agar dapat di pahami dengan mudah. 

b. CBSA ( Cara Belajar Siswa Aktif), siswa di tuntut untuk mengenal huruf 

hijaiyah yang sudah tertera didalam buku. 

c. Bersifat individu (privat), artinya murid bisa latihan sendiri kemudian 

dibimbing secara individual dan bisa dilakukan pembelajaran secara 

kolektif dengan menggunakan buku iqra klasikal. 

d. Buku metode iqra‟ bersifat flexible untuk semua umur atau digunakan 

sebagai tahap pertama pembelajaran Alquran. 

e. Buku/modul iqra disusun secara sistematis, dan mudah diikuti, dari bacaan 

yang mudah ke yang sulit, sehingga mudah untuk difahami dan di ingat 

                                                             
16

As‟ad Humam, Buku IQRA Cara Cepat Belajar Membaca Al-Qur’an (Yogyakarta: Balai 

Litbang LPTQ Nasional Team Tadarus “AMM”, 2000), h. iii. 
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bagi setiap orang yang belajar dan mengajarkan membaca Alquran dalam 

waktu yang relative singkat.
17

 

 

Sedangkan kekurangan metode Iqra‟ diantaranya adalah: 

a. Peserta didik kurang tahu nama-nama huruf hijaiyah karena tidak 

diperkenalkan pada awal pertemuan pembelajaran. 

b. Peserta didik kurang faham terkait dengan istilah-istilah makhorijul huruf 

dan nama-nama hukum bacaan tajwid. 

C. Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

1. Kemampuan Membaca 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, 

sanggup melaksanakan sesuatu). Kemudian kata mampu tersebut mendapat 

awalan ked an akhiran –an, jadi kemampuan berarti “kesanggupan, kacakapan 

atau kekuatan”.18 Munandar mendefinisikan kemampuan membaca merupakan 

daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan atau 

latihan. Sedangkan menurut Siskandar kemampuan adalah pengetahuan, 

keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang perlu dimiliki dan dilatihkan kepada 

peserta didik untuk membiasakan mereka berfikir dan bertindak, kemampuan 

ini perlu dimahirkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. 

Membaca merupakan suatu proses di mana pikiran tanpa bantuan 

apapun selain kata-kata dalam bacaan itu dapat meningkatkan pemahaman. 

                                                             
17

 Ibid. h. i. 
18

Team Pandom Media, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), 

h.556. 
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Untuk dapat mencapai taraf mengerti dalam kegiatan membaca diperlukan 

keterampilan-keterampilan tertentu. Di samping itu, sangat diperlukan latihan-

latihan. Membaca bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan 

suatu sintesis berbagai proses yang tergabung ke dalam suatu sikap pembaca 

yang aktif.
19

 

Berdasarkan pendapat diatas maka kemampuan merupakan suatu 

kesanggupan atau kapasitas yang dimiliki seseorang dalam melakukan 

tindakan yang dihasilkan dari pembawaan sejak lahir namun dengan demikian 

kemampuan ini akan berkembang jika diberikan latihan-latihan sehingga 

mampu melakukan sesuatu dengan baik. “Untuk meningkatkan kemampuan 

membaca anak sekolah dasar, guru perlu memperhatikan perihal pemilihan 

bahan ajar membaca, strategi pengajaran membaca, dan probem umum yang 

dihadapi anak dalam membaca”.
20

 

2. Al-Qur’an 

Al-Qur‟an secara etimologi diambil dari kata “qara‟a- yaqrau-qiratan-

waquranan yang berarti sesuatu yang dibaca”.
21

 Arti ini menyiratkan anjuran 

kepada umat islam untuk membaca Al-Qur‟an. Sedangkan secara teminologis 

,Al-Qur‟an adalah “firman Allah Swt. yang disampaikan oleh malaikat Jibril 

                                                             
19

 Nurul Hidayah, “Hubungan antara motivasi belajar dan Kemampuan Membaca Pemahaman 

Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung Tahun 2016/2017”. TERAMPIL Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol 3, No.2 (Desember 2016), h. 287. 
20

St.Y.Slamet, Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas Rendah dan Tinggi SD 

(Surakarta:UPT UNS Press, 2014), h.106-107. 
21

A.W. Munawir dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawair Indonesia-Arab Lengkap 

(Surabaya:Pustaka Progessif, 2007), h. 699.  
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dengan redaksi langsung dari Allah Swt. Kepada Nabi Muhammad Saw. dan 

yang diterima oleh umat islam dari generasi kegenerasi tanpa ada 

perubahan”.
22

 

Syekh Muhammad Abduh mengemukaan tentang definisi Al-Qur‟an 

yaitu: Al-Qur‟an sebagai bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang 

terjaga dalam hafalan-hafalan umat islam. Sedangkan kan Alquran Menurut 

Quraish Shihab yang secara harfiah berarti “bacaan yang sempurna”.
23

 Iqra‟ 

atau perintah membaca, adalah kata pertama dari wahyu pertama yang 

diterima oleh Nabi Muhammad SAW, kata ini sedemikian pentingnya 

sehingga diulang-ulang dua kali dalam rangkaian wahyu pertama. Perintah 

membaca, menelaah, meneliti, menghimpun, dan sebagainnya dikaitkan 

dengan “bi ismi Rabbika” (dengan nama Tuhanmu). Pengaitan ini merupakan 

syarat sehingga menuntut dari si pembaca bukan saja sekedar melakukan 

bacaan dengan ikhlas, tetapi juga antara lain memilih bahan-bahan bacaan 

yang mengantarkannya kepada hal-hal yang bertentangan dengan “nama 

Allah”. 

        Dari uraian tersebut, Al-Qur‟an secara dini menggaris bawahi 

pentingnya “membaca dan keharusan adanya keikhlasan serta kepandaian 

memilih bahan-bahan bacaan yang tepat.”
24

 Alquran turun dijazirah arab 

                                                             
22

Anshori, Lal, Ulumul Qur’an ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2013), h. 17-18. 
23

Suherman, “Pengaruh Kemampuan Membaca Al-qur‟an Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa 

Politeknik Negeri Medan”. Jurnal Ansiru PAI, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember2017), h. 3.  
24

 M.Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 2014), h. 260-263. 
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dengan menggunakan bahasa arab, maka sangat dianjurkan kita mempelajari 

untuk mempelajari bahasa tersebut sehingga kita dapat membaca, 

mengartikan, memahami dan melaksanakan apa yang tercantum didalam Al-

Qur‟an.
25

 Al-Qur‟an adalah mu'jizat terbesar nabi Muhammad. Meski quran 

itu bahasa Arab, bukan berarti semua orang arab yang mahir berbahasa Arab 

bisa mengerti quran secara detail. “Quran adalah kitab suci yang memiliki 

nilai sastra tinggi”.26 

Terampil dalam membaca Al-Qur‟an menjadi kemampuan paling 

dasar yang harus dikuasai oleh umat islam. Langkah awal untuk lebih 

mendalami Al-Qur‟an adalah dengan cara mampu membacanya dengan baik 

dan benar. Terlebih lagi terhadap Al-Qur‟an, karena ibadah penting dalam 

islam, yakni sholat, membutuhkan keterampilan membaca Al-Qur‟an saja 

sudah dinilai ibadah. Dengan demikian bagi kaum muslimin, membaca Al-

Qur‟an dengan baik dan benar mempunyai nilai keagamaan yang tinggi. Itulah 

sebabnya mengapa Alquran sebagai kitab suci yang dibaca mempunyai peran 

sentral dalam kehidupan kaum muslimin.27 Al-Qur‟an menekankan tindakan 

pembacaan dengan perintah pertamanya: "baca atas nama Allah."28 Karena 

                                                             
25

 Afdal, “Implementasi Metode Ummi dalam meningkatkan membaca al-Qur‟an”. Jurnal Pendas 

Mahakam, Vol 1 (1).1-9. (Juni 2016), h.1  
26

 Mohamed Akhirudin Ibrahim, dkk, “The Perception on ulum Al-quran Course: A comparative 

Study Between Research Universities”. Procedings of INTCESS 2017 4
th
 International Conference on 

Education and Social Science (Istanbul-Turkey - 6-8 February 2017), h. 475. 
27

Achmad Luthfi, Pembelajaran Al-Qur’an dan Hadist (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 88.  
28

Tareq M Zayed, “The role of Reading Motivation and Inerest in Reading Engagement of quranic 

Exegesisi Readers”. The Online Journal of Islamic Eucation. Vol.3 Issue 1 (January2015), h.3.  
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belajar dan mengetahui adalah tujuan membaca, Al-Qur‟an juga meminta dan 

bertanya dari orang yang andal dan berpengetahuan. 

