
 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

“Atau lebih dari seperdua itu. Dan 

bacalah Al-Qur’an perlahan-lahan.” 

(Q.S. Al-Muzammil : 4) 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmu shaalihat. 

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya telah 

menyempurnakan segala kebaikan. Dengan anugerahNya, 

penulis dapat mempersembahkan buku modul praktis bagi 

para pendidik dan orangtua dalam mengajarkan membaca al-

Qur’an kepada Anak Usia Dini (AUD), sebagai pengajaran 

literasi al-Qur’an permulaan. 

Banyak metode pemelajaran al-Qur’an untuk AUD 

yang sudah dikenal dan diimplementasikan, antara lain 

metode: Baghdady, Lamma, Barqy, Iqra, Uktub, Qira’aty, 

Tilawaty, Iqra Terpadu, Iqra klasikal, Dirosah, dan lain-lain. 

Buku ini bermaksud menawarkan sebuah metode alternatif 

belajar membaca al-Qur’an, yang berbeda dengan metode 

sebelumnya, bahkan berusaha mengelaborasi beberapa 

kelemahan dari metode yang sudah ada. Metode ini kami 

sebut metode “Ijmali”.  

Penulis memiliki motto: BELAJAR MEMBACA   

AL-QUR’AN ITU MUDAH, dengan harapan dapat 

memotivasi anak belajar dan memotivasi pendidik dalam 

mengajar kepada anak. Disebut mudah karena metode ini 

mudah diaplikasikan oleh pendidik, effisien hanya 

membutuhkan waktu 16 kali pertemuan, materi sangat simple, 

hanya dengan mengenalkan dua surat al-Qur’an, yaitu Q.S. al- 

Fiil dan al-Insyirah, serta dua ayat dari al-A’diyat, 

diperkirakan anak sudah dapat membaca al-Qur’an, karena 

sudah representatif mengenal semua huruf hijaiyyah yang 

terkandung dalam al-Qur’an. 
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Pembelajaran al-Qur’an dengan metode Ijmaly ini 

dikenalkan mulai dari ayat keseluruhan, baru dirinci untuk 

mengenal per-huruf, tidak dieja, kemudian diberi latihan 

pengayaan dengan contoh-contoh kalimat bermakna dari 

bahasa Arab atau al-Qur’an yang mengandung huruf-huruf 

yang sudah dikenalkan, baik huruf tunggal maupun huruf 

sambung, untuk meningkatkan kemampuan membacanya. 

Syarat utama pendidik al-Qur’an dengan metode 

Ijmaly ini adalah mereka yang sudah mampu membaca secara 

benar sesuai kaidah bacaan, seperti makharij huruf dan 

tajwidnya, kemudian mengikuti petunjuk di belakang buku 

modul ini, dan aktivitas belajar hanya membaca, tidak 

(sambil) menulis, tidak dieja, tidak ditranslate ke huruf latin, 

tidak berawal dari pengenalan huruf hijaiyyah berurutan 

secara konvensional.   

Penulis tidak memosikan diri sebagai ahli. Oleh 

karena itu kritik, saran, dan masukan untuk kesempurnaan 

misi literasi al-Qur’an kepada anak-anak didik, diterima 

dengan lapang dada. Meskipun metode ini dihasilkan dari riset 

kami yang panjang, yang telah diimplementasikan untuk anak 

usia dini, namun dapat juga diimplementasikan kepada orang 

dewasa sebagai pebelajar pemula.   

Penulis patut berterima kasih kepada Lisa Felicia, 

mahasiswi PIAUD, yang cantik, yang telah membantu dalam 

layout buku ini. Akhirnya dengan mengucapkan “bismillahi 

tawakkaltu ‘ala Allah”, semoga buku ini dapat bermanfaat 

bagi para pendidik dalam mengajar membaca al-Quran 

permulaan kepada anak usia dini. 

 Cirebon, 1 Agustus 2019 

  

Tim Penulis 
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Pertemuan 1 

Kegiatan dan Materi : 

Membacakan ayat dari Q.S. Al-Fiil dan 

mengenalkan huruf yang terkandung: 

 فَعَلَ أَلَْم تََرَكْيَف 

 )  ْـ  َـ  ( ا ل م ت ر ك ي ف ع

Pertemuan 2 

Pengayaan:  

Latihan mengulang bacaan ayat & menyebutkan 

huruf yang sudah dipelajari: 

  تََرَكْيَف فَعَلَ  أَلَمْ 

 ا ل م ت ر ك ي ف ع

ْـ  َـ )    ) 

 ١ 



Pertemuan 3 

Kegiatan dan Materi : 

Membacakan lanjutan ayat & mengenalkan huruf 

baru yang terkandung di dalamnya: 

