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ABSTRAK 

Aulia Safitri NIM 18311956 Judul Skripsi “Efektivitas Metode Ummi 

Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an Pada Siswa Kelas 6 Di MIT 

Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan Jakarta Utara” Program Studi 

Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Al-

Qur’an (IIQ) Jakarta 2022.  

Latar belakang penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap 

pembelajaran Al-Qur’an menggunakan metode Ummi dikarenakan masih 

jarang di daerah penulis yang menggunakan metode tersebut dan masih banyak 

siswa yang kurang efektif dalam membaca Al-Qur’an dengan baik disertai 

tajwidnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan metode 

UMMI terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an di MIT Al-Fatimiyah An-

Nur Rorotan, Jakarta Utara. Metode Ummi adalah salah satu metode membaca 

Al -Qur'an yang secara langsung mencakup dan mempraktikkan pembacaan 

dengan tartil sesuai dengan aturan ilmu tajwid yang menggunakan pendekatan 

bahasa ibu dan menekankan kasih.  

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif di mana dalam penelitian ini penulis mencoba 

menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu 

dengan jelas dan sistematis.  

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa: (1) proses penerapan 

pembelajaran menggunakan metode Ummi berlangsung selama 1 jam setiap 

hari di setiap kelas, menggunakan buku Ummi jilid 1 hingga jilid 6, buku 

tajwid dan ghorib. Model pembelajaran menggunakan  klasik baca simak yaitu  

satu orang membaca dan yang lain mendengarkan dan menyimak bacaan; (2) 

Hasil implementasi pembelajaran Al-Qur'an menggunakan metode Ummi di 

MIT Al-Fatimiyah An-Nur cukup efektif dan sangat membantu untuk 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik disertai 

tajwidnya. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Metode Ummi, Kemampuan Membaca Al-Qur’an. 
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ABSTRACT 

 

Aulia Safitri NIM 18311956 Thesis title "Effectiveness of the Ummi Method 

on the Ability to Read the Qur'an in Grade 6 Students at MIT Al-Fatimiyah 

An-Nur Rorotan North Jakarta" Islamic Religious Education Study Program 

(PAI), Faculty of Tarbiyah, Institute of Al-Islamic Sciences Qur'an (IIQ) 

Jakarta 2022. The background of this research stems from the author's interest 

in learning the Qur'an using the Ummi method because it is still rare in the 

author's area to use this method and there are still many students who are less 

effective in reading the Qur'an. well with recitation. 

 

This study aims to determine how effective the use of the UMMI method is on 

the ability to read the Qur'an at MIT Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan, North 

Jakarta. The Ummi method is a method of reading the Qur'an which directly 

includes and practices reading with tartil in accordance with the rules of tajwid 

which uses a mother tongue approach and emphasizes love. 

 

The method in this study uses qualitative research with a descriptive approach 

where in this study the author tries to describe the research activities carried 

out on certain objects clearly and systematically. 

 

The results of the author's research indicate that: (1) the process of 

implementing learning using the Ummi method lasts for 1 hour every day in 

each class, using the Ummi book volumes 1 to 6, recitation and ghorib books. 

The learning model uses the classic reading read, namely one person reading 

and the other listening and listening to the reading; (2) The results of the 

implementation of Al-Qur'an learning using the Ummi method at MIT Al-

Fatimiyah An-Nur are quite effective and very helpful for improving the ability 

to read the Qur'an properly with recitation 

. 

 

Keywords: Effectiveness, Ummi Method, Ability to Read Al-Qur'an. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah mukjizat Islam yang abadi di mana semakin maju 

ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya. Allah SWT. 

menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. demi membebaskan 

manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya Ilahi, dan 

membimbing mereka ke jalan yang lurus.1 

Sumber ajaran umat Islam adalah Al-Qur’an dan Hadis. Oleh 

karenanya proses pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran 

kepercayaan agama Islam dapat terjadi jika setiap umat Islam memahami, 

menghayati dan mengamalkan isi kandungan kedua asal ajaran dan panduan 

umat Islam tersebut. terutama sekali proses menghayati, mengimani dan 

mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an menjadi panduan dan petunjuk 

hidup tanpa ada keraguan sedikitpun.2 Hal ini sesuai dengan firman Allah 

sebagai berikut: 