Jadi kemampuan membaca Al-Qur‟an adalah kecakapan yang dimiliki 

seseorang dalam ketepatan pengucapan huruf hijaiyah sesuai dengan tanda-

tanda baca atau makhorijul huruf.  

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap  Kemampuan Membaca 

Al-Qur’an 

Suatu kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits, 

haruslah memperhatikan berbagai faktor. Faktor-faktor ini sangat menentukan 

dan memberikan pengaruh terhadap kelancaran proses pembelajaran yang 

akan berlangsung pada kegiatan belajar mengajar. Secara umum faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-Qur‟an adalah : 

a. Faktor guru yang harus memiliki persyaratan : 

1) Memiliki ilmu pengetahuan al-qur‟an dan dapat membaca dan menulis 

Al-Qur‟an dengan baik. 

2) Rajin, dan tekun dalam beribadah dan sopan santun, berakhlak mulia 

3) Berpendidikan atau mengetahui tentang ilmu Al-Qur‟an. 

Apabila ketiga syrat ini tidak dimiliki oleh seorang guru sangatlah sulit 

untuk mengembangkan pembelajaran membaca Al-Qur‟an pada 

peserta didik. Karena dalam hal ini guru memunyai peranan yang 

sangant penting yakni sebagai sutradara sekaligus actor. Artinya 
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dipundak gurulah tempat tugas dan tanggungjawab merencanakan dan 

melaksanakan pengajaran disekolah berada. 

b. Faktor siswa  

Faktor siswa dipengaruhi oleh keragaman yang berbeda-beda dari segi 

karakteristik dan intelektual yang mereka miliki. Dan juga dipengaruhi 

oleh minat, bakat dan motivasi yang dimiliki oleh masing-masing peserta 

didik, ini semua dapat mempengaruhi terhadap kemampuan membaca 

Alquran.
29

 

c. Sarana dann Prasarana 

Faktor ini juga sering menjadi masalah dalam pembelajaran, karena tidak 

semua sekolahan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk 

mendukung keberhasilan pembelajaran yang sesuia dengan kebutuhan 

dalam pembelajaran. 

d. Lingkungan  

Lingkungan merupakan keadaan atau fenomena disekitar peserta didik 

atau tempat belajar yang dijadikan sebagai informasi tentang sesuatu yang 

sedang di pelajari.
30

 Jadi lingkungan yang ramai tentu akan mempengaruhi 

proses belajar yang sedang berlangsung. 
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Muhammad Halil, dkk, ”Upaya Guru Meningkatkan Kemampuan Siswa Membaca Al-Qur‟an 

Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits”. Artikel. (Palangkaraya: STAIN).  
30

B.P Sitepu M.A, Pengembanagan Sumber Belajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 

h.185-186.  
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D. Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di MI 

1. Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah adalah salah 

satu mata pelajaran PAI yang menekan kan pada lemampuan membaca dan 

menulis Al-Qur‟an dan Hadits dengan benar, serta hafalan terhadap surat-

surat pendek  dalam Al-Qur‟an. Hal ini sejalan dengan misi pendidikan dasar 

antra lain : 

a. Pengembangan potensi dan kapasitas belajar peserta didik, yang 

menyangkut rasa ingin tahu, percaya diri, keterampilan berkomunikasi dan 

kesadaran diri. 

b. Pengembangan kemampuan  baca tulis hitung dan bernalar, keterampilan 

hidup, dasar-dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan Yang Maha 

Esa. 

c. Sebagai pondasi bagi pendidikan selanjutnya. 

   Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits  dalam kurikulum Madrasah 

Ibtidaiyah adalah salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan agama 

islam yang diarahkan untuk memberikan motivasi, membimbing, 

mengarahkan pemahaman, mengembangkan kemampan dasar dan 

penghayatan isi yang terkandung dalam Al-Qur‟an dan hadist yang 
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diharappkan dapat diwujudkan dalam prilaku yang mencerminkan iman dan 

taqwa kepada Allah SWT sesuai dengan ketentuan Al-Qur‟an dan Hadits.
31

 

Kementrian kebudayaan RI melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan pembangunan dan kualitas pendidikan di Indonesia salah satu 

caranya adalah mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yaitu 

kurikulum 2013 yang mulai di implementasikan secara bertahap mulai tahun 

pelajaran 2013-2014 melalui pelaksanaan terbatas, khususnya bagi sekolah-

sekolah yang sudah siap melaksanakanya.
32

 Diantranya pembelajaran agama 

yang berada disekolah dasar. Yakni pembelajaran Al-Qur‟an Hadits. 

   Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa mata pelajaran Al-Qur‟an 

Hadits adalah salah satu  mata pelajaran pendidikan agama  islam yang 

diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah yang berguna untuk menyiapkan generasi 

islam yang telah memahami nilai-nilai ajaran agamanya dapat mengamalkan 

dalam kehidupannya dimasa yang akan datang. Sehingga dalam kehidupannya 

mereka dapat menjadikan Al-Qur‟an dan hadits Sebagai pedoman dalam 

hidupnya. 
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32 Ismail Suardi Wekke dan Ridha Windi Astuti, “Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah 
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2. Tujuan Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist di Madrasah Ibtidaiyah 

Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits bertujuan untuk : 

a. Memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, 

menulis,, membiasakan, dan menggemari membaca Al-Qur‟an dan 

hadits. 

b. Memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan 

ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadits melalui keteladanan dan pembiasaan. 

c. Membina dan membimbing perilaku peserta didik dengan berpedoman 

pada  isi kandungan ayat Al-Qur‟an dan hadits.
33

 

3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Ruang Lingkup Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits di Madrasah 

Ibtidaiyah  Meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara : 

a. Pengetahuan membaca dan menulis Al-Qur‟an yang benar sesuai 

dengan ilmu tajwid. 

b. Hafalan surat-surat pendek dalam Al-Qur‟an dan pemahamannya 

melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Pemahaman kandungan surat 

d. Memahami hadis-hadis dan pengalaman melalui keteladanan dan 

pembiasaan mengenai hadits yang berkaitan dengan  pentingnya niat 

dalam amal, silahturahmi, taqwa, menyayangi anak yatim, dan ciri-ciri 

orang munafik. 
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4. Materi Pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

Al-Qur‟an Surat Al-Lahab ayat 1-6, sebagai berikut : 

                          

                            

         
Artinya : 1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan Sesungguhnya Dia akan binasa 

2.Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia 

usahakan. 

3. Kelak Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 

4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar 

5. Yang di lehernya ada tali dari sabut. 

 

Al-Qur‟an Surat Al-Insyrah ayat 1-8, sebagai berikut : 

                          

                             

                             
Artinya : 1. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, 

2. Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, 

3. Yang memberatkan punggungmu 

4. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu 

5. Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

   7.Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah   

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 

8. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
34

 

 

                                                             
34 Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 596. 
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 Hukum Nun Mati dan Tanwin 

 Hukum Nun Mati dan Tanwin ketika bertemu huruf hijaiya terbagi menjadi 4 

macam yaitu : 

1. Idhar artinya jelas. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan Huruf 

6 yaitu : ح خ ع غ ه( )ء  

2. Idgham terbagi menjadi 2 yakni idham bighunnah artinya memasukkan 

huruf satu kehuruf yang lainnya dengan mendengung, Apabila ada nun mati 

dan tanwin bertemu dengan huruf 4 yaitu (ي ن م و(dan idgham 

bilaghunnah artinya memasukkan huruf satu kehuruf yang lainnya dengan  

tanpa mendengung, Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf 2 

yaitu ( )ل ر   

3. Iqlab artinya membalik suara nun mati menjadi mim mati, Apabila ada nun 

mati dan tanwin bertemu dengan huruf satu yaitu (ب) 

4. Ikhfa‟ artinya samar-samar,Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu 

dengan huruf 15  ( ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك  ت)  
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5. Pentingnya Al-Qur’an Hadits Bagi Peserta didik 

 

Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits merupakan sumber rujukan utama 

dikehidupan umat manusia. Al-Qur‟an Hadits memainkan peran penting 

dalam mengatur dan menjelaskan aturan-aturan hidup manusia agar 

mendapatkan keselamatan hidup baik didunia maupun diakhirat. Begitu 

pentingnya Al-Qur‟an Alquran dan Hadits bagi manusia mensifati dirinya 

sebagai petunjuk bagi manusia, yang memberikan penjelasan dan mampu 

membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang bathil.  

