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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت

 

ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim J 

 

Je 

 
 ح

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 
 د
 

dal 

 

D 

 

De 

 
 ذ
 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر
 

ra 

 

R 

 

Er 

 
 ز
 

zai 

 

Z 

 

Zet 

 
 س

 

sin 

 

S 

 

Es 

 
 ش

 

syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

G 

 

Ge 

 
 ف

 

fa 

 

F 

 

Ef 

 
 ق

 

qaf 

 

Q 

 

Qi 

 
 ك

 

kaf 

 

K 

 

Ka 

 
 ل

 

lam 

 

L 

 

El 

 
 م
 

mim 

 

M 

 

Em 

 
 ن 

 

nun 

 

N 

 

En 

 
 و
 

wau 

 

W 

 

We 

 



 

 

ix 

 

 هـ
 

ha 

 

H 

 

Ha 

 
 ء
 

hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

Y 

 

Ye 

  

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : َكْيفَ  

 haula : َهْولَ  

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan 
ya>’ 

ai a dan i  ْى  ـَ
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

ْو   ـَ



 

 

x 

 

 

 

3. M\addah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : َماتَ 

 <rama : َرَمى

 qi>la : ِقْيلَ  

 yamu>tu : ََيُْوتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : َرْوَضُة اأَلْطَفالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَْلَمِديـَْنُة اَْلَفاِضَلةُ 

 al-h}ikmah : َاْلِْْكَمةُ 

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau 

ya>’ 
ى | ... َ  ا ... َ   

d}ammah dan wau 

 

 وُـ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى



 

 

xi 

 

 

 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ـّـ     ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : َربَّناَ 

 <najjaina : ََنَّْيناَ 

 al-h}aqq : َاْلَْق  

 nu“ima : نـُعِ مَ 

 aduwwun‘ : َعُدو  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ــــِـىّ )

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : َعِلى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : َعَرب  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال (alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّْمسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : اَلزَّْلزََلةُ 

 al-falsafah : اَْلَفْلَسَفةُ 
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 al-bila>du : اَْلباَلدُ 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : ََتُْمُرْونَ 

 ‘al-nau : اَلنَـّْوعُ 

 syai’un : َشْيء  

 umirtu : أُِمْرتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an 

(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
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hamzah. 

 

Contoh: 

   billa>h ِِبللِ   di>nulla>h ِدْيُن هللاِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ْم ِفْ َرْْحَِة هللاِ هُ      hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
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Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

h. = Halaman 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 



 

 

xv 

 

 

 

ABSTRAK 

Nama : Indah Lestari 

Nim : 20900118029 

Judul : Penerapan Metode Baghdadi dalam Meningkatkan Kemampuan 
Makhorijul Huruf pada Anak Usia 5-6 Tahun di TPQ Al-Arqom 
Kabupaten Bima 

 Skripsi ini membahas tentang penerapan metode Baghdadi dalam 
meningkatkan kemampuan makhrojul huruf pada anak usia 5-6 tahun di TPQ Al-
Arqom Kabupaten Bima, merupakan program pengajaran Al-Quran yang melatih anak 
dalam mengucapkan makhorijul huruf yang baik dan benar sejak usia dini. Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana Proses Penerapan Metode 
Baghdadi dalam Meningkatkan Kemampuan Makhorijul Huruf pada Anak Usia 5-6 
Tahun di TPQ AL-Arqom Kabupaten Bima; (2) Apa saja faktor pendukung penerapan 
metode Baghdadi dalam meningkatkan kemampuan Makhorijul Huruf pada anak usia 
5-6 tahun di TPQ AL-Arqom Kabupaten Bima; (3) Apa saja kendala pada Penerapan 
Metode Baghdadi dalam Meningkatkan Kemampuan Makhorijul Huruf pada Anak 
Usia 5-6 Tahun di TPQ AL-Arqom Kabupaten Bima. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Deskriptif. Sumber data ini di 
ambil dari 3 narasumber yaitu pembina TPQ yang mengajar metode Baghdadi di TPQ 
tersebut, orangtua, dan santri. Teknik pengumpuln data yaitu berupa observasi, 
wawancara dan dokumentasi secara mendalam menggunakan instrument, Teknik 
analisis data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses Penerapan metode 
Baghdadi dalam meningkatkan kemampuan Makhorijul Huruf pada anak usia 5-6 
Tahun di TPQ AL-Arqom Kabupaten Bima memiliki buku pedoman khusus yang 
diterbitkan oleh pusat pelatihan dan pengembangan metode Baghdadi (P3MB) 
Pesantren Takhasus IIQ Jakarta. Penerapan metode Baghdadi di TPQ Al-Arqom 
dilaksanakan dengan memberi contoh terlebih dahulu oleh Pembina TPQ kemudian 
santri dan santriwati mengikuti cara pengucapan makhrojal huruf dan di jelaskan 
tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. (2) Faktor pendukung dalam menerapkan 
metode Baghdadi yaitu metode ini mempunyai buku panduan, penerapannya 
menggunakan lagu sehingga membuat santri semangat ketika belajar; (3) Kendala guru 
dalam menerapkan metode Baghdadi yaitu daya fokus anak yang kurang karena 
bermain Ketika belajar, kehadiran santri dan santriwati yang kurang efektif, kurangnya 
edukasi dirumah oleh orang tua sehingga masih ada beberapa santri dan santriwati yang 
masih kurang dalam pengucapan makhrojal hurufnya. 

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa Pembina TPQ seharusnya 
melakukan perbaikan sistem terkait peraturan dalam proses pembelajaran untuk tegas 
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pada santri dan santriwati. mengadakan permainan atau teka-teki disela-sela santri 
belajar agar mereka ketika belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa dengan 

sengaja agar anak menjadi dewasa. Dewasa yang dimaksud yaitu agar anak dapat 

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan dapat mencapai tingkat penghidupan 

yang lebih tinggi dalam arti perkembangan mental yang matang.1 

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan adalah usaha yang 

dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan 

kebahagiaan manusia, Sedangkan Menurut Chairul Anwar pendidikan yang terarah 

merupakan pendidikan yang berbasis pada prinsip-prinsip hakikat fitrah manusia, 

artinya pendidikan yang terarah yaitu yang membentuk manusia baik dari sisi jasmani 

maupun rohaninya.2  

Allah swt. memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk belajar karena 

mengingat betapa pentingnya pendidikan untuk manusia agar mendapatkan ilmu 

pengetahuan, orang-orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu Allah akan 

mempermudah jalan orang-orang tersebut ke surga.3 

Haidar, mengemukakan bahwa pendidikan sangat berperan penting dalam 

kehidupan manusia, tanpa pendidikan manusia tidak berdaya, Pada dasarnya 

 

1Hasbullah, “Dasar-dasar ilmu pendidikan”, (Depok: Raja Wali Pers, 2017), h. 1.  

2Chairul Anwar, “Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis”, 

(Yogyakarta: Auka-Pres, 2019) h. 6-7. 

3Muh. Anis Malik, “Memahami Mutiara Hadis Nabi Saw”, (Alauddin University Pres, 2013), 

h. 61. 



2 

 

 
 

pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

pembelajaran agar peserta didik dengan aktif mengembangkan kemampuan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.4 

Pandangan Islam tentang pendidikan yaitu harus mengutamakan pendidikan 

keimanan. Sejarah telah membuktikan bahwa pendidikan yang tidak atau kurang 

memperhatikan pendidikan keimanan akan menghasilkan lulusan yang kurang baik   

akhlaknya. Akhlak yang rendah itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan bersama 

yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.5 

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan dasar yang berupaya untuk 

membina anak sejak lahir hingga umur enam tahun, yang dilakukan dengan pemberian 

rangsangan, pada lembaga pendidikan anak usia dini para pendidik dituntut untuk 

mengembangkan potensi anak sehingga kedepannya anak mampu menghadapi 

persoalan-persoalan kreatif. 6 

Marjorry Ebbeck mengemukakan bahwa seorang pakar anak usia dini dari 

Australia menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pelayanan pada saat 

anak mulai lahir sampai usia delapan tahun.7 

 

4Abdus Salam, Manajemen Insani dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 

7. 

5Widya, Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga dan Masyarakat, Volume 1 Nomor 2 

Juli-Agustus, 2013, h. 100. 

6Tatik Ariyanti, “, Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak”, 

Jurnal dinamika pendidikan Dasar, Volume 8, No. 1, Maret 2016, h. 58. 

7Sunanih, “Kemampuan Membaca Huruf Abjad Bagi Anak Usia Dini Bagian Dari 

Perkembangan Bahasa”, Jurnal pendidikan vol. 1, No. 1, 2017, h. 3. 
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Hartati, mengemukakan bahwa yang disebut anak usia dini adalah anak usia 

dewasa mini yang masih polos dan b belum bisa apa-apa atau dengan kata lain belum 

mampu berpikir, pemahaman ini berdampak pada pola perlakuan yang diberikan pada 

anak antara lain anak sering diperlakukan sebagai layaknya orang dewasa atau   

diperlakukan sebagai orang dewasa kecil, ketika dipakaikan baju kebaya dengan 

memakai konde layaknya orang dewasa. Pendapat yang berbeda dari teori lama, 

mereka menganggap bahwa anak adalah manusia yang memiliki potensi yang harus 

dikembangkan, ia memiliki karakteristik tertentu yang khas yang berbeda dengan orang 

dewasa serta akan berkembang menjadi manusia seutuhnya yang dewasa.8 

Tujuan  pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 14, tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan 

bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.9 

Fauziddin dan Mufarizuddin mengemukakan bahwa Pemberian rangsangan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar peserta 

didik memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Didukung oleh Permendikbud Nomor 37 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa 

 

8Sunani ”Kemampuan Membaca Huruf AbjadBagi Anak Usia Dini Bagian Dari Perkembangan 

Bahasa”, Jurnal Pendidikan Vol. 1, No. 1, 2017, h. 3.  

9Mukhtar Latif, “Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi”, (Jakarta: 

Prenada Media Grub, 2016), h. 2. 
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pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang ditujukan untuk anak usia dini dalam 

rangka memaksimalkan aspek-aspek perkembangannya. Adapun 6 aspek yang wajib 

dikembangkan oleh guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu aspek 

perkembangan nilai agama dan moral, fisik dan motoriknya, kognitif, bahasa, sosial 

emosional, dan seni.10 

Anak yang dilahirkan sudah dibekali oleh Tuhan dengan struktur otak yang 

lengkap, namun baru mencapai kematangannya pada saat setelah diluar kandungan, 

bayi yang baru dilahirkan memiliki 100 miliar neuron dan bertriliun-triliun sambungan 

antar neuron. Otak manusia bersifat hologram yang dapat mencatat, menyerap, 

menyimpan, memproduksi, dan merekonstruksi informasi.11 

Mendidik anak hendaklah dilakukan dengan penu kasih saying, dilakukan dari 

waktu ke waktu ecara terus menerus tanpa adanya rasa bosan ataupun lelah dengan cara 

menasihati anak sehingga anak mampu menerima pelajaran dengan baik dan mudah 

untuk memahaminya. 

Imam Al-Gazali mengemukakan bahwa anak adalah amanat bagi orang tuanya, 

hatinya bersih suci dan polos. Kosong dari segala ukiran dan gambaran. Anak akan 

selalu menerima segala yang diukirnya, dan akan cenderung terhadap apa saja yang 

mempengaruhinya, maka jika anak terbiasa diajarkan kebaikan, maka anak akan 

 

10Nur Adianti, Umi Kusyairi, dan M. Yusuf Tahir, “Penggunaan Nyanyian Untuk 

Meningkatkan Perkembangan Bahasa Anak Speech Delay”, Jurnal Nanaeke Vol. 4, Nomor 2, Desember 

2021. 
11Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, Kencana Prenadamedia Grub, 2014, h. 22. 
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terbentuk dengan baik. Sehingga orang tuanya mendapatkan kebahagiaan didunia 

maupun diakhirat.12   

Al-Qur’an adalah kitab petunjuk yang didalamnya memuat ajaran moral bagi 

umat manusia sepanjang masa. Al-Quran diyakini tidak akan pernah lekang dan 

tertinggal oleh zaman.13  

Al-Qur’an sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab al-Khallaf adalah firman 

Allah Swt. yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada hati Rasulullah Saw 

Muhammad bin Abdullah dengan menggunakan bahasa Arab dan maknanya yang 

benar, agar menjadi hujjah (dalil) bagi Muhammad Saw sebagai Rasul, undang-undang 

bagi kehidupan manusia serta hidayah bagi orang yang berpedoman kepadanya, 

menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah dengan cara membacanya. Ia tersusun 

mulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Naas yang disampaikan 

kepada kita secara mutawatir, baik dari segi tulisan maupun ucapannya, dari satu 

generasi ke generasi lain, terpelihara dari berbagai perubahan dan pergantian.14 

Lukman Saksono, mengemukakan bahwa membaca adalah aktivitas otak dan 

mata. Mata digunakan untuk menangkap tanda-tanda bacaan, sehingga ketika lisan 

mengucapkan tidak akan salah, sedangkan otak digunakan untuk memahami pesan 

yang dibawa oleh mata, kemudian memerintahkan kepada organ tubuh lainnya untuk 

 

12M. Miftahul Ulum, “Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Gazali dan Relevansina Dengan 

Arah dan Tujuan Pendidikan Nasional di Indonesia” Vol. 4, No. 2, Sya’ban 1429.  

13Mumtaz, “Al-Quran dalam Sejarah” (Diskursus Seputaran Sejarah Penafsiran Al-Quran)”, 

jurnal Mumtaz, vol. 1, No. 1, Tahun 2017. h. 2. 

14Abd Al-Wahhab Khallaf, “Ilmu Ushul Al-Fiqh”, (Jakarta: Ak-Majelis Al-A’la Al-Indonesia 

Li Al-Da’wah Al-Islamiyah, 1392H/1972 M) h. 23. 
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melakukan sesuatu. Jadi cara kerja diantara keduanya sangat sistematis dan saling 

berkesinambungan. 

