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MOTTO 

 

َُْرُكْن َهْي تََعلََّن اْلقُْراََى َوَعلََّوهُ  .َخ  

Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan 

mengajarkannya.” (HR.Bukhari) 

ًَْعاِِلَْصَحابِِه.اِْقَرُؤوااْلقُْراَىَ  ٌْ ٍَْوَم اْلقََِاَهِةَشفِ ,فَاِءًَّهُ ٍَأْتِ  

“Bacalah kamu sekalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan 

datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya.” (HR. Ahmad 

dan Muslim)  
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ABSTRAK 

EFEKTIFITAS METODE AL-BARQY DALAM MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN MEMBACA Al-QURAN BAGI SISWA DI MTs N PAKEM 

 

Oleh : 

Destu Nur Rohmi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : kemampuan membaca Al-Quran 

sebagai upaya peningkatan pencapaian kompetensi melalui penggunaan metode 

Al-Barqy. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui 

apakah penerapan metode Al-Barqy cukup efektif dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Quran bagi siswa di MTs N Pakem. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, pendekatan ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan desain kualitatif. Sampel dalam penelitian ini 

adalah siswa-siswa kelas VII MTs N Pakem yang masih belajar iqro‟ jilid 1 dan 2. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan model interaktif yaitu terdiri dari tiga hal utama yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas dan 

reliabilitas dengan observasi lebih tekun dan melakukan triangulasi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti menemukan proses pembelajaran 

membaca Al-Quran dengan menggunakan Metode Al-Barqy dapat berlangsung 

dengan efektif karena lebih mudah dan lebih cepat dengan menggunakan sistem 8 

jam pembelajaran.  

 

 

 

Kata kunci : Efektivitas, Metode Al-Barqy, Kemampuan Membaca AL-Quran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ABSTRACT 

EFFECTIVENESS OF AL-BARQY METHOD IN IMPROVING ABILITY TO 

READ THE QURAN FOR STUDENTS IN MTs N PAKEM 
 

By: 

Destu Nur Rohmi 

 

This research aims to determine: the ability to read Al-Quran as an effort to 

increase the achievement of competence through the use of Al-Barqy method. 

While specifically, this study aims to: Know whether the application of Al-Barqy 

method is effective in improving the ability of reading Al-Quran for students in 

MTs N Pakem. 

 

This research was the research that using case study approach, this approach can 

be done by using qualitative design. The sample in this study were students of 

grade VII MTs N Pakem who are still studying iqro 'vol 1 and 2. Data were 

collected using observation, interview and documentation. Data analysis using 

interactive model that consists of three main things is data reduction, data 

presentation, and conclusion. Test validity and reliability with more diligent 

observationAnd do triangulation. 

 

The results showed that the researchers found the learning process of reading Al-

Quran by using Al-Barqy method can take place effectively because it is easier 

and faster by using the 8 hour learning system. 

 

 

 

Keywords: Effectiveness, Al-Barqy Method, Ability to Read AL-Quran 
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