Demikian juga hadits berperan penting dalam menegaskan dan merinci 

kandungan Al-Qur‟an.
35

 

E. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Berikut ini beberapa penelitian yang relevan atau terdapat kaitannya dengan 

penelitian saat ini, antara lain : 

a. Nurul Arifah dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Penggunaan 

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

TPQ Baitul Muttaqin Mojokerto”.
36

 Penelitiian Nurul Arifah berkesimpulan 

bahwa dalam penelitiannya  menggunakan analisis data regresi linier 

sederhana guna mengetahui linieritas satu variabel dengan variabel yang lain 

dan dengan menggunakan analisis data uji signifikan guna untu mengetahui 

pengaruh signifiikan antra variabel X (Penggunaan metode yanbu‟a) dengan 
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 Achmad Luthfi, Op, Cit. h. 36. 
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variabel Y (Peningkatan kemampuan membaca Al-Qur‟an). Dan hasil 

penelitiannya diperoleh Fhitung sebesar 14,845 dengan signifikansi 0,005 

sedangkan Ftabel  dengan taraf signifikansi 5% diperoleh Ftabel 4,20. Dengan 

demikian penguji menunjukkan menerima Ha. Artinya penggunaan metode 

yanbu‟a terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur‟an di TPQ 

Baitul Muttaqin Mojokerto mempunyai pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an. 

b. Latifah dalam penelitiaanya yang berjudul “Penerapan metode yanbu‟a 

terhadap kemampuan baca tulis Al-Qur‟an dikelas II MI Sunan 

Pandanaran”.
37

 Dalam penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif, 

dalam pengumpulan data nya dilakukan dengan menggunakan responden 

siswa (angket), observasi wawancra dan dokumentasi. Hasil pengujian 

validitas menunjukkan 15 butir soal angket penerapan metode yanbu‟a dan 

angket kemampuan BTAQ terbukti valid. Sedangkan hasil uji reabilitasnya 

instrument penerapan metode yanbu‟a sebesar 0,642. Hasil tersebut 

dinyatakan reliable. Jadi ada pengaruh yang signifikan antara penerapan 

metode yanbu‟a terhadap kemampuan baca tulis Alquran siswa kelas II MI 

Sunan Panadanaran. 

Dari beberapa hasil dan pendapat peneliti diatas penulis akan meneliti 

pengaruh penggunaan metode yanbu‟a terhadap kemampuan membaca Al-
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Qur‟an pada mata Pelajaran Alquran Hadits, peneliti focus pada kemampuan 

membaca nya saja dan mengacu pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits. 

F. Kerangka Berfikir 

“Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting”.
38

 Kerangka pemikiran merupakan sintesa/ kesimpulan tentang 

hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan, berdasarkan teori-teori yang di deskripsikan tersebut, selanjutnya 

dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa/kesimpulan 

tentang hubungan antar variabel yang diteliti. 

       Berdasarkan latar belakang masalah dan pandangan teoritis yang telah 

diuraikan diatas, selanjutnya akan dijelaskan pengaruh variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel 

bebas dan variabel terikat. Untuk menggabmbarkan alur pemikiran, penulis akan 

menggambarkan melalui diagram pikir yaitu: 

Gambar 1 

Alur Berfikir  

 

 

Keterangan: 

V= Variabel 

X = Bebas (Penggunaan Metode Yanbu‟a) 

Y = Terikat (Kemampuan Membaca Al-Qur‟an) 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016),  h.91. 

VX Y 
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G. Hipotesis 

Hipotetis merupakan jawaban sementara yang kebenarannya masih harus 

diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari landasan teori. 

Hipotesis juga merupakan “suatu jawaban sementara yang merupakan konstruk 

peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua 

variabel atau lebih.”
39

 

 

a. Hipotesis Penelitian 

Ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode yanbu‟a terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an pada mata pelajaran Al-Qur‟an hadits kelas 

IV MIN 7 Bandar Lampung. 

b. Hipotesis Statistik 

1) Bila nilai Signifikan (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha 

dengan Taraf Signifikasi α =5%   

 (tidak ada pengaruh yang signifikan dalam penggunaan metode yanbu‟a  

terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an pada mata pelajaran Al-Qur‟an 

hadits kelas IV MIN 7 Bandar Lampung). 
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 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif ,kualitatif, dan Penelitian Gabungan  (Jakarta: 

Kencana, 2014),  h.131.  
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2) Dan bila nilai signifikan (2-tailed) < 0,05 maka Ha diterima dan menolak 

Ho dengan Taraf Signifikasi α =5%   

 (ada pengaruh yang signifikan dalam  penggunaan metode yanbu‟a 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an pada mata pelajaran Al-Qur‟an 

Hadits kelas IV MIN 7 Bandar Lampung). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitan dan Desain Penelitian 

 “Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.
1
 Setiap penelitian mempunyai tujuan dan 

kegunaan tertentu, secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat 

penemuan, pembuktian dan pengembangan. Dalam penilitain ini peneliti 

mempunyai tujuan yakni yang bersifat penemuan, peneliti akan mencari tahu 

adakah pengaruh penggunaan metode yanbu’a terhadap kemampuam membaca 

Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. 

Berdasarkan tingkat kelamiahan metode penilitian terbagi menjadi 3 bagian 

yaitu penelitian eksperimen, survey dan naturalistik (kualitatif). Pada penilitin ini, 

metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. “Metode 

eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan”.
2
 Peneliti menggunakan metode eksperimen berarti peneliti 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan 

penelitian yang terstruktur dan menguantifikasikan data untuk dapat 

                                                             
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016),  . h. 3.  
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D  (Bandung: Alfabeta, 2016),  h. 
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digeneralisasikan.
3
 Bentuk desain ekperimen yang digunakan pada metode ini 

adalah Quasi Ekperimen.  

Dalam penelitian ini design yang digunakan adalah Nonequivalent Group 

Posttest Only Design. Dalam design ini tidak diacak secara individu,akan tetapi 

diacak untuk menentukan kelompok (cluster). Kelompok pertama diberi 

perlakuan X dan kelompok yang lain tidak. “Kelompok yang diberi perlakuan 

disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut 

kelompok kontrol”.
4
 Dalam pola ini baik kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dikenakan posttest, tetapi hanya kelompok eksperimen yang mendapatkan 

perlakuan sehingga design nya sebagai berikut : 

Tabel 4 

Nonequivalent Group Posttest Only Design  

Kelas Perlakuan Posttest 

A X Q1 

B C Q1 

 Keterangan : 

 A = Kelas Eksperimen 

 B = Kelas Kontrol 

 Q1 = Posttest 

 X = Pembelajaran dengan menggunakan metode yanbu’a 

 C = Pembelajaran dengan menggunakan metode iqra’ 
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Muslich Anshori dan Sri Iswanti, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Surabaya : Airlangga 

University Press, 2107), h.14. 
4
 Ibid, h. 76. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di MIN 7 Bandar Lampung 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap yakni pada tanggal 03 

Mei sampai 03 Juni 2018 dikelas IV Tahun Ajaran 2017/208. 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Metode Yanbu’a 

Metode Yanbu’a adalah suatu metode baca tulis dan menghafal Al-

Qur’an untuk membacanya murid tidak boleh mengeja akan tetapi membaca 

langsung dengan cepat, tepat, lancer dan tidak putus-putus disesuiakan dengan 

kaidah makhorijul huruf. Metode yanbu’a ini yang akan di terapakan dalam 

pembelajaran Al-Qur’an hadits. 

2. Kemampuan membaca  Al-Qur’an  

Kemampuan membaca dapat dirtikan sebagai kemampuan dasar atau 

bekal yang harus dimiliki oleh serang peserta didik dalam belajar. Untuk 

meningkatkan kemampuan membaca anak sekolah dasar, guru perlu 

memperhatikan perihal pemilihan bahan ajar membaca. Dalam hal ini 

kemampuan dasar dalam mempelajari Al-Qur’an harus jelas pelafalan 

makhorijul huruf. 
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3. Al-Qur’an Hadits 

Al-Qur’an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah adalah salah satu mata 

pelajaran PAI yang menekan kan pada lemampuan membaca dan menulis Al-

Qur’an dan Hadits dengan benar, serta hafalan terhadap surat-surat pendek  

dalam Al-Qur’an 

D. Variabel Penelitian 

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa : “Variabel penelitian adalah obyek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.”
5
 Dari 

pengertian ini maka variabel dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua jenis, 

yakni:   

1. Variabel bebas (Independent Variable) merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel lain atau menghasilakan akibat pada variabel lain, 

variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel (X) . 