Huruf adalah lambang bunyi, kata huruf berasal dari bahasa Arab: harf atau 

huruf, huruf arab disebut juga huruf Hijaiyah. kata huruf Hijaiyah berasal dari kata 

Hajja yang artinya mengeja, menghitung huruf, dan membaca huruf demi huruf. Huruf 

Hijaiyah yaitu huruf Al-Qur’an yang lazim dimulai dari huruf alif sampai huruf Ya, 

Huruf Hijaiyah berjumlah 28 huruf tunggal atau 30 jika memasukkan huruf rangkap 

Lam-Alif dan Hamzah sebagai huruf yang berdiri sendiri, orang yang pertama kali 

menyusun huruf Hijaiyah secara berurut yaitu Nashr bin ‘Ashim al-Laitsi.15 

Makhrojal huruf yaitu tempat keluarnya huruf ketika huruf-huruf tersebut 

dibunyikan pada saat membaca Al-Quran, setiap huruf harus dibunyikan sesuai 

Makhrojalnya, sebab kesalahan dalam pengucapan huruf dapat mengakibatkan 

perbedaan makna pada bacaan Al-Quran yang dibaca.16 Membaca Al-Quran dan 

mempelajari ilmu tajwid, makhrojal huruf dan sifatul huruf adalah materi dasar yang 

harus dikuasai dengan baik. Oleh karena itu, makhrojal huruf adalah salah satu 

pembahasan yang terpenting didalam ilmu takwid, karena jika salah dalam 

mengucapkan salah satu huruf hijaiyah berarti berubah pula makna atau arti yang 

terkandiung dalam Al-Quran.17 

 
15Mursal Aziz dan Zulkipli Nasution, Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an, CV.  Pusdikra 

MJ-Medan, 2020, h. 2. 
16Mursal Aziz dan Zulkipli Nasution, Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an, CV. Pusdikra 

MJ-Medan, 2020, h. 6. 
17Sutarto Hadi, Harja Santana Purba, Rusdiansyah, Modul Tjwid Al-Quran Konten Aplikasi 

Kmpung Mengaji Digital, Depublish Publisher, 2021. h. 5. 
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Perintah membaca Al-Quran terdapat dalam firman Allah Swt dalam QS Al-

Alaq :1 yaitu: 

 18﴾ ۱﴿قَ لَ خَ  يْ ذِ الَّ  كَ ب ِ رَ  مِ سْ  ِبِ  أْ رَ قْـ اِ 
Terjemahnya:  

 Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (QS. Al-Alaq 

ayat 1).   

Membaca Al-Quran juga merupakan ibadah yang memberikan manfaat yang 

sangat banyak bagi pembacanya, Rasulullah saw bersabda: 

Aba Salam berkata, Abu Umamah al-Bahili menceritakan kepadaku, berkata: 

Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: 

َسلَّم يقوُل : » اقْـَرُؤا الُقْرآَن  ى هللاُ َعَلْيِه وَ وَل اَّللَِّ َصلَّ سُ : مِسعُت رَ  الَ ُه قَ نْ اَّللَّ عَ  يَ ضِ َأيب أُماَمَة رَ  نْ عَ 
 فِإنَُّه ََيْيت يـَْوم القيامِة َشِفيعاً ألْصحابِِه « رواه مسلم 19

Artinya:  

Bacalah kamu sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti 

pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat bagi pembacanya. (HR. 

Muslim). 

Menurut penulis hadis ini menjelaskan bagaimana pentingnya membaca Al-

Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi umat manusia di hari pembalasan, 

 
18Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, CV Darus Sunnah, 2012, h. 3. 
19 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisabuuri, Shahih Muslim, Juz I, (Daar 

Ihyaul Turaats al-‘Arabii), h.553. 
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Al-Quran juga menjadi pdoman hidup atau petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga 

akhir zaman. 

Metode belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar dapat meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Quran pada anak, Apabila metode yang diterapkan tidak 

tepat maka pembelajaran Al-Quran akan terhambat dalam proses belajar dan mengajar 

akan berakibat membuang waktu dan tenaga dengan percuma. Dalam pembelajaran Al-

Quran banyak metode yang digunakan salah satunya yaitu metode baghdadiyah. 

Metode merupakan cara atau strategi yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu sebuah aktivitas pembelajaran yang 

dilakukan bersama guru dan peserta didik dengan prosedur tertentu dan 

mengelompokkan komponen pelaksanaan pembelajaran dengan baik, untuk efektivitas 

dan efisien tujuan pembelajaran.20 

Metode dalam bahasa Arab disebut ‘thariqat”, sedangkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, “Metode yaitu cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk 

mencapai maksud”, sehingga dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang 

harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran.21 

Metode Baghdadi yaitu metode yang paling tua dan berasal dari Ibu Kota Iraq, 

Baghdad metode ini disebut dengan metode “eja”, yang tersusun secara efektif, materi-

materinya diurutkan dari yang kongkrit ke abstrak, dari yang mudah ke yang sukar, dan 

dari yang umum sifatnya kepada materi yang terinci (khusus). Secara garis besar, 

 

20Suvriadi Panggabean, Ana Widyastuti dkk, “Konsep dan Strategi Pembelajaran”, Yayasan 

Kita Menulis, 2021, h. 20. 

21 Rusman, “Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses pendidikan”, (Jakarta: 

Kencana, 2017), h. 84. 
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metode Baghdadi memerlukan 17 langkah. 30 huruf hijaiyyah selalu ditampilkan 

secara utuh dalam tiap langkah seolah-olah sejumlah tersebut menjadi tema centra 

dengan berbagai variasi. Variasi dari setiap langkah menimbulkan rasa estetika bagi 

siswa (enak didengar) karena bunyinya bersajak berirama.  

Sekolah dan TPQ pada saat ini sedikit sekali yang menerapkan metode 

baghdadi sebagai metode pembelajaran baca tulis Al-Quran bisa dilihat dari beberapa 

daerah dan sekolah yang ada di Indonesia seperti di pesantren Al-Imam Ashim 

Makassar, Pesantren Al-Husainy Kota Bima, dan di Tpq Al-Arqom Kab. Bima.  

Metode ini seolah sudah terlupakan karena banyaknya muncul metode-metode baru 

seperti metode Iqro’, metode Ummi dan metode-metode lainnya. padahal metode 

baghdadi merupakan metode yang efektif dalam pengajaran Al-Quran pada Anak usia 

dini. 

Berdasarkan wawancara pada pembina Tpq Al-Arqom UR tanggal 2 Maret 

2022 bahwa penerapan metode Baghdadi telah dilaksanakan di TPQ Al-Arqom sejak 

3 Tahun lalu. Penerapan metode Baghdadi belum sepenuhnya maksimal diterapkan di 

TPQ tersebut oleh karena kurang maksimalnya penerapan metode tersebut maka saya 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Baghdadi 

dalam Meningkatkan Kemampuan Makhorijul Huruf pada Anak Usia 5-6 Tahun di 

TPQ Al-Arqom Kabupaten Bima”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses penerapan Metode Baghdadi dalam meningkatkan 

kemampuan Makhorijul Huruf pada anak usia 5-6 Tahun di TPQ AL-

Arqom Kabupaten Bima? 

2. Apa saja faktor pendukung penerapan metode Baghdadi dalam 

meningkatkan kemampuan Makhorijul Huruf pada anak usia 5-6 tahun di 

TPQ AL-Arqom Kabupaten Bima? 

3. Apa saja kendala Penerapan Metode Baghdadi dalam meningkatkan 

kemampuan Makhorijul Huruf pada anak usia 5-6 Tahun di TPQ AL-

Arqom Kabupaten Bima? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan peserta didik: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan Metode Baghdadi dalam 

meningkatkan kemampuan Makhorijul Huruf pada anak usia 5-6 tahun di 

TPQ AL-Arqom Kabupaten Bima. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung penerapan metode Baghdadi 

dalam meningkatkan kemampuan Makhorijul Huruf pada anak usia 5-6 

tahun di TPQ AL-Arqom Kabupaten Bima. 



11 

 

 
 

3. Untuk mengetahui apa saja kendala Penerapan Metode Baghdadi dalam 

meningkatkan kemampuan Makhoroijul Huruf pada anak usia 5-6 Tahun di 

TPQ AL-Arqom Kabupaten Bima. 

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, Fokus penelitian dalam 

penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, peneliti dapat 

menentukan fokus penelitian dan deskripsi fokus pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

No.  Fokus Penelitian  Deskripsi Fokus  

1. Proses penerapan metode 

Baghdadi dalam meningkatkan 

kemampuan makhorijul huruf 

paket 1A pada anak usia 5-6 

tahun di TPQ Al-Arqom Kab. 

Bima. 

a) Halqiyah 

b) Lisaniyyah 

c) Syafawiyah 

2. Faktor pendukung Penerapan 

metode Baghdadi dalam 

meningkatkan kemampuan 

makhorijul huruf pada anak 

usia 5-6 tahun di TPQ Al-

Arqom Kab. Bima. 

Faktor pendukung dalam menerapkan 

metode Baghdadi yaitu metode ini 

mempunyai buku panduan, penerapannya 

menggunakan lagu sehingga membuat 

santri semangat ketika belajar. 
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3. Kendala Penerapan metode 

Baghdadi dalam meningkatkan 

kemampuan Makhorijul Huruf 

pada anak usia 5-6 Tahun di 

TPQ AL-Arqom Kabupaten 

Bima. 

 

Kendala dalam melaksanakan penerapan 

metode yaitu daya fokus santri dan 

santriwati yang berusia 5-6 tahun terganggu 

karena ada beberapa santri yang usianya 2-

3 tahun yang sering berlari-lari dan 

bermain di ruangan sehingga mengganggu 

konsentrasi santri lain. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana 

bentuk penerapan metode baghdadi dan bagaimana cara penerapan Metode baghdadi 

khususnya pada anak usia 5-6 tahun. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Orang Tua Peserta Didik 

 Sarana untuk menjadi masukan agar orang tua tetap melakukan pendampingan 

terhadap anak dalam mempelajari metode baghdadi. 

b. Bagi Peserta Didik 

 Penelitian ini diharapkan, peserta didik dapat mengoptimalkan kemampuannya 

untuk menjadi lebih baik dalam mempelajari metode baghdadi. 
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c. Bagi Pendidik 

 Bahan masukan bagi pendidik/guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

dalam kelas agar dapat memacu minat, motivasi, dan semangat dalam menerapkan 

metode baghdadi. 

d. Bagi Penelitian dan Mahasiswa 

 Referensi tambahan bagi peneliti yang nantinya akan menjadi seorang guru 

disekolah. 

F. Kajian Pustaka 

 Berdasarkan penelusuran literature, peneliti menemukan beberapa kajian yang 

relevan dengan kajian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

 Satu, Umul Khasanah meneliti tentang Implementasi Metode Baghdadi dalam 

Pembelajaran Membaca Al-Quran di Mts Ma’arif NU 01 Sumbang Kabupaten 

Banyumas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran membaca Al-Quran 

di Mts Ma’arif NU 01 Sumbang menggunakan metode Baghdadiyah yang dibagi 

menjadi tiga kelas yaitu kelas 7.1, 7.2, dan kelas 7.3. adapun kelas 7.1 terdiri dari siswa 

yang masih belajar huruf hijaiyah, kelas 7.2 terdiri dari siswa yang sudah belajar 

menggunakan modul dan kelas 7.3 terdiri pengelompokkan dari siswa yang sudh 

belajar menggunakan modul dan hafal juz ‘amma. Adapun kelas berdasarkan hasil tes 

yang dilaksanakan pada hari ke-4 setelah kegiatan MOBDIK.22 

 Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

terletak pada focus dan tujuan penelitian, dimana penelitian terdahulu lebih fokus 

 

22Umul Khasanah, “Implementasi Metode Baghdadiyah dalam Pembelajaran Membaca Al-

Quran di Mts Ma’arif NU 01 Sumbang Kabupaten Banyumas” (IAIN Purwokerto, 2020). 
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kepada bagaimana proses pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode 

Baghdadi sedangkan penelitian ini lebih focus kepada bagaimana penerapan metode 

Baghdadi dalam meningkatkan kemampuan mengucapkan makhrojal huruf pada anak 

usia 5-6 tahun. 

 Kedua, Husnul Amri meneliti tentang  Implementasi Metode Baghdadi dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran di TPA Al-Khairiyah Desa Putihdoh 

Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus Lampung, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dengan Mengimplementasikan Metode Baghdadi dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran di TPA Al-Khairiyah, sudah 

maksimal yaitu guru telah menggunakan metode Baghdadi pada setiap pertemuan 

dengan mengajarkan sesuai dengan cara pengajaran metode Baghdadi, yaitu dengan 

mengenalkan huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu, kemudian penyebutan hurufnya 

(makhorijul huruf) setelah murid sudah mengenal dan paham penyebutan hurufnya, 

kemudian Ustadz mengajarkannya dengan diselangi memberi motivasi atau bercerita 

tentang kisah-kisah nabi. Dengan demikian peserta didik dengan mudah memahami 

apa yang disampaikan oleh ustadz, dan mampu meningkatkan kemampuan membaca 

Al-Quran pada setiap murid.23 

 Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

terletak pada focus penelitiannya yang secara umum sedangkan penelitian ini lebih 

focus pada anak usia 5-6 tahun. 

