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ABSTRAK 
Penggunaan Metode Qiro’ati di Taman Pendidikan Al-

Qur’an (TPQ) Ittihadul Athfal Baleadi Sukolilo Pati sudah 

diterapkan dengan baik. Dengan demikian pada kenyataanya 

peneliti masih menemukan anak yang lambat dan terbata-bata 

dalam membaca Al-Qur’an. Dan masih ada anak yang belum 

fokus saat mengikuti proses pembelajaran berlangsung. Hal ini 

sangat mempengaruhi kelancaran membaca Al-Qur’an anak. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui 

bagaimana penerapan Metode Qiro’ati di TPQ Ittihadul Athfal 

Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 2) Untuk 

mengetahui bagaimana tingkat kelancaran membaca Al-Qur’an di 

TPQ Ittihadul Athfal Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

pati. 3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh metode Qiroati 

terhadap kelancaran membaca Al-Qur’an anak usia 6-9 Tahun di 

TPQ Ittihadul Athfal Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

Pati. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data melalui observasi, angket, dan 

dokumentasi dengan jumlah populasi 155 siswa dan sampel 61 

siswa. Data diolah dengan menggunakan analisis kuantitatif untuk 

mengetahui pengaruh metode Qiro’ati terhadap kelancaran 

membaca Al-Qur’an anak usia 6-9 tahun di TPQ Ittihadul Athfal.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Penggunaan 

Metode Qiro’ati di berada pada tingkat sedang  hal ini dapat di 

lihat dari hasil perhitungan mean sebesar 49,5082 yang berada 

diantara skor 45-51 dengan jumlah frekuensi sebesar 36 siswa. 

Sementara itu, kelancaran membaca berada pada tingkat sedang. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan mean sebesar 78,8328 

yang berada diantara skor 72-79 dengan jumlah frekuensi sebesar 

29 siswa. Dan pengaruh Metode Qiro’ati terhadap kelancaran 

membaca Al-Qur’an Hipotesis yang diterima adalah H0 : α : β atau 

β ≠ 0. Dari hasil perhitungan uji F diperoleh F hitung sebesar 

1,963 dengan F tabel (0.10 : 1 : 59) sebesar 1,671093 yang berarti 

F hitung lebih besar dari F tabel. Dengan demikian, di karenakan, 

F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima 

yang berarti ada sifat ketergantungan dari variabel Metode Qiro’ati 

terhadap kelancaran membaca Al-Qur’an sehingga secara langsung 

hasil pengelolaan data dalam penelitian ini dengan hipotesis. 
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