2. Variabel terikat (Dependent Variable) merupakan variabel yang diakibatkan 

atau dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai variabel 

yang dijelaskan dalam focus atau topic penelitian.
6
 

Jadi variabel dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas (X) nya adalah Penggunaan Metode Yanbu’a. 

b. Variabel Terikat (Y) nya adalah kemampuan Membaca Al-Qur’an. 

                                                             
5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Peendekatan Praktis (Jakarta: Renika Cipta, 

2013), h.161. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung : Alfabeta, 2016), h.97. 
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E. Populasi dan Sampel 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek /subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
7
 Menurut Suharsimi arikunto 

“populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”.
8
 Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa populasi merupakan kumpulan Sesuatu yang lengkap dan 

kelas yang akan dijadikan obyek dalam penelitian. Adapun yang menjadi obyek 

penelitian adalah seluruh siswa MIN 7 Bandar Lampung. “Sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.
9
 Suharsimi 

Arikunto mengatakan bahwa “apabila populasi kurang dari 100 orang, lebih baik 

diambiil semuanya, sehingga peneltiannya adalah populasi.  

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam proses penelitian. Teknik 

sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu probality 

sampling dan non probality sampling. Kemudian  Probality sampling terbagi lagi 

menjadi beberapa bagian yaitu simple random sampling, proportionate startifed 

random sampling, disproportionate stratified random sampling, cluster random 

sampling (area sampling). Dalam penilitian ini menggunakan cluster random 

sampling (area sampling). “Teknik ini digunakan untuk pengambilan sampel 

                                                             
7
 Sugiyono, Op.Cit. h. 80. 

8
 Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h.173.  

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, Op.Cit. h. 149. 
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dalam penelitian eksperimen bidang pendidikan.”
10

 Karena pengambilan 

sampelnya berbeda dengan teknik pengambilan yang lain yaitu dilakukan  secara 

random (acak kelompok) bukan acak individu. Cara pengambilannya sebagai 

berikut : 

1. Peneliti menyiapkan dua buah lembar kertas yang sudah dipotong kecil 

2. Masing-masing kertas dituliskan nama kelasnya kemudian digulung 

3. Masukkan ke dalam botol, lalu diundi 

4. Dan kertas yang keluar pertama sebagai kelas eksperimen dan kertas yang 

keluar kedua sebagai kelas kontrol. 

Setelah dilakukan pengambilan sampel diperoleh bahwa sampel dalam 

penelitian ini adalah peserrta didik kelas IV A dan IVB dengan jumlah peserta 

didik kelas yakni kelas A berjumlah 20 peserta didik dan kelas B berjumlah 21 

peserta didik. Sampel kedua kelas tersebut akan dikategorikan kedalam kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas IVA sebagai kelas eksperimen pada 

pembelajran Al-Qur’an Hadits peneliti mengajar dengan menggunaakan metode 

yanbu’a. Sedangkan kelas IVB sebagai kelas kontrol pada pembelajaran Al-

Qur’an Hadits peneliti mengajar dengan menggunakan metode iqra’. 

 

 

 

 

                                                             
10

Jakni, Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan, (Bandung:Alfabeta, 2016), h. 84.  
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Tabel 5 

Sampel Penelitian Kelas IV MIN 7 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018 

No Kelas 
Jumlah 

Jumlah 
L P 

1 IVA 9 11 20 

2 IVB 11 10 21 

Jumlah   41 

Sumber : Dokumentasi MIN 7 Bandar Lampung tahun Ajaran 2017/2018 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian, diperlukan suatu metode yang cocok dan 

sesuai dengan data yang akan terkumpul. Teknik pengumpulan data merupakan 

cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode test, wawancara, 

dokumentasi.  

a. Test 

“Test (Sebelum adanya Ejaan yang disempurnakan dalam bahsa 

Indonesia ditulis dengan test), adalah merupakan alat prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan 

cara dan aturan-atruran yang sudah ditentukan”.
11

 Sedangkan Suharsimi 

Arikunto mengatakan bahwasannya test adala “serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuanintelegendi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok”.
12

  

                                                             
11

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan  (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 67 
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis., Op.Cit, h. 193. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes lisan. Test ini 

dilaksanakan oleh kelas eksperimen dan kelas kontrol. Test yang akan 

dilakukan adalah tes akhir yang berupa tes praktik/lisan. Tes ini dilaksanakan 

mengacu pada landasan teori yang ada dan sebagai hasil akhir suatu 

pembelajaran (Postest). Tes akhir (Posstest) dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits setelah dilakukan penerapan metode yanbu’a dan iqra, maka 

dari itu akan disusun daftar penilaian yang akan digunakan pada penelitian. 

Adapun indikator yang diukur dalam tes ini adalah : 

1) Kelancaran/kefasihan 

2) Makharijul huruf 

3) Tajwid 

Tabel 6 

Indikator Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

No Indikator Kriteria Skor 

1. Kelancaran 1. Peserta didik dapat membaca dengan 

lancar dan benar 

2. peserta didik dapat membaca dengan 

terbata-bata 

3. Peserta didik masih sulit membaca 

dengan lancar dan benar 

4. Peserta didik tidak bisa membaca 

dengan lancar dan benar 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2. Makhorijul Huruf 1. Peserta didik dapat mengucapkan 

huruf hijaiyah dan membedakan suara 

dengan jelas huruf yang hampir sama. 

2. peserta didik dapat mengucapkan 

huruf hijaiyah dan membedakan suara 

dengan samar-samar huruf yang 

hampir sama. 

4 

 

 

3 
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No Indikator Kriteria Skor 

3. Peserta didik masih sulit mengucapkan 

huruf hijaiyah dan membedakan suara 

dengan jelas huruf yang hampir sama. 

4. Peserta didik tidak bisa mengucapkan 

huruf hijaiyah dan membedakan suara 

dengan jelas huruf yang hampir sama. 

2 

 

 

1 

 

 

 

3. Tajwid 1. Peserta didik dapat mengucapkan 

dengan benar hukum nun mati dan 

tanwin,qolqolah. 

2. peserta didik dapat mengucapkan 

dengan tidak benar hukum nun mati 

dan tanwin 

3. Peserta didik masih sulit mengucapkan 

dengan benar hukum nun mati dan 

tanwin 

4. Peserta didik tidak bisa mengucapkan 

dengan benar hukum nun mati dan 

tanwin 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 Nilai yang diperoleh peserta didik didapat dari formula berikut : 

Nilai = Jumlah Skor Siswa X 100 

 Jumlah Skor Total 

Dengan jumlah skor total = 12 

 

Pada saat melakukan penilaian, penilaian bertolak pada indikator yang sudah di 

tentukan pada tabel diatas, untuk menentukan nilai akhir perlu adanya  kriteria 

penilaian. Kriteria penilaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 7 

Kriteria Penilaian Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Rentangan Skor Nilai Tingkat Kemampuan 

≥ 90 A Sangat Baik 

70-89 B Baik 

50-69 C Cukup 

< 50 D Kurang 
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b. Metode Wawancara (interview) 

“Metode Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan 

oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.
13

 Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara sebagai teknik 

pengumpulan data pada saat melakukan studi pendahuluan, untuk menemukan 

permasalahan yang akan diteliti, ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlahnya respondennya sedikit/kecil dan untuk 

mengetahui secara langsung kegitan siswa dalam pembelajaran al-qur’an 

hadits dikelas. 

c. Metode Dokumentasi 

Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan dapat 

menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal kata dokumen, 

yang artinya barang-barang tertulis. “Didalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah,dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya”.
14

 Metode dokumen ini salah satunya berbentuk dokumen 

rekaman vidio. 

Rekaman vidio ini digunakan agar guru bisa lebih jelas dalam menilai 

kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik, dan mengefesiensikan waktu 

penilaian didalam kelas, karena tidak akan maksimal jika dilaksanakan 

                                                             
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis., Op.Cit. h. 198.  
14

 Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h. 201.  
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penilaian langsung didalam kelas, salah satu faktornya yakni keterbatasan 

waktu dalam pembelajaran. Jadi penliti menggunakan dokumen rekaman 

vidio sebagai bukti proses pembelajaran didalam kelas yakni pada tes 

kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik. Adapun penilaian yang 

dilakukan melalui dokumen rekaman vidio tersebut adalah kelancaran dan 

kefasihan anak dalam membaca Al-Qur’an, Makhorijul huruf dan tajwid. 

G. Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya meneliti adalah melekukan suatu pengukuran, maka harus 

ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam peneletian biasanya dinamakan 

instrumen penelitian. Jadi instrument penelitian adalah “suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun social yang diamati, Secara spesifik 

semua fenomena ini disebut variabel penelitian”.
15

 

Tabel 8 

Kisi-Kisi Instrumen  

Variabel Subvariabel Indikator 
Maqra’ 

Kemampuan 

membaca 

Alquran 

1.Kelancararan 

/Kefasihan 

1. Lancar dan benar 

2. Tepat panjang pendek bacaan 

3. Fasih dan tartil 

Surat Al-

lahab dan 

surat al-

Insyirah 2. Makhorijul 

huruf 

1. bacaan makhorijul huruf pada 

huruf hijaiyah 

2. Sifat-sifat huruf (hulqun, 

lisan, tafkhim, tarqiq, tafhim 

dan tarqiq, hams,istiqla’tanda 

tasjid) 

3. Tajwid 1. Hukum nun mati dan 

tanwin(idhar, idham, 

ikfa’,iqlab) 

2. Hukum qolqalah 

                                                             
15

 Sugiyono, Metode Penelitian. Op.Cit. h. 102.  
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Tabel 9 

Kisi-Kisi Instrumen Penilaian  

Kompetensi Inti 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Butir Tes 

1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama 

yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, 

guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 

mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di 

rumah, di sekolah dan tempat 

bermain.  

4. Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa yang 

jelas, sistematis dan logis, 

dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, 

dan dalam  tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak 

mulia. 

 

4.2Menghafalkan 

Q.S al-

Insyirah 

secara benar 

dan fasih 

1. Peserta didik 

mampu 

melafalkan 

bacaan 

dengan 

lancar dan 

jelas 

2. Peserta didik 

melafalkan 

bacaan sesuai 

dengan 

makhorijul 

huruf 

3. Peserta didik 

melafalkan 

bacaan 

dengan 

menggunaka

n kaidah ilmu 

tajwid 

Tes Lisan 

(Membaca 

Alquran) 
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Tabel 10 

Intrumen Penelitian dan Tujuan Penggunaan Instrumen 

No 
Jenis 

Penelitian 
Tujuan Instrumen 

Sumber 

Data 
Waktu 

1.  Tes Lisan Untuk mengetahui hasil 

kemampuan membaca Alquran 

menggunakan metode Yanbu’a 

dalam membaca Alquran 

Siswa pada akhir 

kegitan 

penelitian 

2. Wawancara  Mendapatkan informasi dan 

mencari tahu segala Sesuatu 

yang berkaitan dengan 

sekolahan, tentang sejarah 

berdirinya MIN 7 Bandar 

Lampung 

Kepala 

Sekolah 

dan Guru 

Pada saat 

penelitian 

3. Dokumentasi Mengumpulkan data cetak 

berupa foto atau bukti-bukti 

selama proses pembelajaran 

Sekolah, 

guru , dan 

siswa 

Selama 

kegiatan 

berlangsung 

 

H. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh reponden atau 

sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajiakan data tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan  untuk menguji hipotesa yang diajukan.
16

 Data yang 

diperoleh dari proses dan hasil pembelajaran dianalisis secara deskriptif, yaitu uji 

prasyarat dan uji hipotesis. Uji prasyarat yang digunakan adalah uji normalitas 

jenis uji Kolomogrov-Smirnof dan uji homogenitas jenis variansi.
17

 Hasilnya 

                                                             
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Op.Cit. h. 207. 
17

 M.Yusuf T dan Mutmainnah Amin, “Pengaruh MIND MAP dan Gaya Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa”. Tadris:Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol 1, No.1 (Juni 2016), 

h.88.  
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diperoleh dari hal sebenarnya dari penelitian bentuk persentase, dengan teknik 

analisis sebagai berikut : 

1. Uji Coba Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan gaya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian 

data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan 

oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.
18

 

Instrumen yang digunakan peneliti adalah perintah kerja untuk membaca dengan 

menggunakan indikator yang sudah ditentukan yaitu kelancaran/kefasihan dalam 

membaca Al-Qur’an, makhorijul huruf dan tajwid. 

Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat ahli  

(judgment experts). Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksikan tentang 

beberapa aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tersebut, maka 

selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Dengan demikian para ahli diminta 

pendapatnya tentang istrumen yang telah dirancang atau disusun. 

2. Uji Coba Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sampel yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak. Suatu penelitian data yang diperlukan harus 

bervariabel normal, bila data setiap variabel tidak normal maka tidak bisa 

                                                             
18

 Ibid, h. 363.  
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menggunakan statistic parametik. Metode normalitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik kolmogorov-smirnov pada progam 

computer SPSS V.16 For Windows. 

Kriteria penetapan dengan cara membandingkan nilai sig. (2-tailed) 

pada tabel kolmogorov-smirnov dengan taraf signifikasi 0,05 (5%). Dengan 

demikian  dasar pengambilan keputusan bahwa jika nilai sig. (2-tailed)> 0,05 

maka berdistribusi normal. Sebaliknya jika jika nilai sig. (2-tailed)< 0,05 

maka distribusi tidak normal.  

b. Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas, dilakukan juga uji homogenitas untuk 

mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi. Uji homogenitas 

yang digunkan adalah uji homogenitas dua varians atau uji Fisher. Yaitu : 

F= 
  

  
 

Keterangan : 

F   : Homogenitas 

Sı¹ : Varians yang besar 

Sı²  : Varians yang kecil
19

 

a. Hipotesis 

Ho : kedua sampel memiliki varians sama 

Hı : Kedua sampel memiliki varias yang berbeda 

b. Tingkat signifikansinya,   = 5 % 

Ho :diterima jika Fh ≤ Ft  Ho = data memiliki varians homogen 

Hı :diterima jika Fh ≥ Ft   Ho = data tidak memiliki varians homogen 

                                                             
19

 Ibid. h. 249.  
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 Dalam penelitian ini uji homogenitas menngunakan uji variasi pada SPSS v.16 

For Window.  

3. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis dapat diartikan sebagai “suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul”.
20

 Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang 

telah dilakukan pada penelitian ini diterima atau tidak. Uji hipotesis digunakan 

untuk melihat hasil tes peserta didik dari kelompok eksperimen dan kontrol 

dilakukan uji parametik yaitu uji t.  

Statistik uji ini digunakan dalam pengujian hipotesis, uji-t digunakan ketika 

informasi mengenai nilai variance (ragam) populasi tidak diketahui. Uji-t adalah 

salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

yang signifikan (meyakinkan) dari buah mean sampel (dua buah variabel yang 

dikomparasikan) dan “untuk membandingkan rata-rata dua kelompok”. Bila 

sampel berkorelasi atau bepasangan, misalnya membandingkan kelompok kontrol 

dan eksperimen maka digunakan t-test sampel related. Dalam uji t ini digunkan 

uji-t independent dengan menngunakan program  SPSS V.16 for window. 

Rumus Uji-t. 

 to= 
     

√ 
          

        
  
     

     
 

 

 

 

 

                                                             
20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis., Op.Cit. h. 110. 
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Keterangan : 

t    : angka atau kofisien derajat perbedaan mean kedua kelompok 

Mı : Mean kelompok perlakuan eksperimen 

M₂  : Mean kelompok perlakuan kontrol 

X   : deviasi setiap x² dan xı 

Y   : deviasi setiap y² dan yı 

nı : jumlah peserta didik kelompok perlakuan (metode Yanbu’a) eksperimen 

n₂   : jumlah peserta didik kelompok perlakuan(metode Iqra’)  kontrol
21

 

 

Setelah diukur uji t kemudian memebentuk interprestasi tehadap (t₀ ) 

dengan rumus :Df atau db = (N1 + N2) – 2 

 t₀  ≥ t- tabel, berarti Ha diterima dan Ho ditolak dengan taraf    = 5 %. 

(ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode yanbu’a terdapat  kemampuan 

membaca Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas IV MIN 7 

Bandar Lampung). 

t₀  ≤ t- tabel, berarti Ha ditolak dan Ho diterima dengan taraf    = 5 %. 

(tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode yanbu’a terdapat  

kemampuan membaca Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an hadits kelas IV 

MIN 7 Bandar Lampung).  