  بِأَْصَحاِب اْلِفْيلِ  َربُّكَ 

 ب  ص  ح

ّـ  ِـ  ُـ  )   ) 

Pertemuan 4 

Pengayaan:  

Latihan mengulang bacaan ayat & menyebutkan 

huruf yang sudah dipelajari: 

 

  تََرَكْيَف فَعََل َربَُّك بِأَْصَحاِب اْلِفْيلِ  أَلَمْ 

 ا ل م ت ر ك ي ف ع ب ص ح 

  (ّـ  ِـ  ُـ ْـ َـ) 

 

 

 ٢ 



Pertemuan 5 

Kegiatan dan Materi : 

Membacakan lanjutan ayat & mengenalkan huruf 

baru yang terkandung di dalamnya: 

  يَْجعَْل َكْيدَُهْم فِْي تَْضِلْيل   أَلَمْ 

 ج  د  ه  ض

 (   ّـ  ِـ  ُـ ْـ  َـ )

Pertemuan 6 

Pengayaan: 

Latihan mengulang bacaan ayat & menyebutkan 

huruf yang sudah dipelajari: 

  تََرَكْيَف فَعََل َربَُّك بِأَْصَحاِب اْلِفْيلِ  أَلَمْ 

  يَْجعَْل َكْيدَُهْم فِْي تَْضِلْيل   أَلَمْ 

 ا ل م ت ر ك ي ف ع ب ص ح ج د ه ض

 (   ّـ  ِـ  ُـ ْـ  َـ ) 

 

 

 ٣ 



Pertemuan 7 

Kegiatan dan Materi : 

Membacakan lanjutan ayat & mengenalkan huruf 

baru yang terkandung di dalamnya: 

 َعلَْيِهْم َطْيًرا أَبَابِْيلَ  َوأَْرَسلَ 

  تَْرِمْيِهْم بِِحَجاَرة  ِمْن ِسِجْيل   

 فََجعَلَُهْم َكعَْصف  َمأُْكْول   

 و  س  ط  ن

ًـ   ّـ  ِـ  ُـ ْـ  َـ )  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٤ 



Pertemuan 8 

Pengayaan:  

Latihan mengulang bacaan Q.S. Al-Fiil dari ayat 

1 sampai selesai dan menyebutkan 20 huruf yang 

sudah dipelajari 

  تََرَكْيَف فَعََل َربَُّك بِأَْصَحاِب اْلِفْيلِ  أَلَمْ 

 يَْجعَْل َكْيدَُهْم فِْي تَْضِلْيل   أَلَمْ 

 َعلَْيِهْم َطْيًرا أَبَابِْيلَ  َوأَْرَسلَ 

ْيل      تَْرِمْيِهْم بِِحَجاَرة  ِمْن ِسِجِّ

  فََجعَلَُهْم َكعَْصف  َمأُْكْول   

 و س ط ن   ه ض ب ص ح ج د ا ل م ت ر ك ي ف ع

ًـ   ّـ  ِـ  ُـ ْـ  َـ )   ) 

Pertemuan 9 

Kegiatan dan Materi:  

Membacakan ayat dari Q.S.Al-Insyirah dan 

mengenalkan huruf baru yang terkandung: 

 َعْنَك ِوْزَرَك  َوَوَضْعنَا  أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ 

 ) ًـ   ّـ  ِـ  ُـ ْـ  َـ   (  ش ز



Pertemuan 10 

Pengayaan:  

Latihan mengulang bacaan ayat & menyebutkan 

huruf yang sudah dipelajari: 

  تََرَكْيَف فَعََل َربَُّك بِأَْصَحاِب اْلِفْيلِ  أَلَمْ 

 يَْجعَْل َكْيدَُهْم فِْي تَْضِلْيل   أَلَمْ 

 َعلَْيِهْم َطْيًرا أَبَابِْيلَ  َوأَْرَسلَ 

ْيل  تَْرِمْيِهْم بِِحَجاَرة ِمْن     ِسِجِّ

  فََجعَلَُهْم َكعَْصف  َمأُْكْول   

 نَْشَرْح لََك َصْدَركَ  أَلَمْ 

 َعْنَك ِوْزَركَ  َوَوَضْعنَا

 و س ط ن ش ز  ب ص ح ج د ه ض  ا ل م ت ر ك ي ف ع

ًـ   ّـ  ِـ  ُـ ْـ  َـ )   ) 

  

 

 



Pertemuan 11 

Kegiatan dan Materi: 

Membacakan ayat lanjutan sampai selesai dan 

mengenalkan huruf baru:  

  اَلَِّذْي أَْنقََض َظْهَرَك    َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَركَ  

 َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا   إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا فَإِنَّ 