 

23Husnul Amri, “Implementasi Metode Al-Baghdadi dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Quran di TPA Al-Khairiyah Desa Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten 

Tanggamus-Lampung” (UIN Raden Intan Lampung, 2020). 
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Tiga, Ilham Robbyansa meneliti tentang Penerapan Metode Baghdad dalam 

Kegiatan Belajar Al-Quran di Musholla Ainul Yaqin Kecamatan Ratu Agung Kota 

Bengkulu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajar telah memberikan 

pembelajaran Al-Quran setiam malam jum’at berupa kegiatan belajar Al-Quran dengan 

menggunakan metode Baghdadi dengan baik. Bacaan Al-Quran jama’ah Musholla 

Ainul Yaqin sudah meningkat dari yang awalnya masih banyak yang belum lancar dan 

masih banyak yang tidak memahami ejaan, bacaan, hukum bacaan Al-Quran sekarang 

sudah mulai banyak yang lancar dan mengetahui ejaan, bacaan, dan hukum bacaan Al-

Quran. Kendala yang dihadapi masih ada jama’ah yang tidak mengulang pembelajaran 

di rumah sehingga jama’ah sering lupa materi pembelajaran.24 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

memfokuskan kepada peningkatan dari segi bacaan pada objek secara umum 

sedangkan penelitian ini focus pada anak usia 5-6 tahun saja. 

Empat, Jamilatul Fajriyah dkk mengkaji tentang Penerapan Metode Baghdadi 

dalam Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fattah Kota 

Malang, hasil penelitian menunjukkan bahwa program Taman Pendidikan Al-Quran 

menggunakan metode Al-Baghdadi di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fattah Kota Malang 

adalah sangat baik dan dengan semangat dari yayasan, guru, orang tua atau wali, siswa 

dan anak-anak sangat mendukung dalam menggunakan metode ini. Adapun 

pelaksanaan kegiatan dalam program taman pendidikan Al-Quran menggunakan 

 

24Ilham Robbyansa, “Penerapan Metode Al-Baghdad dalam Kegiatan Belajar Al-Quran di 

Musholla Ainul Yqin Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu” (IAIN Bengkulu, 2021). 
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metode Baghdadi, yaitu: belajar membaca Al-Quran, menghafal surat-surat pendek, 

mengenalkan huruf hijaiyah dan angka arab.25 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

terletak pada fokus penelitian yang mengharapkan peserta didik dapat menghafal juz 

amma dengan pelafalan yang benar sedangkan penelitian ini focus pada 

penyempurnaan makhrojal hurufnya saja. 

Lima, Hinggil Purnama dan Rina Syafrida mengkaji tentang Meningkatkan 

Keterampilan Mengenal Huruf Hijaiyah Melalui Metode Utsmani dan Metode 

Baghdadi, penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan Utsmani metode dan 

Baghdadi metode dapat meningkatkan keterampilan penguasaan huruf hijaiyah dalam 

surat-surat pendek untuk anak usia dini. Hal ini dapat diketahui setelah dilakukan 

kegiatan evaluasi belajar berbagai metode yang digunakan.26 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

melakukan perbandingan dengan menggunakan dua metode yaitu utsmani dan 

Baghdadi sehingga mengahsilkan kesimpulan bahwasanya menggunakan kedua 

metode tersebut sama-sama menunjukkan hasil yang efektif dalam pembelajaran 

sedangkan penelitian ini berfokus kepada metode Baghdadi saja. 

 

 

25Jamilatul Fajriyah, Azhar Haq, Fita Musta Fida, “Penerapan Metode Al-Baghdadi dalam 

Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fattah Kota Malang” JPMI-Jurnal 

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, volume 2 Nomor 2, Juli 2020: 100. 

14Hinggil Permana, Rina Syafrida, “Meningkatkan Keterampilan Mengenal Huruf Hijaiyah 

Melalui Metode Utmani dan Metode Baghdadi” AWLADY-Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 5, No. 2, 

September 2019:48. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Metode  

Istilah metode, berasal dari kata methodos (Yunani) yang artinya cara atau jalan, 

dikaitkan dengan upaya ilmiah metode dihubungkan dengan cara kerja untuk dapat 

memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode adalah cara 

yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.27 

Menurut Maesaroh S, metode adalah suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan, 

yakni yang digunakan dalam penyampaian materi tertentu. Melalui metode yang tepat 

materi yang sulit akan lebih mudah dipahami, begitu juga sebaliknya bila metode yang 

disampaikan tidak sesuai dengan keadaan peserta didik maka materi yang mudah 

sekalipun akan dirasa sangat sulit.28 

Metode mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pencapaian 

tujuan pembelajaran. Metode secara etimologi, istilah metode ini berasal dari bahasa 

yunani “metodos” kata ini berasal dari dua suku kata yaitu: “metha” yang berarti 

melalui atau melewati dan “hodos” yang berarti jalan atau cara. Metode berarti jalan 

yang dilalui untuk mencapai tujuan. Mohd. Athiyah Al-Abrasy mengartikan bahwa 

metode yaitu sebagai cara-cara yang praktis yang menjalankan tujuan-tujuan dan 

 
27Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, PT. Remaja Rosdakarya, 2016, h. 127.  
28Muhammad Minan Chusni, Restu Andriani, Bintang Sariyanto, Desty Putri Hanifah, Rukiah 

Lubis, Wellyana, Apriza Fitriani, Tri Suwarno Handoko Noviyanto, Meti Herlina, Kadek Devi Kalfika 

Anggria Wardani, Moh. Mul Akbar Eta Parera, Fahdian Rahmadani, Strategi Belajar Inovatif, Pradina 

Pustaka 2021, h. 21. 
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maksud-maksud pengajaran.29 Muhammad Athiyah Al-Abrasyi mengartikan metode 

sebagai jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman pada peserta didik, Abd Al-

Aziz mengartikan metode dengan cara-cara memperoleh informasi, pengetahuan, 

pandangan, kebiasaan berpikir, serta cinta kepada ilmu, guru dan sekolah.30 

Tujuan penerapan metode dalam pembelajaran Al-Quran yaitu untuk 

menjadikan proses dan hasil belajar mengajar berguna dan berhasil serta dapat 

menimbulkan kesadaran dalam peserta didik untuk mengamalkan ajaran islam dengan 

cara motivasi yang merangsang belajar peserta didik dengan baik sehingga proses 

pembelajaran menjadi efektif dan efisien. 

B. Metode Baghdadi 

1. Pengertian metode Baghdadi  

Metode baghdadi adalah metode tersusun (tarkibiyah), maksudnya yaitu suatu 

metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih 

kita kenal dengan sebutan metode alif, ba’, ta’. 

Di Indonesia Metode baghdadi lebih dikenal dengan metode turutan, 

moqoddam, istilah alif-alif atau juz amma. Metode ini merupakan metode yang paling 

lama muncul dan digunakan masyarakat Indonesia bahkan metode ini juga merupakan 

metode yang pertama berkembang di Indonesia. 

Metode ini disebut juga dengan metode “eja”, berasal dari Baghdad, ibu kota 

Negara Iraq metode ini diperkenalkan di Indonesia seiring dengan kedatangan saudagar 

 

29Khairiah, “Kesempatan Mendapatkan Pendidikan dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan 

Pendapatan Keluarga” (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2018), h. 22. 

30Jurnal Abdul Mujib dan Jusuf Mudzkkir, “Ilmu Pendidikan Islam”, (Jakarta: Kencana, 2017), 

h. 166. 
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dari Arab dan India yang singgah di Kepulauan Indonesia. Tidak tahu dengan pasti 

siapa penyusunnya, kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan meluas 

digunakan diseluruih dunia. 31 

Toha Menjelaskan metode baghdadi ini sudah bermula dari Pemerintahan 

Khalifah Bani Abbasiyah dan di Indonesia kaedah tersebut telah diperkenalkan pada 

awal tahun 1930-an sebelum kemerdekaan.32 

Ciri khas metode ini yaitu langsung memperkenalkan seluruh huruf-huruf dan 

saat huruf-huruf tersebut diberi tanda baca vokal (fathah, kasroh dan dhommah) maka 

suku kata tersebut dieja menggunakan istilah aslinya. Adapun ciri-ciri metodenya 

yaitu: 

a. Materinya diurutkan dari yang mudah ke yang sulit, dari yang umum ke materi 

yang lebih rinci 

b. Secara garis besar kaidah bagdadiyah memiliki 17 langkah. 30 huruf hijaiyah 

selalu ditampilkan secara utuh dalam tiap langkah seolah jumlah tersebut 

menjadi tema sentral dengan berbagai variasi. 

c. Beberapa materinya diterapkan dengan menggunakan lagu 

 

31Ahmad Tafsir, “Metodologi Pengajaran Agama Islam”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1995), hlm. 23. 

32Chabib Thoha, “Metodologi Pengajaran Agama”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 

43. 
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d. Ada kalimat alhamdulillah dan wassalamu yang berarti alhamdulillah telah 

menyelesaikan materi pada hari ini dan wassalamu artinya selamat untuk 

melanjutkan materinya.33          

2. Metode Pembelajaran dengan Baghdadi 

Pembelajaran Al-Quran anak-anak dari waktu ke waktu, dari generasi ke 

generasi, terus menyebar dalam jumlah yang besar dan merata diseluruh pelosok tanah 

air. Berkat pembelajaran Al-Quran anak-anaklah maka kemudian umat islam menjadi 

banyak yang mampu membaca Al-Quran dan mengetahui dasar-dasar keislaman,  

Adapun cara mengajarkan metode Baghdadi yaitu: 

1. Mengenalkan huruf hijaiyah mulai dari alif sampai ya, kemudian memperkenalkan 

bagaimana cara membaca huruf hijaiyah dengan dieja/diurai secara pelan 

menggunakan lagu. Dalam hal ini pada setiap pertemuan guru menuliskan materi 

dipapan tulis dan membacakannya dengan irama, setelah itu peserta didik 

mencontohkan apa yang dibacakan oleh guru sehingga peserta didik dan guru dapat 

berinteraksi dengan baik kemudian peserta didik akan dengan mudah memahami 

apa yang sudah disampaikan oleh gutu tersebut. 

2. peserta didik diwajibkan untuk mengahafal huruf-huruf hijaiyah yang sudah 

dipelajari setiap pertemuan, selanjutnya pada pertemuan berikutnya peserta didik 

diminta untuk menyetorkan hafalannya. 

3. Peserta didik diberi modul tentang materi yang akan dipelajari sehingga peserta 

didik dapat membaca dan menulis materi yang sudah dipelajari.   

 

33Admila Rosada DKK, “Menjadi Guru Kreatif, PT Kanisius Anggota Ikatan Penerbit 

Indonesia, 2017, hlm. 126. 
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Metode baghdadi fokuskan untuk mempelajari tentang huruf Hijaiyah dan 

makhorijul huruf, makhorijul huruf artinya adalah tempat keluarnya huruf, dimana 

makhorijul huruf terbagi menjadi 5 yaitu huruf halqiya (huruf-huruf yang keluarnya 

dari tenggorokan), lisaniyah (huruf-huruf yang perangkat bergeraknya dari lidah), 

syafawiyah (huruf-huruf yang perangkat bergeraknya bibir), jaufiyah (huruf mad) dan 

khoisyumiyah (huruf mim dan nun ghunnah bacanya). Dalam metode baghdadi 

makhrojal huruf dikenalkan dengan sebuah lagu, dan lagu-lagu didalam metode 

baghdadi dikenalkan dengan tausyi dan merujuk pada lagu-lagu dalam ilmu tilawah, 

dalam metode baghdadi terdapat tiga lagu yaitu lagu hijaz untuk mengenal nama-nama 

huruf hijaiyyah, lagu sika untuk mengenal harokat dan lagu jiharka susunan huruf 

hijaiyah berdasarkan tempat keluarnya huruf disusun oleh Imam Sibawaih (w. 180 H) 

salah satu murid al-Khalil.34 

C. Perkembangan Pengucapan Huruf pada Anak Usia Dini 

Setiap organisme pasti mengalami peristiwa perkembangan selama hidupnya. 

Perkembangan tersebut mencakup semua bagian dengan keadaan yang dimiliki oleh 

organisme, baik yang bersifat konkret maupun yang bersifat abstrak.   