 

 

                                                             
21

 Anas sudijono,Pengantar Statistika Pendidikan ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 

314.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Tempat Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah  

Dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, maka di Bandar 

Lampung tepatnya dikelurahan Jagabaya II telah didirikan MIN 7  Bandar 

Lampung. Yang merupakan salah satu lembaga Pendidikan dasar yang setaraf 

dengan sekolah dasar. Yang didirikan pada tahun 1960, dengan nomor statistik: 

11118710007. Adapun maksud dari pendirian sekolah ini adalah sebagai berikut: 

a. Membentuk manusia muslim di Indonesia sesuai dengan apa yang telah 

diprogramkan oleh pemerintah yang tercantum dalam GBHN. 

b. Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendidikan bagi tingkat dasar. 

     Min 7 Bandar Lampung dinegerikan pada tanggal 25 November 1995 

dengan keputusan Menteri Agama RI No. 515A tahun 1995, No urut 117. Min 7 

Bandar Lampung ini sejak berdirinya sampai sekarang ini telah mengalami 

pergantian kepala sekolah sebanyak Sembilan kali, antara lain: 

a. Ustad Abdul Halim, (sebagai pendiri Min 7 Bandar Lampung) sejak tahun 

1960-1967. 

b. Hj. Nawawi, tahun 1967-1969 

c. Erwansyah, tahun 1969-1974 

d. Kusairi kadir, tahun 1974-1980 
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e. Rabiatun, tahun 1980-1982 

f. Tajuddin Nor, tahun 1982-2997 

g. Hj. D. Maknoni, tahun 1997-2000 

h. Hj. Naryati Zen, tahun 2000- 2006 

i. A. Syarifuddin, tahun 2006-2011 

j. Hj. Munashiroh, S.Ag.MM 2011-sekarang 

MIN 7 bandar Lampung selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, 

baik dari segi jumlah murid ataupun fasilitas belajar yang digunkan dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jagabaya II 

a. Visi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jagabaya II 

Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah di bidang anggaran yang 

lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk 

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) 

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi good governance 

(kepemimpinan yang baik) maka Kantor MIN 7 Bandar Lampung mempunyai 

visi:  

”Menciptakan Siswa Berakhlakul Karimah, memiliki ilmu pengetahuan yang 

berguna untuk dirinya dan keluarga, masyarakat bangsa dan Negara serta 

Agama”. 

Visi ini menjelaskan mengenai kemauan dari semua dari semua pegawai MIN 

7 bandar Lampung untuk menjadi pengelola kependidikan yang berdedikasi, 
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bermoral, transparan dan mempunyai kemampuan teknis dan professional 

untuk menciptakan siswa berakhlakul karimah dan memiliki ilmu. 

Indikator-indikator Visi: 

1) Menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai pandangan hidup, 

sikap hidup dan keterampilan hidup dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Memiliki daya saing dalam prestasi UASBN. 

3) Memiliki daya saing dalam memasuki pendidikan lanjut (SMP/MTs) yang 

favorit. 

4) Memiliki daya saing dalam prestasi olimpiaade matematika, IPA, KIR, 

pada tingkat lokal, nasional dan/atau internasional. 

5) Memiliki daya saing dalam prestasi seni dan olah raga. 

6) Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. 

7) Memiliki kemandirian, kemampuan beradaptasi dan survive di 

lingkungannya. 

8) Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan konsdusif untuk belajar. 

b. Misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jagabaya II 

Untuk mencapai visi madrasah tersebut, misi dari penyelenggaraan 

pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah adalah sebgai berikut: 

1) Siswa terbiasa dengan implamentasi 

2) Mengajarkan dan mengembangkan pendidikan dasar iptek dan imtaq  

3) Menjalin kerja sama antar lembaga pendidikan  

4) Memadukan keunggulan madrasah dengan yang ada dalam masyarakat 
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5) Menumbuhkan kesadaran orangtua tentang pentinnya partisipasi dalam 

mewujudkan pendidikan yang berkualitas. 

3. Letak Geografis 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung terletak pada : 

1. Luas Bangunan : 252 M2 

2. Luas Tanah : 1,645 M2 

Di Jln Pulau Buton Gang Gunung Kancil, Jagabaya II, Way Halim 

 

 

4. Nama Guru, Pendidikan Terakhir, dan Bidang Studi/Mapel 

 Min 7 Bandar Lampung memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

yang seluruhnya berjumlah 25 orang sebagai berikut:  

NO NAMA GURU PENDIDIKAN TERAKHIR JABATAN 

1 
Hj. Munashiro, 

S.Ag.MM 

S2 Universitas Saburai 2012 Kamad 

2 Hj. Pori Karlia, S.Pd STKP (Pendidikan Sejarah) 2012 Guru Kelas 

3 Siti Rubbaya, M.Pd. I S2 IAIN 2015 Guru Kelas 

4 Hj. Bainah, A.Ma D2 IAIN (Fak. Tarbiyah)1995 Guru Kelas 

5 Siti Hajar D, S.Pd.I S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 2012 Gubid Agama 

6 Reni Yulianti, S.Ag S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 1996 Gubid Agama 

7 Masnah, S.Pd S1 STKIP PGRI (Matematika) 2004 Guru Kelas 

8 
Hj. Erly Suswati, 

S.Pd.I,M.Pd.I 

S2 IAIN 2014 Gubid Agama 

9 Firdawati, S.Pd.I S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 2008 Guru Kelas 

10 
Aris Sholahuddin, 

S.Pd.I 

S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 2004 Guru Kelas 

11 Rohama, S.Ag S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 1997 Guru Kelas 

12 Hikmaini, S.Pd. I D2 IAIN 1995 Guru Kelas 

13 Barzan, M.Pd. I S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 2002 Guru kelas 

14 
Rismadini, S.Pd.I STIT AGUS SALIM METRO 

LAMPUNG (PAI) 2010 

Gubid Agama 

15 
Muhammad Itsnaini, 

M.Pd.I 

S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 2002 Gubid Agama 

16 Octarina, S.Pd.i S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 2002 Guru Kelas 

17 Mujiam, S.Ag S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 1993 Guru Bahasa arab 
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Sumber : Dokumen Sekolah MIN 7 Bandar Lampung 

5. Data Sarana Dan Prasarana 

 

 

JENIS BARANG 

 

 

JUMLAH 

Air Bersih Ada 

Listrik Ada 

Water close Ada 

Perumahan Tidak ada 

Susunan DP3/Yayas Tidak ada 

Jumlah Meja Guru 8 buah 

Jumlah kursi Guru 8 buah 

Jumlah Meja Murid 67 buah 

Jumlah kursi Murid 134 buah 

Jumlah Lemari 14 buah 

Jumlah papan tulis 5 buah 

Jumlah papan statis 8 buah 

Jumlah Mesin Tik 2 buah 

Computer 15 buah 
Sumber : Dokumen Sekolah MIN 7 Bandar Lampung 

 

 

18 Hj. Andriani, S. Pd.I S1 UML (FAI-PAI) 2015 TU 

19 Lina Aprida, A.Ma D2 IAIN (Fak.Tarbiyah) 1995 TU 

20 Erni SMK MA’ARIF KALIREJO Guru Ekstrakulikuler 

21 
Hendri Yansyah, S.Pd S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) matematika 

2011 

TU Honor 

22 
Tri Agustina, S.Pd.I S1 STIT Insida Jakarta (Fak. 

Tarbiyah) PGSD/MI 2014 

Guru TPA 

23 Devid Frananda, S.Pd STKIP (Pendidikan Sejarah) 2014 Guru TIK 

24 
Rima Silvia, S.Pd.I S1 STIT Insida Jakarta (Fak. 

Tarbiyah) PGSD/MI 2014 

Guru B.Lampung, B. 

inggris 

25 Pison Hawila, S.Pd. S1 STO Metro Guru Olahraga 
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B. Data Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini, untuk memperoleh data kemampuan membaca Al- 

Qur’an peserta didik peneliti menggunakan instrumen penilaian berupa test, yakni 

(tes lisan). Sebelum dilakukan treatmen ada beberapa hal yang disiapkan oleh 

peneliti, yaitu : menentukan sampel penelitian kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, menentukan instrumen tes, menyiapkan perangkat pembelajaran yakni 

silabus dan RPP untuk mengajar, dan menentukan waktu pelaksanaan penelitian. 

Namun sebelum menguji instrumen kemampuan membaca, terlebih dahulu 

dilakukan uji tes membaca Al-Qur’an tahap awal sebelum diberikan perlakuan 

untuk mengetahui sejauh mana keterampilan berbicara awal peserta didik. 