 فََرْغَت فَاْنَصْب    َوإِلَى َربَِِّك فَاْرَغبْ  فَإِذَا

 )ًـ   ّـ  ِـ  ُـ ْـ  َـ  (  ذ ق ظ غ

 

 

 

 

 

 



Pertemuan 12 

Pengayaan: 

Latihan mengulang bacaan Q.S. Al-Fiil dan Al-

Insyirah ayat 1 sampai selesai dan menyebutkan 

26 huruf  hijaiyyah yang sudah dipelajari berikut 

contohnya: 

 تََرَكْيَف فَعََل َربَُّك بِأَْصَحاِب اْلِفْيلِ  أَلَمْ 

 يَْجعَْل َكْيدَُهْم فِْي تَْضِلْيل   أَلَمْ 

 َعلَْيِهْم َطْيًرا أَبَابِْيلَ  َوأَْرَسلَ 

ْيل      تَْرِمْيِهْم بِِحَجاَرة ِمْن ِسِجِّ

  فََجعَلَُهْم َكعَْصف  َمأُْكْول   

 ْنَك ِوْزَركَ نَْشَرْح لََك َصْدَرَك   َوَوَضْعنَا عَ  أَلَمْ 

 أَْنقََض َظْهَرَك    َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَركَ  اَلَِّذيْ 

 َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا   إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا فَإِنَّ 

 فََرْغَت فَاْنَصْب    َوإِلَى َربَِِّك فَاْرَغبْ  فَإِذَا

 ا ل م ت ر ك ي ف ع ب ص ح ج د ه ض س ط ن ش  

 )ًـ   ّـ  ِـ  ُـ ْـ  َـ (  ز ذ ق ظ غ

    



Pertemuan 13 

Kegiatan dan Materi: 

Membacakan ayat dari Q.S.Al Adiyat ayat 8-9 

dan mengenalkan huruf baru yang terkandung: 

ِ اْلَخْيِر لََشِدْيد   َوإِنَّه̒  ِلُحبِّ

  يَْعلَُم إِذَا بُْعثَِر َمافِْي اْلقُبُْورِ  أَفََل 

  خ  ث

(ٌ   ًٗـ   َـ  ْـ ُـ  ِـ ّـ  )  

 

Pertemuan 14 

Pengayaan: 

Latihan mengulang semua bacaan dari Q.S. al-

Fiil, Q.S. Al-Insyirah, Q.S. Al- Adiyat, dan 

menyebutkan 28 huruf hijaiyyah yang sudah 

dipelajari beserta contohnya. 

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ  

 ف ق ك ل م ن و ه ي

ِـ  ُـ ْـ  َـ ) ٗ    ًـ   ّـ    ) 



 

 

 

Bacalah Penggalan Ayat Berikut 

 

 اَلَْم تََرَكْيَف فَعَلَ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huruf Hijaiyah yang baru kamu 

pelajari dari ayat tersebut 

diantaranya: 

 ي ف ع ك ر تم  لا 
 

dan Harakatnya: 

( ْـ  َـ )   

 



 

 

Bacalah dan perhatikan contoh kalimat yang 

terdiri dari huruf-huruf di atas. 

 

 

 اََكلَ  اَلَفَ   لََمعَ  ََلَمعَ 

 أََملَ  أََمرَ   لَْيتَ  لَعَلَ 

 اََراكَ  اََمامَ   لَْيلَ  لََمعَكَ 

 أَفَلَ  أَتَْركَ   لَعََرْفتَ  ََلَرأَْيتَ 

 أَْكَملَ  أَْرَكع  لََملَكَ  ََلتَرَ 

تَْرفَعْ  لَمْ  ََلتَْفعَلْ   أَْكَرمَ  أََرأَْيتَ   



 

 

Bacalah dan perhatikan contoh kalimat yang 

terdiri dari huruf-huruf di atas. 

 

 

 َملَكَ  َمَكرَ   تََركَ  تََمامَ 

 َمتَاعَ  َماتَ   تَعَالْ  تَْرَكعَ 

تَْرفَعَ    َمْرأَةَ  َمَماتَ   تَْفعَلَ  

 َمْريَمَ  َمْفعَلَ   تَْعلَمَ  تَْعَملَ 

 َمْملَكَ  َماَلَ   تَفَاَعلَ  تََكاَرمَ 

 َمالَكَ  َماأَْكَملَ   تََراكَ  تَْرتَفَعَ 

م (  م)  



 

 

Bacalah dan perhatikan contoh kalimat yang 

terdiri dari huruf-huruf di atas. 

 

 

 َرفَعَ  َرَكعَ   َكفَرَ  َكَرمَ 

 َرأَْيتَ  َرْكعَةَ   َكفَلَ  َكتَمَ 

َفَْيك َرأْفَةَ    َكَلمَ    َرَمْيتَ  

 

 

 

 

 ك

 ر

 ر
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