1. Klasifikasi kemampuan belajar anak usia dini 

Klasifikasi belajar disusun ole Robert M. Gagne, Montessori, high scope dan 

yang paling terbaru oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini UNESCO yang 

dikenal dengan empat pilar fondasi pembelajaran yang disusun oleh suatu komisi yang 

 

34Taufiqurrahman, Metode Jibril Metode PIQ Singosari Bimbingan KHM, Bashori Alwi, 

(Malang: IKAPIQ Malang, 2005), hlm. 41. 
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diketuai oleh Jaques Delors, dan juga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003: 

a. Taksonomi Bloom 

Ada tiga kategori Taksonomi Bloom yaitu dikenal sebagai domain (ranah 

kognitif), afektif dan ranah psikomotorik, maksud dari ranah-ranah ini menurut Bloom 

yaitu perilaku-perilaku yang memang diniatkan untuk diperuntukkan oleh peserta didik 

dalam cara-cara tertentu, contohnya, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka 

bersikap dan merasakan sesuatu, dan bagaimana berbuat. Jenis belajar yang 

dikemukakan oleh Bloom menjadi bersifat hirarki karena yang satu lebih tinggi dari 

yang lainnya, kecuali pada tahap analisis dan sintesis. Tujuan-tujuan yang bersifat 

kognitif telah dikembangkan sedemikian rupa membentuk suatu model berupa 

terjemahan kedalam bentuk-bentuk evalusi dan tes sehingga membangun formula 

persamaan sebagai berikut: tujuan sama dengan perilaku, sama dengan Teknik 

evaluasi, sama dengan soal-soal tes. Bloom berpendapat bahwa sikap memiliki tiga 

komponen yaitu komponen kognitif adalah pengetahuan indiviu tentang sasaran sikap, 

komponen afektif adalah keyakinan individu dan penghayatan orang tersebut tentang 

objek sikap, apakah dia merasa senang atau tidak, Bahagia atau tidak, komponen 

konatif adalah kecenderungan kuat untuk berbuat, melakukan sesuatu sesuai dengan 

perasaan dan pengetahuannya terhadap objek. Ketiganya berkomukasi dalam 

memahaminya, merasakan objek dan bertindak terhadap objek tersebut. 

b. Menurut Robert M. Gagne 

Terdapat lima klasifikasi kemampuan belajar manusia. Pertama, kecakapan 

intelektual yaitu Memulai dengan bentuk-bentuk yang sangat dasar seperti asosiasi, 

bergerak ke belajar membeda-bedakan atau mendeskriminasikan, melangkah ke 
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tingkat berikutnya yaitu belajar tentang konsep-konsep. Kemudian dalam tingkatan 

belajar memecahkan masalah, untuk terjadinya peristiwa belajar yang terdiri dari 

situasi dan kondisi di dalam diri orang yang belajar untuk memungkinkan terjadinya 

situasi belajar. Kedua, strategi kognitif adalah cara yang digunakan seseorang yang 

belajar mengatur proses dalam dirinya, contohnya memusatkan daya fokus pada materi 

yang dipelajari. Ketiga, informal verbal dibutuhkan sebab pada dasarnya apabila 

seseorang membuat pernyataan, artinya dia sedang memberitahu dirinya sendiri 

ataupun orang lain. Keempat, kecakapan motoric, klasifikasi belajar ini paling mudah 

diamati dibandingkan dengan kecakapan lain. Kelima, belajar sikap dan nilaiadalah 

keadaan internal seseorang yang mempengaruhi pilihan-pilihan atas perbuatan pribadi 

yang dilakukannya.35 

2. Perkembangan bahasa awal anak usia dini 

Pralinguistik pertama yaitu pada umur 0-1 tahun dimana anak akan mulai 

menangis, tertawa, dan menjerit. Pralinguistik kedua yaitu anak mengucap kata tanpa 

makna mulai dari bulan ke-6 sampai 1 tahun. Linguistik yaitu pada umur 1 tahun 

(holafrastik), ketika anak-anak mulai menyatakan makna keseluruhan frasa atau 

kalimat dalam satu kata, tahap ini juga ditandai dengan perbendaharaan kata anak 

hingga kurang lebih 50 kosa kata. kemudian Frasa pada umur 1-2 tahun anak sudah 

mampu mengucapkan dua kata, pada tahap ini juga ditandai dengan perbendaharaan 

kata anak sampai dengan rentang 50-100 kosa kata. Pengembangan tata bahasa yaitu 

prasekolah pada umur 3,4, dan 5 tahun anak sudah dapat membuat kalimat seperti 

telegram, dari aspek pengembangan tata bahasa seperti S-P-O, anak dapat 

 
35Dadan Suryana, Pendidikan Anak Usia Dini Stimulasi & Aspek Perkembangan Anak, Kencana: 

2016, Hlm. 12-16. 
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memperpanjang kata menjadi satu kalimat. Tata bahasa menjelang dewasa yaitu umur 

6-8 tahun ditandai dengan potensi yang mampu menggabungkan kalimat sederhana dan 

kalimat kompleks.36 

Menurut Doherty, Jonathan, Hughes, anak usia 5-6 tahun tahap kesadaran 

metalinguistic, anak usia 5 tahun sudah menyadari bahwa bahasa merupakan system 

berkomunikasi, mampu membentuk kalimat kompleks serta pronominal dan verba 

secara tepat dan penguasaan dalam kosa kata, serta dapat memanipilasi bahasa melalui 

permainan kata-kata, teka-teki, dan metafora.37 

 Menurut Permendiknas 2009, lingkup perkembangan bahasa: (1) Menerima 

Bahasa: Tingkat perkembangan bahasa yaitu mengerti beberapa perintah secara 

bersamaan, mengulang kalimat yang lebih kompleks, memahami aturan dalam sebuah 

permainan. (2) Mengungkapkan Bahasa: tingkat perkembangan Bahasa yaitu 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, menyebutkan kelompok gambar yang 

memiliki bunyi yang sama, berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata-

kata, menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap ketika menceritakan suatu 

kejadian, mempunyai lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang 

lain, melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan.38 

D. Makhrojal Huruf 

Makhrojal huruf yaitu tempat keluarnya huruf ketika huruf-huruf tersebut 

dibunyikan pada saat membaca Al-Quran, setiap huruf harus dibunyikan sesuai 

Makhrojalnya, sebab kesalahan dalam pengucapan huruf dapat mengakibatkan 

 
36Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, Kencana Prenamedia Grup:2014, Hlm. 75-

76. 
37Rita Kurnia, Bahasa Aanak Usia Dini, Depublis Publisher 2019, h. 1. 
38Rita Kurnia, Bahasa Aanak Usia Dini, Depublis Publisher 2019, h. 5. 
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perbedaan makna pada bacaan Al-Quran yang dibaca.39 Membaca Al-Quran dan 

mempelajari ilmu tajwid, makhrojal huruf dan sifatul huruf adalah materi dasar yang 

harus dikuasai dengan baik. Oleh karena itu, makhorijul huruf adalah salah satu 

pembahasan yang terpenting didalam ilmu takwid, karena jika salah dalam 

mengucapkan salah satu huruf hijaiyah berarti berubah pula makna atau arti yang 

terkandiung dalam Al-Quran.40 

Tabel 2.1  

Susunan Huruf Hijaiyah Berdasarkan Tempat Keluarnya Huruf 

(Makhorijul Huruf) 

Huruf halqiyah yang keluar dari tenggorokan 

 ا/ء ه ع ح غ خ

Huruf lisaniyyah yang perangkat bergeraknya dari lidah 

 ق ك ج ش ي ض

 ل ن ر ت  د ط

 ز س ص ث  ذ ظ

Huruf syafawiyyah yang perangkat bergeraknya dibagian bibir 

 ب  م و ف

Disusun oleh Imam Sibawaih (w 180 H) salah satu murid al-Khalil 

 

 
39Mursal Aziz dan Zulkipli Nasution, Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an, CV. Pusdikra 

MJ-Medan, 2020, h. 6. 
40Sutarto Hadi, Harja Santana Purba, Rusdiansyah, Modul Tjwid Al-Quran Konten Aplikasi 

Kmpung Mengaji Digital, Depublish Publisher, 2021. h. 5. 
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E. Macam-Macam Metode Pembelajaran Al-Quran 

Ada beberapa istilah yang sering digunakan mengenai konsep pembelajaran, 

dan pengajaran. Kata pembelajaran adalah proses interaksi atau komunikasi antara 

peserta didik dengan pendidik. Kata pengajaran mempunyai arti yaitu cara mengajar 

atau memberi pelajaran. Dari kedua pengertian tersebut jika dikaitkan dengan aktivitas 

belajar yaitu berusaha memperoleh kepandaian yang dilakukan oleh semua peserta 

didik, proses penyaluran ilmu pengetahuan atau materi pelajaran dari seorang guru 

kepada peserta didik dengan tujuan supaya peserta didik dapat mengenal, memahami 

dan mampu mempraktekkan dalam kehidupan tentang materi pelajaran yang telah 

diajarkan.41 

Adapun macam-macam metode pembelajaran Al-Qur’an: 

1. Metode Iqra’ 

Metode ini disusun oleh KH. As’ad Humam dari Yogyakarta, yang telah 

meneliti metode tersebut sejak tahun 50-an. Metode iqro’ adalah metode pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah dari permulaan dengan disertai aturan bacaan, tanpa makna 

dan tanpa lagu dengan tujuan agar pembelajaran dapat membaca AlQur’an sesuai 

dengan kaidahnya. Metode iqro’ yaitu metode cepat belajar membaca Al-Qur’an yang 

dalam waktu relatif singkat dapat dengan mudah mengantarkan santri, remaja, dan 

orang dewasa bisa membaca Al-Qur’an. Metode iqro’ dikembangkan bersama Team 

Tadarus AAM Kotagede Yogyakarta. Dalam metode iqro’ cara membaca huruf 

 

41Halid Hanafi, La Adu, Muzakkir, “Profesionalisme Guru dalam Pengelolaan Kegiatan 

Pembelajaran di Sekolah”, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h. 57. 
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hijaiyah telah dimodifikasi yakni dengan mencari persamaan huruf latin. Contohnya, 

diajarkan tanda baca fathah= a, kasrah= I, dhammah= un, pemilihan metode iqra’ ini 

berdasarkan pada pengalaman ditingkat diniyah takmiliyah, peserta didik lebih cepat 

bisa membaca dari pada metode klasikal, alasan lain juga karena iqra’ mempunyai 

beberapa sifat metode iqro’, yakni: bacaan langsung tanpa dieja, CBSA (cara belajar 

santri aktif), privat/klasikal, asistensi dan lain-lain.42 

2. Metode Ummi  

Metode Ummi disusun oleh Masruri dan A. Yusuf Ms. Metode ummi 

merupakan salah satu metode membaca Al-Qur’an yang langsung memasukkan dan 

mempraktekkan bacaan tartil sesuai kaidah ilmu tajwid dengan menggunakan 

pendekatan bahasa ibu yang menekankan kasih sayang. Pendekatan yang dimaksud 

tersebut adalah (direct method) atau pembahasan secara langsung dan tidak banyak 

penjelasan, kemudian dilakukan berulang-ulang dan disampaikan dengan 

menggunakan kasih sayang yang tulus. Metode Ummi sama dengan metode yang telah 

beredar dimasyarakat, tapi yang membedakan yaitu metode ini mengenalkan cara 

membaca Al-Qur’an dengan tartil. Metode ini juga memiliki tajwid dan buku gharib 

yang terpisah dari buku jilidnya. Awal mula metode Ummi diajarkan di lembaga 

pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan KPI saja, tapi sekarang sudah mulai 

diperkenalkan pada masyarakat umum.43 

 

 

42As’ad Humam, “Cara Cepat Membaca Al-Qur’an”, (Yogyakarta: Team Tadarus AMM, 

1990), AMM. 2. 

43Akhmat Buhaiti dan Cutra Sari, “Modul Pembelajaran AlQur’an”, Penerbit A-Empat Edisi 

1, Maret 2021, h. 13. 
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3. Metode Qiro’aty 

Metode Qira’ati merupakan metode membaca Al-Qur’an yang disusun oleh 

Dachlan Salim Zarkasyi menyusun metode ini berdasarkan klasifikasi umur, metode 

yang disebarkan awal 1970-an. Pada metode ini peserta didik diajak banyak berlatih 

membaca Al-Qur’an secara langsung tanpa mengeja dan langsung mempraktekkan 

bacaan tajwidnya.44 

4. Metode Tartil 

Metode Tartil adalah salah satu metode pembelajaran Al-Qur’an yang lebih 

praktis dan lebih cepat untuk membantu peserta didik membaca Al-Qur’an. Metode ini 

diperkenalkan oleh Hj. Gazali, S.MIQ, M.A (pensarah ilmu AlQur’an STAI 

Pengembangan Ilmu Al-Qur’an Negeri Sumatera Barat, Indonesia) di tahun 1998, Pada 

Awalnya Metode Ini Diberi Nama “Metode Cepat Dan Praktis Membaca Al-Qur’an”. 

Metode ini terdiri dari dua siri, yaitu Tartil I dan Tartil II. Tatil I yaitu untuk memandu 

murid/pelajar mengenali huruf, membaca huruf berbaris satu, sukun, mesyaddah dan 

tanwin. Tartil II yaitu untuk memandu peserta didik mempelajari Mad, Ghunnah, dan 

Waqaf wal Ibtida’. Pembelajaran dilakukan setiap hari (satu kali pertemuan satu jam), 

peserta didik hanya memerlukan waktu empat bulan untuk mempelajari kedua siri 

Metode Tartil tersebut. Proses pembelajarannya mengaktifkan peserta didik dalam 

membaca Al-Qur’an dan disertai dengan lagu-lagu tartil yang disesuaikan dengan 

kaidah-kaidah ilmu tajwid.  

 

44Muhammad Zein,” Metode Pengajaran Agama”, (Yogyakarta: AK Draup dan Indra Buana, 

1995), h. 170. 
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5. Metode Barqy 

Metode Al-Barqy dapat disebut sebagai metode cepat membaca Al-Qur’an 

yang paling pertama. Metode Barqy ditemukan oleh dosen Fakultas Adab IAIN Sunan 

Ampel Surabaya, Muhajir Sulton pada tahun 1965. Pada mulanya, Al Barqy 

diperuntukan bagi siswa SD Islam Al-Tarbiyah, Surabaya. Peserta didik yang belajar 

dengan metode Al-Barqy lebih cepat bisa membaca AlQur’an. Kemudian Muhajir 

membukukan metode Al-Barqy pada tahun 1978, dengan judul “Cara Cepat 

Mempelajari Bacaan Al-Qur’an Al-Barqy”. Muhajir Sulthon Manajemen (MSM) 

merupakan lembaga yang didirikan untuk membantu program pemerintah dalam hal 

yang memberantas buta baca tulis Al-Qur’an dan membaca huruf latin. Berpusat di 

Surabaya dan telah mempunyai cabang di beberapa kota besar di Indonesi, singapura 

dan Malaysia. Metode ini disebut Anti Lupa karena memiliki susunan yang apabila 

peserta didik lupa dengan huruf-huruf atau suku kata yang telah dipelajari, maka ia 

akan dengan mudah dapat mengingat kembali tanpa bantuan guru. Penyebutan Anti 

Lupa itu adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Agama Republik 

Indonesia. Metode diperuntukkan bagi siapa saja mulai anak-anak hingga orang 

dewasa.45 

6. Metode Baghdadi 

Metode Baghdadiyah yaitu metode tesusun atau eja, berasal dari Baghdad masa 

pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah. Belum diketahui dengan pasti siapa 

 

45Abdul Gafur, “Kajian Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an dalam Perspektif Multiple 

Intelligences”, Jurnal Vol. 5, No. 1 Juli-Desember 2012, h. 3637. 
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penyusunnya. Telah seabad lebih berkembang dengan merata di tanah air. Secara 

dikdatik, materi-materinya diurutkan dari yang kongkrit ke abstrak, dari yang mudah 

ke yang sukar, dan dari yang umum sifatnya kepada materi yang khusus.46 

F. Kelebihan dan Kekurangan Metode Baghdadi 

Setiap metode pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, karena terdapat 

variasi disetiap penerapan metode tersebut.  