Responden yang digunakan yakni peserta didik kelas IV A dan IV B di MIN 7 

Bandar Lampung yang terdiri dari 41 responden dengan memberikan treatmen 

dengan menggunakan metode Yanbu’a dan Iqra pada kelas kontrol, dan kemudian 

dilakukan tespada akhir pertemuan untuk melihat kemampuan membaca Al-

Qur’an peserta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dikelas IV A MIN 7 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 sebagai kelas eksperimen yang 

menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode Yanbu’a dan dikelas IV 

B sebagai kelas kontrol yang diterapkan dengan menngunakan metode Iqra.  

Hasil yang didapat dari test kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik 

MIN 7 Bandar Lampung disajikan dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 11 

Rekapitulasi Nilai Posttest Tes Kemampuan Membaca Alqur’an Pada Kelas 

Eksperimen (Kelas IV A) 

 

 Nilai Post Test 

Nilai Tertinggi 92 

Nilai Terendah 58 

Jumlah 1516 

Rata-Rata 75,80 

Hasil Pengolahan Data dari Nilai Posttest Kemampuan Membaca Kelas Eksperimen. 

(Lampiran 6) 

 

Data hasil uji tersebut dapat dilihat nilai tes kemampuan membaca Al-

Qur’an pada kelas eksperimen dengan menggunakan metode yanbu’a. Diperoleh 

nilai post test tertinggi adalah 92 dan nilai terendah 58. Jumlah nilai post test 

adalah 1516, dengan rata-rata 75,80. (Lampiran 6, hal ) Dengan distribusi 

frekuensi ( perhitungan mengunakan program  SPSS V.16 for window). Adapun 

penghitungan data menggunakan SPSS 16.0 for Windows menghasilkan output 

sebagai berikut: 

Tabel 12 

 

 

 

 

   

 

 

 

    Penghitungan data Statistik menggunakan SPSS 16.0 for Windows 
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Dari data tersebut dipeoleh hasil bahwa untuk kelas ekperimen N (jumlah 

objek/subjek) sebanyak 20 peserta didik. Dengan rata-rata nilai (Mean)75,80. 

Dengan nilai terendah (Minimum) 58 dan nilai tertinggi (maximum) 92. 

   Tabel 13 

          Tabel Frekuensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghitungan data Statistik menggunakan SPSS 16.0 for Windows 

 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang 

mendapatkan nilai 58 adalah sebanyak 4 peserta didik, dengan persentasi 19.0%. 

Untuk nilai 67 sebanyak 2 peserta didik, dengan persentasi 9,5 %. Untuk nilai 75 

sebanyak 6 peserta didik dengan persentasi 28,6 %. Untuk nilai 83 sebanyak 4 

peserta didik dengan persentasi 19,0 %. Dan untuk nilai 92 sebanyak 4 peserta 

didk dengan persentasi 19,0 %.  

 

 

 

 



66 
 

                                      Histogram Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghitungan Nilai dan Frekuensi berbentuk Histogram menggunakan SPSS 16.0 

for Windows 

Gambar 2 

Grafik Input Nilai Kemampuan Membaca Al-Qur’an Peserta didik pada Kelas 

Eksperimen 

 

Tabel 14 

Rekapitulasi Nilai Posttest Tes Kemampuan Membaca Alqur’an Pada Kelas 

Kontrol (Kelas IV B) 

 Nilai Post Test 

Nilai Tertinggi 83 

Nilai Terendah 50 

Jumlah 1373 

Rata-Rata 65,38 

Hasil Pengolahan Data dari Nilai Posttest Kemampuan Membaca Kelas Kontrol. 

(Lampiran 6) 

 

Data hasil uji tersebut dapat dilihat nilai tes kemampuan membaca Al-

Qur’an pada kelas kontrol dengan menggunakan metode iqra’. Diperoleh nilai 

post test tertinggi adalah83 dan nilai terendah 50. Jumlah nilai post test adalah 

1373, dengan rata-rata 65,38. (Lampiran 6, hal ) 
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Dengan distribusi frekuensi ( perhitungan mengunakan program  SPSS V.16 

for window). Adapun penghitungan data menggunakan SPSS 16.0 for Windows 

menghasilkan output sebagai berikut: 

                                       

Tabel 15 

 

 

 

 

 

 

Penghitungan data Statistik menggunakan SPSS 16.0 for Windows 

 

Dari data tersebut dipeoleh hasil bahwa untuk kelas kontro N (jumlah 

objek/subjek) sebanyak 21 peserta didik. Dengan rata-rata nilai (Mean)65,38. 

Dengan nilai terendah (Minimum) 50 dan nilai tertinggi (maximum) 83. 

Tabel 16 

Nilai Frekuensi Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

Penghitungan data Statistik menggunakan SPSS 16.0 for Windows 
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Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang 

mendapatkan nilai 50 adalah sebanyak 2peserta didik, dengan persentasi 9.5%. 

Untuk nilai 58 sebanyak 8 peserta didik, dengan persentasi 38,1 %. Untuk nilai 75 

sebanyak 5 peserta didik dengan persentasi 23,8 %. Untuk nilai 83 sebanyak 2 

peserta didik dengan persentasi 9,5 %.  

Histogram Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

Penghitungan Nilai dan Frekuensi berbentuk Histogram menggunakan SPSS 16.0 for 

Windows 

Gambar 3 

Grafik Input Nilai Kemampuan Membaca Al-Qur’an Peserta didik pada Kelas 

Kontrol 

 

C. Analisi Data 

1. Hasil Perhitungan Syarat Analisis Data  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi berasal 

dari data yang berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini peneliti 

menguji menggunakan rumus uji kolomogrov-Smirnov dengan bantuan sistem 
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komputer yakni ( perhitungan mengunakan program  SPSS V.16 for 

window).Uji normalitas ini dilakukan pada kelas ekperimen dan kelas kontrol 

dengan jumlah keseluruhan 41 peserta didik. Perumusan hipotesis yang akan 

diuji sebagai berikut : 

Ho : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

Dengan dasar pengambilan keputusan 

1. Jika nilai signifikasi > 0,05 maka data berdistribusi normal 

2. Jika nilai signifiikas < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

Adapun penghitungan data menggunakan SPSS 16.0 for Windows 

menghasilkan output sebagai berikut: 

Tabel 17 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Normalitas menggunakan SPSS 16.0 for Windows (Lampiran 7) 

 

Pada gambar diatas menunjukkan uji normalitas yang menggunakan 

uji kolomogrov-Smirnov dengan bantuan sistem komputer yakni ( perhitungan 

mengunakan program  SPSS V.16 for window), dari test kemampuan 

membaca Al-Qur’an dikelas dikelas eksperimen dengan jumlah 20 peserta 
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didik memperoleh nilai rata-rata (mean) adalah 75,8. Dan kelas kontrol 

dengan jumlah 21 peserta didik memperoleh nilai rata-rata (mean) adalah 

65,3. Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS didapat Asymp Sig (2-

tailed) dengan taraf signifikasi α = 0,05. Jika Asymp Sig (2-tailed) 

(0,586>0,05) pada kelas eksperimen dan (0,158>0,05) pada kelas kontrol. 

Berarti Hipotesis Ho diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji kesamaaan du varian (homogenitas) digunakan untuk melihat 

kesamaaan kedua kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil uji homogenitas 

ini digunkan uji levene Statistic pada program  SPSS V.16 for window. 

Adapun penghitungan data menggunakan SPSS 16.0 for Windows 

menghasilkan output sebagai berikut: 

Tabel 18 

 
Hasil Uji Homogenitas Menggunakan SPSS 16,0 For Windows (Lampiran 8) 

 

Untuk melihat hasil data homogen atau tidaknya adalah dengan melihat 

sig dari Test of Homogeneity Variances apabila nilai sig>0,05. Data diatas 

diperoleh hasil Test of Homogeneity Variances bahwa sig > 0,05 (0,669 > 

0,05) maka data diambil dari data yang homogeny.  



71 
 

c. Uji Hipotesis 

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam peneitian 

ini adalah dengan menggunakan teknik t-test atau yang disebut dengan uji-t. 

Setelah data yang terkumpul dinyatakan homogen dan normal baru kemudian   

dapat dilakukan uji-t. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan telah 

menunjukkan data yang diperoleh tersebut homogen dan berdistribusi normal. 

Maka untuk tahap pengujian hipotesis dapat digunakan uji-t. Adapun 

penghitungan data menggunakan SPSS 16.0 for Windows menghasilkan 

output sebagai berikut: 

Tabel 19 

Independent Samples Test 

 Levene’s Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig t df Sig.(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std.Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

       Lower Upper 

Hasil 

kemampuan 

membaca 

Al-Qur’an 

186 669 3.042 39 004 10.41905 3.42486 3.49161 17.34649 

   37.208 004 10.41905 3.43947 3.45132 17.38677 

             Hasil Uji Homogenitas Menggunakan SPSS 16,0 For Windows (Lampiran 9) 

 

Hipotetis statistik dalam penelitian ini adalah 

Ho :Tidak terdapat  pengaruh metode yanbu’a terhadap kemampuan membaca 

Al-Qur’an peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas IV 

MIN 7 Bandar Lampung. 
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Ha :Terdapat pengaruh metode yanbu’a terhadap kemampuan membaca Al-

Qur’an peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas IV MIN 

7 Bandar Lampung. 

Berdasarkan output dari  uji t dihasilakan nilai  signifikan (2-tailed) 

sebesar (0,04) maka sesuia dengan dasar pengambilan keputusan dalam Uji 

Independent Sampel T-Test. Jika sig< 0,05 (0,04 < 0,05) maka dapat 

disimpulkan Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti bahwa ada pengaruh 

metode yanbu’a terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas IV MIN 7 Bandar Lampung. Dengan 

selisih mean 10.41905 (eksperimen= 75,80 dan kontrol 65,38) yang berarti 

metode yanbu’a lebih berpengaruh dari pada metode Iqra’. 

D. Pembahasan 

Penilitian ini bertujuan unuk mengetahui pengaruh metode yanbu’a terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits. Pada penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas IV A sebagai kelas 

eksperimen yang menerapkan metode yanbu’a dan kelas IVB sebagai kelas 

kontrol yang menerapkan metode iqra’. Dengan jumlah sampel 41 peserta didik 

dengan rincian 20 peserta didik kelas ekperimen dan 21 kelas kontrol. Penelitian 

ini dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan pada kelas eksperimen dan 6 kali 

pertemuan pada kelaas kontrol dengan masing-masing 2 jam pembelajaran pada 

setiap kali pertemuan. Pada setiap kali pertemuan peserta didik melatih 

kemampuan membaca Al-Qur’an dengan cara muraja’ah atau mengulang hafalan 
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surat-surat pendek 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaaan metode yanbu’a terhadap 

kemampuan mambaca Al-Qur’an peserta didik MIN 7 Bandar Lampung. 

Pada kelas eksperimen yang menerapkan metode yanbu’a peserta didik 

menjadi lebih aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Banyak terjadi 

interaksi antara peserta didik dengan guru maupun interaksi dengan peserta didik 

dengan peserta didik lainnya dengan cara guru membimbing bacaan Al-Qur’an 

kepada peserta didik. Yang bermula malu-malu untuk mengucapkan cara 

membaca makhorijul huruf dikelas kontrol setelah belajar dengan menggunakan 

metode yanbu’a peserta didik percaya diri untuk belajar makhorijul huruf dengan 

ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan buku panduan yanbu’a. Mereka maju 

secara individu untuk mencoba mempraktikkan bacaan makhorijul huruf pada 

surah-surah tertentu untuk melatih kemampuan membaca Al-Qur’an peserta 

didik. Kemudian temannya menyimak dan mendengarkan bacaan, kemudian guru 

dan murid secara bersama-sama membenarkan dan mengoreksi bacaan yang 

salah. Ini semua membuat peserta didik antusias untuk mencoba berlatih 

membaca secara bergantian.  

Dengan metode yanbu’a ini peserta didik menjadi aktif dan pembelajaran 

pun menjadi menyenangkan karna dalam pembelajarannya tidak secara klasikal 

saja, terkadang guru menagajak untuk membuat lingkaran kecil (halaqah) agar 

mudah mengawasi dan menyimak bacaan peserta didik. Setelah diadakannya 

latihan secara individu maupun kelompok, maka sebagai pos tes dalam 
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kemampuan membaca Al-Qur’an, setiap peserta didik diwajibkan untuk maju 

secara beurutan untuk membaca Al-Qur’an tanpa bantuan guru. Salah satu 

kelebihan dari metode yanbu’a ini adalah Metode ini menekankan pada 

pembelajaran makhorijul huruf yang berbeda dengan metode lain, terletak pada 

pelafalannya dan keluarnya huruf pada bibir. 

Pada kelas kontrol ini diterapkan metode Iqra’ peserta didik tidak terlalu 

mendalam untuk belajar makhorijul huruf, karena guru menggunakan buku iqra, 

yang tidak terdappat panduan tentang makharijul hurufnya. Dalam 

pembelajarannya guru menggunakan alat peraga yakni dengan potongan kertas 

untuk melatih cara membaca dalam bacaan Al-Qur’annya, kemudian siswa 

membaca dengan mengurutkan potongan-potongan kertas yang telah diberikan 

oleh guru. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban dari permasalahan yang diajukan 

adalah “ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode Yanbu’a terhadap  

kemampuan membaca Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas 

IV MIN 7 Bandar Lampung”. 

Hal ini terlihat pada rata-rata nilai kemampuan membaca Al-Qur’an peserta 

didik yang menggunakan metode yanbu’a lebih tinggi dari pada nilai kemampuan 

membaca Al-Qur’an yang tidak menerapkan metode yanbu’a. Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menerapkan metode yanbu’a memiliki 

pengaruh  terhadapp kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik karena dapat 
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meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik kelas IV MIN 7 

Bandar Lampung. 

Selama melakukan penelitian di MIN 7 Bandar Lampung tidak menutup 

kemungkinan terdapat kendala-kendala yang penulis alami, dan kendala-kendala 

tersebut tidak begitu berarti masih bisa penulis hadapi selama proses 

pembelajaran berlangsung baik dikelas eksperimen maupun dikelas kontrol. 

Hanya saja kendalanya yang dialami peneliti pada saat pembelajaran dikelas 

yakni mengorganisasikan peserta didik dikelas. Terutama di kelas eksperimen 

ketika saat pertama melakukan proses pembelajaran makhorijul huruf mereka 

masih malu-malu untuk mengucapkan bacaan huruf-huruf yang sesuai dengan 

petunjuk buku pandua yanbu’a. Untuk itu  guru memotivasi terlebih dahulu 

sebelum belajar bahwasanya belajar makhorijul huruf itu wajib dipelajari sebelum 

belajar Al-Qur’an dan jangan malu ketika kita belajar makhorijul huruf kelihatan 

jelek wajahnya. Karna sesungguhnya belajar makhorijul huruf itu menggerakkan 

seluruh anggota mulut kita baik tenggorokan, lidah dan langit-langi lidah. 
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BAB V 

 PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan di MIN 7 Bandar Lampung, 

sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa  untuk uji hipotesis 

diperoleh nilai sig.(2 tailed) sebesar 0,04 maka sesuia dasar pengambilan 

keputusan dalam hipotesis jika sig <0,05 (0,04<0,05) maka dapat disimpulkan Ha 

diterima dan Ho di tolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dalam penggunaan metode yanbu’a terhadap kemampuan membaca Al-

Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dikelas IV MIN 7 Bandar 

Lampung. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

a. Diharapkan dalam proses belajar mengajar, hendaknya guru 

memaksimalkan dalam proses pengajarannya yakni salah satu nya dapat 

menerapkan metode yanbu’a untuk meningkatkan kemampuan membaca 

Al-Qur’an dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. 

b. Diharapkan guru tidak berfokus pada satu metode pembelajaran saja, akan 

tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dalam mengajar. 
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2. Bagi Peserta Didik 

a. Disarankan kepada peserta didik agar sering-sering praktik membaca Al-

Qur’an disekolah maupun dirumah untuk melatih kemampuan membaca 

Al-Qur’an secara baik dan benar sesuia dengan kaidah yang sudah 

ditentukan. 

b. Disarankan kepada peserta didik agar dapat memotivasi diri sendiri dalam 

membaca Al-Qur’an serta memotivasi teman dengan cara saling 

menyimak bacaan Al-qur’annya 

3. Bagi Pihak Sekolah 

a. Diharapkan kepada pihak sekolah agar dapat melengkapi fasilitas belajar 

khususnya fasilitas yang berkenaan dengan penunjang kemampuan peserta 

didik dalam membaca Al-Qur’an. 

b. Disarankan kepada pihak sekolah agar dapat meningkatkan kedisplinan 

siswa dan guru dalam proses belajar mengajar sehingga proses KBM yang 

dilakuakan dapat berjalan dengan kondusif dan tertib. 
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