•   Kelebihan Metode Baghdadi antara lain: 

1. Materinya disusun secara sekuensif. 

2. 30 huruf hijaiyah selalu ditampiulkan pada setiap langkah secara utuh 

sebagai tema sentral. 

3. Pola bunyi dan susunan huruf di susun secara rapi. 

4. Keterampilan mengeja yang di kembangkan merupakan daya tarik 

tersendiri. 

5. Materi tajwid secara mendasar   terintegrasi dalam setiap langkah. 

6. Santri akan mudah dalam belajar karena sebelum diberikan materi 

santri sudah hafal huruf-huruf hijaiyah  

7. Pengenalan huruf hijaiyah, makhrojal huruf, dan mengenal harokat 

menggunakan lahu. 

•  Kekurangan Metode Baghdadi, antara lain: 

1. Qoidah Baghdadi yang asli sulit diketahui, karena sudah mengalami 

beberapa modifikasi 

2. Penampilan beberapa huruf yang mirip dapat menyulitkan pengalaman 

peserta didik. 

 

 



31 
 

 
 

3. Membutuhkan waktu yang lama karena peserta didik harus mengahafal 

huruf hijaiyah terlebih dahulu.47 

 

 
47Umul Khasanah, penerepan metode Baghdadi dalam pembelajaran Al-Quran di Kab. Bnyumas. 

2020. h. 39. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

ilmiah yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social 

secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam 

antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Menurut Moleong, penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain 

sebagainya, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.48 

Menurut Denzim dan Lincoln, penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk 

mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus dari pada 

mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah populasi, mereka 

menegaskan bahwa penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman 

yang mendasar melalui pengalaman tangan pertama dari peneliti yang langsung 

berproses dan melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subjek dan 

 
48Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, PT Praja Grafindo 

Persada: 2019, h. 520. 
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latar yang akan diteliti berupa laporan yang sebenar-benarnya, apa adanya, dan catatan-

catatan lapangan yang aktual.49 

Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian    

yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.50 

Berdasarkan teori di atas, maka peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di TPQ AL-Arqom Jl. Dena, Desa Tonda, Kecamatan 

Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alasan melakukan 

penelitian di lokasi tersebut karena di TPQ Al-Arqom masih terdapat santri yang 

kurang bagus pengucapan makhorijul hurufnya dan masih ada santri yang tidak 

mengetahui tempat keluarnya huruf hijaiyah. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 

studi atau keilmuan yang memiliki kaitan dengan program studi, akademik dan 

fakultas. Dengan demikian ketika penelitian peneliti akan didukung oleh hal yang 

menunjang proses penelitian tersebut. 

 
49Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, PT Praja Grafindo 

Persada: 2019, h. 518. 

50 Jurnal Lontar, Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian 

Informasi Kesehatan, Vol. 6 No. 1, Januari-Juni, 2018. h. 16. 
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Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Penelitian deskriptif. Dilihat dari 

pendekatan yang digunakan tersebut, peneliti akan memberikan gambaran nyata 

tentang penerapan metode baghdadi pada saat dilokasi penelitian. 

C. Sumber Data Penelitian 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah informasi yang di peroleh dari sumber data pertama 

dan sumber data pertama adalah santri. Santri sebagai subjek utama untuk 

memperoleh data dengan cara menggali informasi langsung dengan penelitian 

pada TPQ Al-Arqom Kabupaten Bima untuk mendapatkan data tentang 

penerapan metode Baghdadi dalam meningkatkan kemampuan makhorijul 

huruf pada anak usia 5-6 tahun, kedua yaitu guru untuk melihat tingkat 

keberhasilan penerapan metode Baghdadi, dan yang ketiga orangtua santri 

untuk mengetahui perkembangan anaknya, terdapat dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

 Subjek Penelitian Santri TPQ Al-Arqom  

Kabupaten Bima 

No. Inisisal Usia Jenis 

Kelamin 

Kehadiran  

 

Kemampuan 

Makhorijul Huruf 

BB MB BSH BSB 
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1.  HTA 6 

Tahun 

P  Aktif    ✓   

2. RAH 5 

Tahun 

L  Aktif   ✓    

3. ANB 5 

Tahun  

L  Aktif  ✓      

4. NF 6 

Tahun 

P  Aktif     ✓  

5. N 6 

Tahun 

P  Kurang 

Aktif  

✓     

6. HA 6 

Tahun 

L  Aktif   ✓    

7. NB 6 

Tahun  

L  Aktif  ✓     

8. SM 5 

Tahun  

P  Kurang 

Aktif  

✓     

9. FT 5 

Tahun  

L  Kurang 

Aktif  

✓     

Santri tidak di wawancara tetapi di observasi  



36 

 

 
 

 Nama  Usia  Jenis 

kelamin  

Keterangan  

10. UR 

(Pembina 

TPQ) 

27 

Tahun  

L  Upaya yang dilakukan UR untuk 

meningkatkan kemampuan makhorijul 

huruf pada santri yaitu selalu 

mempraktekkan langsung pada santri cara 

pengucapan makhrojal huruf dan 

menjelaskan tempat-tempat keluarnya 

huruf hijaiyah. 

11 H (Orangtua 

SM) 

38 

Tahun  

P  Orang tua SM tidak melakukan upaya 

apapun dalam perkembangan anaknya 

karena alasan bekerja tidak punya waktu 

luang dan sebagainya sehingga orang tu 

SM hanya berharap kepada UR (Pembina 

TPQ) untuk mengajar anaknya padahal 

anak juga membutuhkan waktu orang 

tuanya dalam proses perkembangannya. 

12. S (orangtua   

HA) 

41 

Tahun  

P  Orang tua membantu mengajari anak 

ketika dirumah sehingga HA mampu 

mengucapkan makhorijul huruf dengan 

baik. 
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13.  M (orangtua 

ANB) 

45 

Tahun 

P  Orang tua kurang memperhatikan dan 

menstimulius anaknya sehingga 

perkembangan makhorijul hurufnya 

kurang. 

14. R (orangtua 

RAH) 

34 

Tahun  

P  Orangtua membantu mengajari anak 

Ketika dirumah oleh karena itu 

perkembangan makhorijul huruf dari RAH 

itu berkembang dengan bagus, 

Keterangan : 

   BB : Belum Berkembang 

   MB : Mulai Berkembang 

   BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik  

b. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari sumber kedua atau 

sumber data yang dibutuhkan guru untuk melihat tingkat keberhasilan 

penerapan metode Baghdadi dalam meningkatkan kemampuan makhorijul 

huruf pada anak usia 5-6 tahun, seperti Foto dan Video.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah awal yang di gunakan dalam 

penelitian, karena tujuan dari penelitian yaitu untuk mengumpulkan data. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian kali ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung dimana peneliti ikut serta pada 

sumber yang sedang diamati dalam penelitian untuk mendalami proses penerapan 

metode Baghdadi TPQ Al-Arqom Kabupaten Bima. Banyak yang beranggapan bahwa 

observasi adalah dasar dari semua metode riset. Apapun metode yang akan digunakan 

oleh peneliti, dalam semua situasi peneliti akan selalu memperhatikan sesuatu untuk 

memperoleh bukti lebih banyak yang akan membantu memahami konteks riset. 

Obsevasi melibatkan pencatatan sistematis dan etis apa yang peneliti lihat di 

lapangan.51 

Sutrisno Hadi, menyatakan bahwa observasi adalah sebuah proses yang sangat 

kompleks yang terdiri dari berbagai macam proses baik proses biologis maupun proses 

psikologis yang lebih mementingkan proses-proses ingatan dan pengamatan.52 

Pada penelitian ini, peneliti ikut serta dalam kegiatan saat dilapangan untuk 

merasakan bagaimana proses pembelajaran pada sekolah. Melalui observasi ini pula 

data yang di peroleh lebih akurat dan lengkap. Kegiatan observasi dilakukan dengan 

 

51Christine Daymon Immy Hlloway, metode-metode riset kualitatif dalam public relation dan 

marketing communication, penerbit bintang;1 mei 2008, h. 14. 

52Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi, Jurnal 

Ilmiah Dinamika Sosial Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017, h. 212 

 Dr. Muhammad Ilyas Ismail, M.Pd., M.Si. , Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, 

Teknik, dan Prosedur, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2020. h  
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cara mengamati secara langsung untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak 

usia dini sebelum dan sesudah diterapkan metode Baghdadi tersebut. 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah salah satu dari beberapa teknik pengumpulan data atau 

informasi dalam penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang digunakan 

untuk mengumpulkan data atau informasi dari responden dengan bertanya langsung 

pada nara sumber.  

 Slamet menyebutkan bahwa wawancara adalah cara yang dipakai untuk 

memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang 

diteliti. Sedangkan menurut Nazir mendefinisikan wawancara sebagai proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden 

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).53 

 Dalam wawancara penelitian peneliti menggunakan pedoman wawancara 

terstruktur dimana pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat. Peneliti 

menggunakan daftar pertanyaan pada saat melakukan interview.54 

 

 

 

 

53Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodiagnostik, Yogyakarta, PT Leutika 

Nouvalitera: 2016, h. 1-3. 

54Dr. Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, PT 

Rajagrafindo Persada Depok, 2017. h 224. 
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3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung ditempat penelitian dalam hal ini meliputi laporan kegiatan, foto, file 

dokumen, dan data lain yang relevan dengan penelitiannya. 

E. Instrumen Penelitian 

 Penelitian disamping menggunakan lokasi juga menentukan teknik dan alat 

pengumpulan data yang relevan yang memungkinkan diperolehnya data yang objektif. 

Untuk memperoleh data lapangan dalam penelitian diperlukan instrument penelitian. 

Adapun instrument penelitian sebagai berikut: 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Nama : Indah Lestari 

Nim : 20900118029 

Jurusan: Pendidika Islam Anak Usia Dini 

Judul Skripsi: Penerapan Metode Baghdadi dalam Meningkatkan Kemampuan 

Makhorijul Huruf pada Anak Usia 5-6 Tahun. 

a. Pedoman wawancara 

 Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data selanjutnya, 

peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian yaitu guru yang mengajar 

pada TPQ. Pertanyaan berisi hal-hal yang dibutuhkan ketika peneliti melakukan 

penelitian di sekolah tersebut, wawancara dilakukan 2 kali, dimana wawancara yang 

pertama dilakukan pada observasi awal, wawancara yang kedua dilakukan setelah 

melakukan penelitian. 
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Tabel 3.2  

Instrumen Wawancara 

Responden : Pembina TPQ, dan Orangtua santri 

Hari Tanggal : 15 Juni 2022 

Tempat : Desa Tonda Kec. Madapangga Kab. Bima 

 

No.  Pertanyaan  

1. Sejak kapan metode baghdadi diterpkan di TPQ Al-Arqom? 

2. Bagaimana respon orang tua santri terhadap penerapan metode 

Baghdadi? 

3. Selama proses penerapan metode Baghdadi, apakah penerapannya 

berjalan secara efektif? 

4. Apa faktor pendukung penerapan metode Baghdadi dalam proses 

pembelajaran? 

5.  Apa kendala yang dihadapi selama proses penerapan metode 

Baghdadi? 

 

b. Pedoman observasi 

 Observasi bisa diterjemahkan sebagai pengamatan secara langsung yaitu 

observasi partisipan. Observasi partisipan (pengamatan secara langsung) yakni peneliti 
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ikut serta langsung pada sumber yang sedang diamati dalam penelitian untuk 

mengetahui tentang bagaimana cara untuk penerapan metode Baghdadi di TPQ Al-

Arqom Kabupaten Bima. 

 Larry Christensen, menyatakan bahwa dalam penelitian, observasi diartikan 

sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk 

mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Observasi adalah cara 

untuk mendapatkan informasi yang penting tentang orang, karena apa yang dikatakan 

orang belum tentu sama dengan yang dikerjakan. 55 

 Pada metode penelitian ini, peneliti ikut serta dalam kegiatan saat dilapangan 

untuk merasakan bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Melalui observasi ini, 

informasi yang didapatkan lebih akurat dan lengkap sampai mengetahui pada tingkat 

pencapaian proes pembelajarannya. Berikut garis besar pedoman observasi yag 

digunakan peneliti: 

Tabel 3.3  

Pedoman Observasi 

Nama yang di amati  :  

Usia santri yang diamati : 

Diamati hari/Tanggal  : 

Jumlah Santri yang diamati : 

 

55Dr. Muhammad Ilyas Ismail, M.Pd., M.Si. Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, 

Teknik, dan Prosedur, PT Rajagrafindo Persada:2020. h.130. 
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No. Komponen Ya Tidak 

1.  Apakah santri mampu mengulang 

Kembali apa yang di contohkan oleh 

Pembina TPQ? 

  

2. Apakah santri mendengar dengan 

patuh pada apa yang dilarang oleh 

pemina TPQ? 

 

  

3. Apakah santri memperhatikan 

dengan baik selama proses  

pembelajar berlangsung? 

 

  

4. Apakah semua santri aktif hadir 

Ketika belajar di TPQ? 

 

  

5. Apakah santri cepat menanggapi apa 

yang sudah di ajarkan oleh Pembina 

TPQ? 
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c. Dokumentasi 

 Alat dokumentasi didalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam penerapan metode Baghdadi. Selain itu, 

dokumentasi juga dapat berupa foto yang digunakan untuk bukti pendukung peneliti 

dalam melakukan aktivitas wawancara dan observasi. 

F. Teknik Analisis Data 

  Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 

bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. 

Penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta 

dilapangan, oleh karena itu analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian.  

  Sebagian besar data yang diperoleh dari penelitian ini bersifat kualitatif. Untuk 

memperoleh data tersebut maka peneliti menggunakan tiga analisis sebagai berikut:  

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Reduksi data adalah proses merangkum, pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, dan pengabstrakan, serta proses perubahan data-data kasar yang di 

dapat dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian, data yang sudah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas. Menurut Patilima Reduksi data juga bisa diartikan 

proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, 

mengabstraksikan, serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan 

lapangan.56 

 
56Sri Wahyuni Hasibuan, Abdurrahman Misno, Ansri Jayanti, Muhammad Sholahuddin, Ujang 

Syahrul Mubarrok, Abdul Wahab, Tasrim, Saryanto, Dan Siswadi Sululing, Metodologi Penelitian 

Bidang Muamalah Ekonomi Dan Bisnis, Media Sains Indonesia, 2021. hm. 150. 
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2. Penyajian data (data display) 

 Penyajian data dapat memberikan informasi yang jelas sehingga mudah di baca 

dan di pahami, maka data tersebut perlu di sajikan dalam berbagai bentuk penyajian 

data seperti dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dan grafik. Tabel adalah bentuk 

penyajian data untuk menggambarkan keadaan sesuatu. Biasanya sebuah tabel terdiri 

atas judul, daftar, judul kolom, judul baris, sel daftar, dan sumber data.57 

3. Penarikan kesimpulan 

 Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan tentang peningkatan atau 

perubahan yang terjadi dilaksanakan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara, 

kesimpulan yang pertama didukung oleh bukti yang valid dan konsisten sampai dengan 

yang terakhir saling terkait dan kesimpulan pertama sebagai pijakan.58 

G. Pengujian Keabsahan Data 

  Penelitian yang dilakukan harus terstruktur dan setiap hal yang ditemukan harus 

dicek keabsahannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya agar mengecek keabsahan 

temuan ini, maka teknik yang dipakai oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Triangulasi 

Untuk menghasilkan informasi yang akurat, agar tidak salah dalam pengambilan 

keputusan kita dapat menggunakan teknik triagulasi. Triangulasi adalah cara untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dengan menggunakan berbagai metode agar 

informasi itu dapat di percaya kebenarannya sehingga peneliti tidak salah mengambil 

 
57Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, Kencana. Hlm. 99. 

58Muhammad Taqwa, Firdha Razak, Amrullah Mahmud, Penelitian Tindakan Kelas Teknologi OJS dan 

Software R, Depublishe CV Budi Utama, 2021. h. 46-47. 
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keputusan. Triangulasi adalah teknik yang sangat penting untuk di pahami oleh setiap 

peneliti. Karena melalui triagulasi peneliti bisa terhindar dari kesalahan mendapatkan 

informasi yang sudah tentu juga akan terhindar dari kesalahan mengambil keputusan. 

Terdapat beberapa cara dalam menggunakan triagulasi. pertama, dengan 

menggunakan waktu yang cukup dalam proses penelitian. Kedua, membandingkan 

teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Ketiga, dengan cara mencari data 

dari berbagai suasana, waktu, dan tempat, sehingga peneliti dapat melakukan 

pengecekan atau dapat membandingkan data yang di peroleh. Keempat, dengan cara 

mengamati objek yang sama dalam berbagai situasi. Kelima, mencari data dari 

berbagai sumber. Keenam, menggunakan berbagai metode dan teknik analisis data.59 

Triangulasi mengacu pada usaha untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda untuk mendapatkan kejelasan mengenai suatu hal. Triangulasi memiliki tiga 

macam yaitu: 

a. Triangulasi data, yaitu menggunakan variasi sumber data yang berbeda 

b. Triangulasi penelitian yaitu menyertakan beberapa penelitian dan evaluator 

yang berbeda. 

c. Triangulasi teori adalah menggunakan perspektif yang berbeda untuk 

menginterpretasikan data yang sama. 

 Penelitian ini menggunakan triangulasi data, triangulasi data yaitu 

menggunakan sumber data yang berbeda yaitu, responden penelitian terdiri dari 

santri, orangtua dan pembina TPQ. Triangulasi dengan menyertakan evaluator 

maksudnya disini yaitu dengan adanya bantuan atau arahan dari dosen pembimbing. 

Sedangkan triangulasi metode adalah metode dilakukan dengan menggunakan 

 
59Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, Kencana. h. 97-98. 
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metode yaitu obsevasi dan wawancara. Penggunaan tiga triangulasi ini diharapkan 

agar mendapatkan hasil penelitian maksimal dan hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekkan kembali, 

apakah data yang sudah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan 

pengamatan secara terus menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil 

penelitian atau dokumentasi yng berkaitan, sehingga pengetahuan peneliti akan 

semakin luas dan tajam. 

3. Perpanjang Pengamatan 

Perpanjang pengamatan dalam menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan 

cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya benar atau idak 

pada saat di cek kembali ke lapangan. Apabila setelah dicek kembali ke lapangan 

sudah benar itu artinya sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat 

di akhiri oleh peneliti. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Tonda 

1. Gambaran Umum Desa Tonda  

Desa Tonda adalah salah satu dari desa yang berada di bagian Barat Pusat Kota 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas 

wilayah 909 Ha dengan jumlah penduduk 3.283 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 

1.540 orang, perempuan 1.743 orang dan memiliki sebanyak 720 KK dengan Batasan 

wilayah Desa Tonda sebelah utara berbatasan dengan Desa Dena, sebelah selatan 

berbatasan dengan Desa Mpuri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dompu, 

dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Dena.  

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Tonda pada 

umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang 

pertanian, perkebunan, peternakan, nelayan, industri kerajinan dan lain-lain.  

Menurut sejarah turuntemurun, Desa Tonda memiliki sejarah yang unik 

dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Madapangga. Pada Pemilu 

tahun 1955, Desa Tonda salah satu dusun dari Desa Mpuri, Dusun Tonda terpisah dari 

Desa Mpuri pada Hari Selasa Tanggal 05 November 2002 Masyarakat Desa Tonda 

dikenal sebagai masyarakat yang agamayis dan penuh sifat kegotong-royongan yang 

ditinggalkan oleh leluhur dan nenek moyangnya yang sampai saat ini masih dipegang 

teguh.  

Wilayah Desa Tonda yang terletak sebelah Barat pusat Kota Kecamatan 

Madapangga. Berdasarkan kelas ketinggian wilayah Desa Tonda berada pada 0-3500 

meter di atas permukaan laut kondisi dan ekosistem hutan sehingga telah beralih fungsi 
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menjadi daerah pemukiman, dengan tipe hujan dataran rendah. Posisi Desa Tonda yang 

berada pada daerah dataran pantai dengan kemiringan 0-65 persen sehingga 

mempunyai tanah hitam liat. 

Desa Tonda memiliki jumlah penduduk 3.283 jiwa yang terdiri dari 1.540 laki-

laki dan 1.743 perempuan yang tergabung kedalam 720 KK. Angka kemiskinan di 

Desa Tonda sedangkan yang pindah ke tempat lain dari Tahun 2020 sampai dengan 

tahun 2022 yaitu 12 orang. 

Tabel 4.1 

Luas Dusun, RW, RT, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk 

Nama Luas 

(km) 

Jumlah 

Penduduk 

Laki-Laki 

(jiwa) 

Jumlah 

Penduduk 

Perempuan 

(Jiwa) 

Kepadatan 

(Jiwa) 

Dusun Karamalembo 
1 395 443 838 

Dusun Ntada Sigi 
1 377 438 815 

Dusun Ratu Rate 
1 356 430 786 

Dusun Tonaga 
1 412 432 844 

Jumlah 
4 1.540 1.743 3.283 

Sumber: Profil Desa Tonda Tahun 2022 

Kepadatan penduduk Desa Tonda tertinggi berada pada Dusun Tonaga 

sedangkan kepadatan penduduk terendah berada pada Dusun Karama Lembo. Agama 

dan budaya penduduk yang tinggal di Desa Tonda mayoritas agama Islam. Hidup 
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dalam suasana saling tolong menolong dan gotong-royong sudah sudah menjadi ritme 

kehidupan sehari-hari di Tonda kebiasaan sosial itu sering disebut mbolo ro dampa, 

yaitu tradisi kumpul Bersama. Keyakinan terhadap adat istiadat yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat Desa Tonda sangat dihormati dan dilaksanakan sejalan 

dengan nilai-nilai agama. 

 Isu strategis dan masalah mendesak yaitu dengan memperhatikan analisis 

lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Desa Tonda dalam 6 (enam) tahun 

mendatang adalah sebagai berikut: 

a. Rendahnya budaya masyarakat dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan belum optimalnya sinergi pemerintah Desa Tonda dengan pemerintah dan 

pemerntah Kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi; 

b. Kurangnya Kerjasama antar pemerintah desa dengan masyarakat dalam 

melaksanakan kebersihan lingkungan; 

c. Lemahnya koordinasi pemerintah desa untuk mendukung percepat pembangunan di 

desa. 

2. Gambaran Umum TPQ Al-Arqom Kabupaten Bima 

  TPQ Al-Arqom Kabupaten Bima yang berlokasi di wilayah Desa Tonda, 

Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, di dirikan oleh Ustadz Ramadhan pada 

tanggal 1 juli 2019, TPQ ini didirikan atas dasar kesadaran dari banyaknya anak-anak 

yang tidak bisa mengaji sehingga membuat Pembina TPQ tersebut prihatin akan 

keadaan kampung halaman. Hingga saat ini TPQ berdiri kokoh dan melahirkan banyak 

generasi-generasi qurani yang sholeh dan sholehah, walaupun hanya bertempat di 

sebuah masjid dekat rumahnya namun antusia orang tua dan santri dan santriwati 
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sangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Kegiatan belajar mengajar di TPQ 

dilaksanakan setiap sore mulai dari hari senin sampai dengan hari sabtu, 

Tabel 4.2 

Nama Santri dan Santriwati TPQ Al-Arqom Kab. Bima 

No. Nama Umur Jenis Kelamin  

1 
HA 6 Tahun P  

2 
RAH 5 Tahun L  

3 
ANB 5 Tahun L  

4 
NF 6 Tahun P  

5 
N 6 Tahun P  

6 
HA 6 Tahun L  

7 
N 6 Tahun L  

8 
S 5 Tahun P  

9 
F 5 Tahun L 
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B. Hasil Penelitian 

1. Proses penerapan Metode Baghdadi dalam Meningkatkan Kemampuan 

Makhorijul Huruf pada Anak Usia 5-6 Tahun di TPQ AL-Arqom Kabupaten Bima. 

Penelitian ini mulai dilakukan pada tanggal 17 April 2022 sampai dengan 17 Juni 

2022. pada penelitian ini pengolahan dan analisis data diperoleh dengan penelitian 

yang dilakukan yakni dengan menggunakan metode dan instrument yang peneliti sudah 

tentukan pada bab sebelumnya. Adapun data-data tersebut peneliti peroleh melalui 

wawancara sebagai metode pokok dan observasi sebagai pendukung dalam 

pengumpulan data, dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif 

metode ini mengambil kesimpulan dari hasil wawancara pada guru dan hasil observasi.    

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada penerapan metode 

Baghdadi dalam meningkatkan kemampuan makhorihjul huruf pada anak usia 5-6 

Tahun di TPQ Al-Arqom Kabupaten Bima. TPQ Al-Arqom mengenalkan pada santri 

dan santriwati tentang makhorijul huruf dengan menggunakan metode Baghdadi yang 

dikembangkan oleh organisasi JQHNU dimana metode ini berasal dari Baghdad yang 

telah tersebar diseluruh penjuru dunia. Awal penelitian, peneliti telah mengamati 

keadaan santri dan santriwati bahwa yang belajar mengaji bukan hanya yang usia 5-6 

tahun akan tetapi ada juga yang usianya 2-3 tahun dimana yang usia 2-3 tahun ini masih 

sangat kurang bagus pengucapan makhorijul hurufnya dibandingkan yang usianya 5-6 

tahun. 

Penerapan metode Baghdadi merupakan salah satu metode yang sangat penting 

dalam memperbaiki dan meningkatkan makhorijul huruf pada bacaan Al-Quran santri 

dan santriwati. TPQ Al-Arqom sejak awal dibentuk memang sudah menggunakan 

metode Baghdadi karena pembinanya pada saat menjadi mahasiswa sudah mengikuti 
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pelatihan metode Baghdadi dan menerapkan metode ini di TPQ yang akan dibangun 

dirumahnya. Pembina TPQ yakni UR menyatakan bahwa: “kalau penerapan Metode 

Baghdadi mulai saya terapkan dari tanggal 10 Juni 2019  saya menerapkan metode 

Baghdadi karena metode ini sudah mengalami perubahan olehs salah satu organisasi 

yang Bernama JQHNU agar santri dan santriwati tidak bosan ketika mempelajari Al-

Quran dan mereka terbiasa mengucapkan makhorijul huruf yang baik, kebanyakan 

anak-anak sekarang ketika mengucapkan makhorijul huruf itu hampir sama 

penyebutannya, padahal huruf-huruf hijaiyah itu tempat keluarnya berbeda-beda, “( 

Wawancara yang dilakukan dengan UR pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 16;43 di TPQ 

Al-Arqom Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kabupaten)”. 

Respon orang tua santri terhadap pengajaran metode Baghdadi ini sangat luar 

biasa, karena para orang tau bagaimana kemampuan anak-anak mereka Ketika dalam 

pengucapan makhrojal huruf sebelum dan sesudah penggunaan metode Baghdadi. 

Selama proses penerapan metode Baghdadi berjalan dengan efektif karena saya melihat 

dari banyaknya perubahan dari santri dan santriwati dalam mengucapkan makhorijul 

huruf ketika saya menyuruhnya untuk menunjuk tempat keluarnya huruf hijaiyah. 

Faktor pendukung dari penerapan metode Baghdadi yaitu menggunakan satuan huruf 

yang sama sehingga mempermudah santri dan santriwati mengenal bentuk-bentuk 

huruf hijaiyah, metode Baghdadi juga menggunakan lagu Ketika proses pengenalan 

dan pengucapan makhrojal hurufnya sehinga menudahkan santri dan santriwati untuk 

belajar, “(Wawancara yang dilakukan dengan UR pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 

16;43 di TPQ Al-Arqom Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kabupaten)”. 

 Hasil wawancara dengan pembina TPQ tersebut dikuatkan oleh pengamatan 

peneliti bahwa metode Baghdadi adalah metode yang digunakan dalam kegiatan 
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belajar Makhrojal huruf di TPQ Al-Arqom Kabupaten Bima, metode ini sangat 

membantu dalam memperbaiki makhorijul huruf mengingat santri dan santriwati yang 

belajar adalah dari kalangan anak-anak maka metode ini sangat bermanfaat untuk 

meningkatkan kemampuan mengucap makhrojal huruf pada anak usia dini karena 

metode ini cara belajarnya menggunakan lagu, mengeja satu persatu huruf hijaiyah 

serta mengeja harokatnya sehingga metode ini tidak membosankan dan metode ini 

sangat langka dan sulit untuk ditemukan dizaman sekarang ini. 

Adapun perbedaan tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah sebagai berikut: 

a. Huruf-huruf yang Keluarnya dari Tenggorokan (Al-Huruful Halqiyyah) 

 

No. Huruf Hijaiyah Tempat Keluarnya Huruf 

1. 
 Tenggorokan bagian bawah ه ,ء

2. 
 Tenggorokan bagian tengan ح ,ع

3. 
 Tenggorokan bagian atas خ ,غ

b. Huruf-huruf yang Perangkat Bergeraknya di Bagian Lidah (Al-Huruful 

Lisaniyyah 

 

No. Huruf Hijaiyah Tempat Keluarnya Huruf 

1. 
 Pangkal lidah dan langit-langit ق

2. 
 Pangkal lidah dan langit-langit ك

didepan huruf  ق 
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3. 
-Tengah-tengah lidh dengan langit َي ,ش ,ج

langit 

4. 
 Salah satu/dua pinggir lidah beradu ض

dengan salah satu/dua geraham atas 

yang kiri/kanan atau keduanya 

5.  
 Pinggir ujung lidah bertemu gusi ل

muka atas 

6. 
 Ujung lidah bertemu dengan ن

makhroj lam 

 
 Sama dengan nun mengarahsedikit ر

ke punggung lidah 

7. 
 Punggung ujung lidah bertemu َط ,د ,ت

pangkal dua gigi seri muka atas 

8. 
 Ujung lidah berada pada halaman ص ,س ,ز

dua gigi seri atas dan bawah, hanya 

saja lebih dekat kea rah ujung gigi 

seri yang bawah 

9. 
 Punggung ujung lidah bertemu  ,ظ ,ذ ,ث

ujung dua gigi seri atas 
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c. Huruf-huruf yang Perangkat Bergeraknya Bibir (Al-Hurufusy-Syafawiyyah) 

 

No. Huruf Hijaiyah Tempat Keluarnya Huruf 

1. 
 Dua perut bibir sebelah dalam م  ,ب

2. 
 Antara dua perut bibir و

3. 
 Perut bibir bawah bertemu ujung ف

dua gigi seri yang atas 

 

2. Faktor Pendukung Penerapan Metode Baghdadi dalam Meningkatkan 

Kemampuan Makhorijul Huruf pada Anak Usia 5-6 Tahun di TPQ Al-Arqom 

Kabupaten Bima 

Faktor pendukung dalam penerapan metode Baghdadi yaitu pertama, 

menggunakan satuan huruf yang sama sehingga mempermudah santri dan santriwati 

mengenal bentuk-bentuk huruf hijaiyah, yang tersusun berdasarkan tempat keluarnya 

huruf sehingga santri cepat paham dengan metodenya. 

Kedua, metode ini mempunyai buku panduan khusus yang disusun oleh JQHNU 

sehingga memudahkan guru dalam menerapkan metode, didalam bukunya dijelaskan 

secara rinci bagaimana cara menerapkan metodenya, Metode ini sangat membantu 

dalam memperbaiki makhorijul huruf mengingat santri dan santriwati yang belajar 

adalah dari kalangan anak-anak. 

Ketiga, penerapannya menggunakan lagu sehingga membuat santri semangat 

ketika belajar guru mengenalkan huruf-huruf hijaiyah dengan cara menunjuk satu 
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persatu diikuti oleh santri, kemudian mengeja harokatnya dengan rinci sehingga 

metode ini tidak membosankan,  

Keempat, metode ini sangat langka dan sulit untuk ditemukan dizaman sekarang 

ini. Metode ini sangat membantu dalam memperbaiki makhorijul huruf mengingat 

santri dan santriwati yang belajar adalah dari kalangan anak-anak oleh karena itu 

metode ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mengucap makhorijul 

huruf pada anak usia dini.  

3. Kendala Penerapan Metode Baghdadi dalam Meningkatkan Kemampuan 

Makhorijul Huruf pada Anak Usia 5-6 Tahun di TPQ AL-Arqom Kabupaten 

Bima 

Kesulitan melakukan perbuatan baik akan berdampak pada pahala yang akan 

didapatkan, oleh karena itu semakin banyak rintangan yang dilewati maka akan 

semakin besar pula pahala yang akan didapatkan, hal ini sejalan dengan firman Allah 

dalam QS Ar-Rahman: 60: 

 60 ﴾٦٠﴿ 
 
 َهلْ  َجَزۤاءُاْْلِْحَسانِ  ِاْلَّ  اْْلِْحَساُن

Terjemahnya: 

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). (QS Ar-Rahman:60)”. 

Adapun faktor penghambat pada penerapan metode Baghdadi berdasarkan hasil 

wawancara dengan Pembina TPQ dan orangtua santri mengatakan bahwa: 

Kendala yang saya hadapi itu kalau pada santri yang usianya 5-6 tahun mereka 

tidak konsentrasi dalam belajar ketika ada santri yang usianya 2-3 tahun yang bermain 

dan berlari-lari mengganggu fokus belajarnya, sebenarnya masalah ini wajar terjadi 

seperti yang kita tahu kalau di usia segitu usia-usia anak yang aktif untuk bermain saya 

 
60 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, CV Darus Sunnah, 2012, h. 533.  
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juga tidak bisa memaksa jika mereka ingin bermain saya biarkan untuk bermain dulu 

karna kalau mereka sudah capek lari-lari mereka akan berhenti, disitu saya mengambil 

kesempatan untuk menegurnya dan sesekali menunjuknya untuk mencontohkan 

pengucapan makhorijul huruf. Kendala pada anak usia 5-6 tahun juga ada pada orang 

tuanya karna dirumah santri tidak diberi stimulus oleh orang tua sebab masih banyak 

orang tua yang tidak tau mengaji itu penyebab kenapa orangtua tidak mendampingi 

anaknya untuk belajar dirumah, dan masih ada beberapa santri yang jarang hadir, 

“(Wawancara yang dilakukan dengan UR pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 16;43 di 

TPQ Al-Arqom Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kabupaten)”. 

 Hasil wawancara dengan Pembina TPQ yakni UR dikuatkan oleh pengamatan 

peneliti bahwa hambatan dari proses pembelajaran metode Baghdadi kurang efektif 

untuk usia dibawah 5-6 tahun karena daya fokus anak masih sangat kurang dan 

perkembangan bahasanya masih kurang lancar dalam berbicara apalagi mengajarkan 

makhrojal huruf. Peran orangtua sangatlah penting untuk perkembangan santri karena 

faktor terbesar perkembangan anak yaitu pada saat dirumah dan waktunya dirumahpun 

lebih banyak dari pada di TPQ. Kehadiran santri, jika kehadirannya kurang itu sangat 

berpengaruh pada perkembangan makhorijul hurufnya karena materi yang diberikan 

berlanjut terus dan apabila santri jarang hadir maka santri akan ketinggalan materi pada 

hari itu, walaupun tidak menutup kemungkinan Pembina akan tetap mengulang materi 

pada santri yang tidak hadie tadi. 

Satu orang tua santri yang berinisial SM mengungkapkan bahwa: saya dan 

suami sibuk bekrja, saya bertugas membuat kerupuk mulai dari membuat adonannya, 

mengiris kerupuk, menjemur, menggoreng dan membungkusnya agar dijual oleh suami 

saya ke kios-kios langganan kami, belum lagi kalau kesawah jadi saya dan suami tidak 
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sempat untuk mendampinginya Ketika belajar, kebetulan saya dan suami tidak terlalu 

pintar mengaji jadi kami mempercayakan kepada ustadz Ramadhan saja untuk 

mengajar anak kami, “( Wawancara yang dilakukan dengan H pada tanggal 16 Juni 

2022, pukul 16;47 di TPQ Al-Arqom Desa Tonda, Kecamatan Madapangga 

Kabupaten)”. 

Hasil wawancara dengan orangtua santri yakni ibu M dikuatkan oleh 

pengamatan peneliti bahwa peran orang tua memang sangatlah penting untuk 

perkembangan santri karena waktu santri lebih banyak dirumah dari pada di TPQ, jadi 

pendampingan dari orangtua pada santri itu sangat penting untuk perkembangannya. 

Salah satu orang tua santri mengungkapkan bahwa: saya hanyalah seorang 

janda sehari-hari saya mencari nafkah dengan berjualan lauk pauk, setelah sholt subuh 

saya harus ke pasar dan sampai malam saya berjualan, jadi saya tidak terlalu bisa 

mengontrol anak saya, “(Wawancara yang dilakukan dengan M pada tanggal 16 Juni 

2022, pukul 16;57 di TPQ Al-Arqom Desa Tonda, Kecamatan Madapangga 

Kabupaten)”. 

Hasil wawancara dengan orangtua santri yakni ibu M dikuatkan oleh 

pengamatan peneliti bahwa peran orang tua memang sangatlah penting untuk 

perkembangan santri karena waktu santri lebih banyak dirumah dari pada di TPQ, jadi 

pendampingan dari orangtua pada santri itu sangat penting untuk perkembangannya. 

Sesibuk apapun orang tua sempatkanlah waktu untuk mengontrol anaknya karna 

bagaimanapun perang orang tua sangatlah besar untuk masa depan anak. 

Alasan peneliti mewawancarai orangtua SM dan ANB karena peneliti ingin 

mengetahui bagaimana peran orang tua ketika santri belajar dirumahnya sehingga 

perkembangan makhrojal huruf SM dan ANB sangat kurang. 
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C. Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengumpulan data berupa observasi dan hasil wawancara, 

berikut peneliti paparkan Penerapan metode Baghdadi dalam meningkatkan 

kemampuan mengucap makhorijul huruf pada anak usia 5-6 tahun dilakukan penelitian 

dengan merujuk pada hasil wawancara dan observasi di lapangan. Pada uraian ini 

peneliti akan mengungkapkan dan memaparkan mengenai hasil penelitian guna untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana proses menerapkan metode 

Baghdadi? Apa factor pendukung penerapan metode Baghdadi?, dan apa kendala 

dalam menerapkan metode Baghdadi? 

1. Proses penerapan metode Baghdadi dalam meningkatkan kemampuan 

mengucap makhorijul huruf pada anak usia 5-6 tahun di TPQ Al-Arom 

Kab. Bima 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai penerapan metode Baghdadi 

dalam meningkatkan kemampuan mengucap makhorijul huruf pada anak usia 5-6 

tahun. 

a. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang merupakan Pembina di TPQ 

Al-Arqom Kabupaten Bima, menunjukkan bahwa penerapan metode Baghdadi 

di TPQ ini sangat efektif bagi santri dan santriwati usia 5-6 tahun hal ini dapat 

dilihat dari statement dari UR yang mengatakan bahwa “selama proses penerapan 

metode Baghdadi berjalan dengan efektif karena saya lihat sudah banyak 

perubahan dari santri  saat saya menyuruhnya untuk mengucapkan makhrojal 

huruf, pengucapan makhorijul huruf yang dulunya semua dianggap sama 

sekarang mereka sudah tau tempat-tempat keluarnya atau tempat bunyi hurufnya 
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dimana ”. 61 (Jumat 15 Juni 2022, pukul 16:47 di Desa Tonda Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima) 

b. Metode Baghdadi memiliki buku panduan khusus yang disusun oleh JQHNU 

sehingga memudahkan guru dalam menerapkan metode tersebut. Hal ini juga 

sejalan dengan penemuan peneliti sebelumnya, Husnul Amri meneliti tentang  

Implementasi Metode Baghdadi dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Al-Quran di TPA Al-Khairiyah Desa Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak 

Kabupaten Tanggamus Lampung, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

dengan Mengimplementasikan Metode Baghdadi dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Quran di TPA Al-Khairiyah, sudah maksimal yaitu 

guru telah menggunakan metode Baghdadi pada setiap pertemuan dengan 

mengajarkan sesuai dengan cara pengajaran metode Baghdadi, yaitu dengan 

mengenalkan huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu, kemudian penyebutan 

hurufnya (makhorijul huruf) setelah murid sudah mengenal dan paham 

penyebutan hurufnya, kemudian Ustadz mengajarkannya dengan diselangi 

memberi motivasi atau bercerita tentang kisah-kisah Nabi dengan demikian 

murid mudah memahami apa yang disampaikan oleh ustadz, dan mampu 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada setiap murid.62  

 Sejalan dengan pendapat para ahli Jomes O. Wittaker yang mengatakan bahwa 

belajar dapat didefinisikan sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah 

melalui latihan atau pengalaman, efektif belajar yaitu proses belajar yang sesuai dengan 

 
61Peneliti, ”Hasil Wawancara Bersama Pembina TPQ Al-Arqom Kabupaten Bima, Penerapan 

Metode Baghdadi dalam Meningkatkan Kemampuan Makhorijul Huruf pada Anak Usia 5-6 Tahun di 

TPQ Al-Arqom Kabupaten Bima” (Bima, 15 Juni 2022). 

62Husnul Amri, “Implementasi Metode Al-Baghdadi dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Quran di TPA Al-Khairiyah Desa Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten 

Tanggamus-Lampung” (UIN Raden Intan Lampung, 2020). 
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harapan untuk mencapai tujuan. Belajar yang efektif juga dapat didefinisikan sebagai 

cara belajar yang tepat.63 Santri dan santriwati yang memiliki sikap religius yang tinggi 

akan memperoleh hasil belajar yang berkualitas dengan menggunakan metode 

Baghdadi sebab metode Baghdadi adalah media yang paling mudah. 

2. Faktor Pendukung Penerapan Metode Baghdadi dalam Meningkatkan 

Kemampuan Makhorijul Huruf pada Anak Usia 5-6 Tahun di TPQ Al-

Arqom Kabupaten Bima  

a. menggunakan satuan huruf yang sama sehingga mempermudah santri dan 

santriwati mengenal bentuk-bentuk huruf hijaiyah, yang tersusun 

berdasarkan tempat keluarnya huruf sehingga santri cepat paham dengan 

metodenya. 

b. Metode Baghdadi memiliki buku panduan khusus yang disusun oleh 

JQHNU sehingga memudahkan guru dalam menerapkan metode, didalam 

bukunya dijelaskan secara rinci bagaimana cara menerapkan metodenya, 

Metode ini sangat membantu dalam memperbaiki makhorijul huruf 

mengingat santri dan santriwati yang belajar adalah dari kalangan anak-

anak oleh karena itu metode ini sangat bagus untuk meningkatkan 

kemampuan mengucap makhorijul huruf pada anak. 

c. penerapannya menggunakan lagu dimana iramanya diambil dari naghom-

naghom atau lagu-lagu dalam ilmu tilawah seperti lagu jiharka sehingga 

membuat santri semangat ketika belajar, Pembina mengenalkan huruf-

huruf hijaiyah dengan cara menunjuk satu persatu diikuti oleh santri, 

 
63Haeruddin, “Kumpulan Materi Taruna Melati Satu” Bantaeng, 2018. h. 39. 
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kemudian mengeja harokatnya dengan rinci sehingga metode ini tidak 

membosankan. 

d. metode ini sangat langka dan sulit untuk ditemukan dizaman sekarang ini, 

karena metode ini hanya diterapkan di Pesantren Al-Husainy Bima, Pondok 

Pesantren Al-Imam Ashim, dan di TPQ Al-Arqom Kabupaten Bima. 

Metode ini sangat membantu dalam memperbaiki makhorijul huruf 

mengingat santri dan santriwati yang belajar adalah dari kalangan anak-

anak oleh karena itu metode ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan 

kemampuan mengucap makhorijul huruf pada anak usia dini. 

3. Kendala Penerapan Metode Baghdadi dalam Meningkatkan Kemampuan 

Makhorijul Huruf pada Anak Usia 5-6 Tahun di TPQ AL-Arqom 

Kabupaten Bima 

a. Kendala dalam menerapkan metode Baghdadi yaitu berdasarkan ungkapan 

dari UR yang mengatakan bahwa: “santri usia 5-6 tahun terganggu 

konsentrasi belajar makhorijul hurufnya karena ada santri yang berusia 2-3 

tahun (di ma mpaa rai rero re wunga si tana’o) selalu bermain dan berlari-

lari di saat belajar”, seperti yang (ndai) kita ketahui  bahwa (umur sandede 

wunga nae adena di mpaa) di usia seperti itu sedang asik-asiknya untuk 

bermain, jadi disini tergantung dari bagaimana triknya seorang guru dalam 

mengontrol daya fokusnya santri.64 

b.  kendala selanjutnya yaitu kehadiran santri dan santriwati yang kurang 

efektif sehingga memperlambat santri dalam meningkatkan kemampuan 

makhorijul hurufnya, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh orangtua 

 
64(Peneliti, “Hasil Wawancara Bersama Pembina TPQ Al-Arqom Kabupaten Bima, Kendala 

Penerapan Metode Baghdadi, (TPQ Al-Arqom Kabupaten Bima 15 Juni 2022).  



64 

 

 
 

ANB: “nahu ke janda tiwara dou di ma ngupa ngaha jadi anak doho re lao 

titip aka nenek na, tio ja mpa sekali-sekali lao na ngaji atau wati pala 

masalah tei si aka uma tiloaku, nahu rau ke ana wati loaku ngaji”. Saya 

hanyalah seorang janda, cari nafkah sendiri jadi Ketika saya bejualan saya 

menitipkan anak saya ke neneknya, saya pasti mengontrolnya untuk pergi 

mengai hanya saja kalau dirumah saya tidak bisa mengajarinya karna saya 

juga tidak bisa mengaji.  

Berdasarkan hasil wawancara yang didapati dari orangtua ANB mendapat 

kendala dari kurangnya stimulus dan perhatian dari orangtua sehingga kemampuan 

makrojal hurufnya belumberkembang. 

c. kurangnya stimulasi dari orangtua pada saat dirumah hal ini berdasarkan 

hasil wawancara Bersama orangtua SM yang mengatakan bahwa: “nami 

karawi ncau jadi waktu ditei kai ana, dula karawi ka maru sana mpa, ba 

nee tei rau nami wati loamu ngaji jadi kau mpa tei ustaz na” kami sibuk 

bekerja jadi kami tidak punya banyak waktu untuk mengajar SM, pulang 

bekerja dari sawah kami langsung beristirat kebetulan juga kami tidak bisa 

mengaji jadi kami serahkan kepada UR untuk sepenuhnya mengajar SM.  

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat peneliti diatas bahwa santri 

mendapatkan kendala dalam meningkatkan kemampuan makhorijul hurufnya dirumah 

karena kurang stimulus dari orang tua. 

d. Kendala yang dihadapi oleh guru akan lebih efektif lagi jika guru yang 

mengajar lebih bijaksana dan tegas lagi dalam menghadapi santri dan 

santriwati yang usia dini serta harus ada kerja sama yang baik antara orang 

tua dan guru yang mengajar. Apabila guru menjalankannya semuanya 
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dengan tertib dan baik maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan 

baik dan efektif juga walaupun ada sebagian santri dan santriwati yang 

jarang hadir di TPQ tapi dirumah santri dan santriwati akan tetap belajar 

dengan control dan bimbingan dari orang tua.  

Hal ini juga sejalan dengan penemuan peneliti sebelumnya, Ilham Robbyansa 

meneliti tentang Penerapan Metode Baghdad dalam Kegiatan Belajar Al-Quran di 

Musholla Ainul Yaqin Kecamatan Ratu Agung Kota  Bengkulu, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengajar telah memberikan pembelajaran Al-Quran setiap malam 

jum’at berupa kegiatan belajar Al-Quran dengan menggunakan metode Baghdadi 

kendala yang dihadapi masih ada jama’ah yang tidak mengulang pembelajaran di 

rumah sehingga jama’ah sering lupa materi pembelajaran.65 Kemudian hal ini juga 

sejalan dengan pendapat para ahli Reber mengatakan bahwa minat tidak akan termasuk 

istilah popular dalam psikologi karena kebergantungannya yang banyak pada factor-

faktor internal lainnya seperti: pemusatan perhatian, kaingintahuan, motivasi, dan 

kebutuhan.66 

Tabel 4.3  

Koding Kendala Penerapan Makhorijul Huruf 

NO. Jenis Kendala Penerapan 

Makhorijul Huruf 

Keterangan 

 

65Ilham Robbyansa, “Penerapan Metode Al-Baghdad dalam Kegiatan Belajar Al-Quran di 

Musholla Ainul Yqin Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu” (IAIN Bengkulu, 2021). 
66Ika Maryani, Laila Fatmawati, Vera Yuli Erviana, Muhammad Nur Wangid, dan Ali Mustadi, 

“Model Intervensi Gangguan Kesulitan Belajar” 2018, h. 17. 
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1. Susah konsentrasi ANB: cepat teralihkan daya fokusnya 

sehingga SM susah konsentrasi Ketika 

belajar 

HA: cepat teralihkan daya fokusnya 

sehingga HA susah konsentrasi Ketika 

belajar 

2. kehadiran santri dan santriwati 

yang kurang efektif sehingga 

memperlambat santri dalam 

meningkatkan kemampuan 

makhorijul hurufnya 

F: sering ikut orang tua bekerja dan 

kurangnya perhatian orang tua sehingga F 

sangat sering tidak hadir Ketika belajar 

S: sering ikut orang tua bekerja dan 

kurangnya perhatian orang tua sehingga S 

sangat sering tidak hadir Ketika belajar 

N: sering ikut orang tua bekerja dan 

kurangnya perhatian orang tua sehingga F 

sangat sering tidak hadir Ketika belajar 

3. kurangnya stimulasi dari 

orangtua pada saat dirumah 

SM: orang tua yang sibuk bekerja sehingga 

kurang menstimulus SM 

N: orang tua yang sibuk bekerja dan hanya 

seorang janda sehingga kurang 

menstimulus N 
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4. Tidak bisa membedakan tempat 

keluarnya huruf hijaiyah   

F: karena huruf hijaiyah cara 

pengucapannya hampir sama semua 

sehingga sulit bagi F membedakan tempat 

keluarnya huruf-huruf 

S: karena huruf hijaiyah cara 

pengucapannya hampir sama semua 

sehingga sulit bagi S membedakan tempat 

keluarnya huruf-huruf 

RAH: karena huruf hijaiyah cara 

pengucapannya hampir sama semua 

sehingga sulit bagi RAH membedakan 

tempat keluarnya huruf-huruf 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

  Setelah dilakukan analisis dan pembahasan secara mendalam terhadap 

data hasil penelitian di lapangan, penelitian ini menghasilkan temuan dan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Metode Baghdadi dalam Meningkatkan Kemampuan 

Makhorijul Huruf pada Anak Usia 5-6 Tahun di TPQ Al-Arqom Kabupaten 

Bima berjalan dengan efektif, metode Baghdadi juga memiliki buku 

panduan khusus yang diterbitkan oleh pusat pelatihan dan pengembangan 

metode Baghdadi (P3MB) Pesantren Takhasus IIQ Jakarta. Penerapan 

metode Baghdadi di TPQ Al-Arqom dilaksanakan dengan memberi contoh 

terlebih dahulu oleh Pembina TPQ kemudian santri dan santriwati 

mengikuti cara pengucapan makhrojal huruf tersebut. Santri dapat 

mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah sehingga kemampuan 

pengucapan-pengucapan makhrojal hurufnya berkembang dengan baik. 

2. Adapun factor pendukung dalam menerapkan metode Baghdadi yaitu 

metode ini mempunyai buku panduan, penerapannya menggunakan lagu 

sehingga membuat santri semangat ketika belajar 

3. Adapun kendala dalam menerapkan metode Baghdadi yaitu daya fokus 

anak yang usia 2-3 tahun kurang karena bermain Ketika belajar, kehadiran 

santri dan santriwati yang kurang efektif, kurangnya stimulasi dirumah oleh 

orang tua sehingga masih ada beberapa santri dan santriwati yang masih 

kurang dalam pengucapan makhorijul hurufnya. Upaya untuk mencapai 
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keberhasilan proses pembelajaran penerapan metode Baghdadi dalam 

meningkatkan kemampuan makhorijul huruf pada anak usia 5-6 tahun di 

TPQ Al-Arqom Kabupaten Bima yaitu pembina TPQ selalu memberi 

motivasi dan edukasi pada santri dan santriwati agar rajin hadir dan 

semangat belajar, orang tua juga memiliki kewajiban mengantar dan 

menjemput anak ke lokasi TPQ dengan tepat waktu agar santri dan 

santriwati tidak ketinggalan materi, kemudian orang tua harus membatasi 

anak untuk menonton TV dan bermain gadget. 

B. Implikasi Penelitian 

  Setelah penulis melakukan penelitian di TPQ Al-Arqom Kabupaten 

Bima, maka Adapun implikasi yang didapat disampaikan yaitu: 

1. Bagi peserta didik 

Saran kepada santri, terus semangat dalam belajar makhrojal huruf, jangan 

banyak main, jangan gampang menyerah, maksimalkan kehadiran untuk 

belajar agar waktunya tidak sia-sia. 

2. Bagi orang tua peserta didik 

Luangkan waktu untuk mengantar anak dan mengontrol perkembangannya, 

beri motivasi dan semangat untuk belajar Al-Quran. Serta batasi anak ketika 

bermain dan penggunaan gadget pada anak. 

3. Bagi pendidik 

Jadilah guru yang sabar dalam menangani santri dan santriwati, jadi teman 

yang baik untuk mereka saat belajar makhrojal huruf, tingkatkan 

kemampuan dalam menangani anak-anak, serta buatlah proses dan metode 
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pembelajaran yang menarik bagi anak sehingga mereka tidak bosan Ketika 

belajar. 

4. Bagi TPQ 

Harusnya melakukan perbaikan sistem terkait peraturan dalam proses 

pembelajaran untuk tegas pada santri dan santriwati, mengadakan 

permainan atau teka-teki disela-sela santri belajar agar santri dan santriwati 

tidak bosan Ketika belajar. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Penelitian ini hanya berfokus pada buku panduan paket A1, peneliti 

selanjutnya diharapkan untuk meneliti paket lainnya. 

b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan metode 

pembelajaran Makhorijul Huruf dengan menggunakan Variabel yang 

berbeda, mengembangkan metode Baghdadi dengan menggunakan 

metode penelitian lain, kemudan mengembangkan media 

pembelajarannya dengan trik-trik atau permainan yang lebih menarik 

lagi. 
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