ا َرْيَبۛ  ِفْيهِ 
َ
ِكٰتُب ل

ْ
ََۙ  ۛ ٰذِلَك ال ْْ ِِ

َّقَ ُُ ْْ
ق
ًى  ِل ُُ   

Artinya: “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; 

petunjukbagi mereka yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 100) 

Mengingat pentingnya Al-Qur’an menjadi panduan bagi umat 

Islam, maka ia harus membacanya menggunakan kaidah yang shahih sesuai 

dengan kaidah atau aturan membacanya. Dalam wahyu pertama yang Allah 

                                                           
1 Syaikh Manna Al-Qathan, Pengantar Studi Al-Qur’an, (Cipinang: Pustaka Al-

Kautsar, Cetakan Ke-13, 2018), hal. 3. 
2 Sri Belia, Strategi Penerapan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-Qur’an, 

(Surabaya, Scopindo Media Pustaka,2020), h. 2. 
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turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan perintah 

pertama untuk membaca.  

َق  ِاقۡرأۡ
َ
ِذ ۡ َخْ

قَ
َك ال ِ

َق  (1)  ِباسِۡم َربق
َ
ق   َخْ

َ
ِاقَۡراۡ    (2) الِۡانَۡساَن ِمۡن َعْ

كَۡرُم  
َ
ِم   (3) َوَربقَُك الۡا

َ
ْ َِ َم ِباۡل

قَ
ِذ ۡ َعْ

قَ
مۡؕۡ  (4) ال

َ
مۡ َيعْۡ

َ
َم الِۡانَۡساَن َما ل

قَ
 (5) َعْ

 “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena, 

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-‘Alaq 

[96]: 1-5) 

Imam Suyuti mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Shabri 

Shaleh Dkk: “Mengajarkan Al-Qur’an kepada anak-anak adalah salah satu 

di antara pilar-pilar Islam, sehingga  mereka mampu tumbuh di atas fitrah, 

begitu juga cahaya pesan tersirat akan terlebih dahulu masuk kepada hati 

mereka sebelum dikuasai sang hawa nafsu dan dinodai sang kemaksiatan 

dan kesesatan.3  

Orang yang terbaik merupakan orang yang menilik Al-Qur’an 

berdasarkan gurunya, lalu ia mengajarkan Al-Qur’an tersebut kepada orang 

lain. Maka beruntunglah orang yang selalu belajar menilik Al-Qur’an lalu 

mengajarkannya kepada orang lain lantaran termasuk kepada orang-orang 

yang terbaik.4   

Dari Hajjaj bin Minhal dari Syu’bah dari Alqomah bin Mirtsad dari 

Sa’ad bin Ubaidah dari Abdirrahman dari Utsman bin Affan Radhiyaallahu 

anhu bahwa Nabi SAW. Bersabda : 

                                                           
3 Shabri Shaleh dkk, Pendidikan Al-Qur’an KH. Bustani Qadri, (Tembilahan: PT. 

Indragiri, 2020), h.6. 
4 Subur, Implementasi Metode Ummi dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur’an di 

SMP Islam Kota Batam, Journal of Islamic Studies, At-Tajdid Vol. 1 No.1, Oktober 2021, h. 

2. 

. 
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ثَ َنا ثَ َنا ُشْعَبةُ  َحدَّ ْعدِّ ْبنِّ ُعبَ ْيَدَة َعْن َعْن َعْلَقَمَة ْبنِّ َمْرَثٍد عَ  َحْفُص ْبُن ُعَمَر َحدَّ ََ ْن 
َي اللَُّه َعْنهُ  نِّ أَبِّي َعْبدِّ الرَّْحمَ  لََّم قَاَل َعنِّ النَّبِّي ِّ صَ  َعْن ُعْثَماَن َرضِّ ََ لَّ  اللَُّه َعَلْيهِّ َو

َُ  َخي ْرُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ    5(دْ اوُ دَ  يْ بِّ أَ  نُ نَ )
“ Kami diceritakan Hafsah bin ‘Umar, kami diceritakan oleh Syu’bah 

dari ‘Alaqamah bin Martsad dari Sa’din bin Ubaidah dari Abi 

‘Abdirrahman dari ‘Utsman  ra. dari Rasulullah Saw. beliau bersabda:  

sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan 

kemudian mengajarkannya” (H.R Abu Dawud) .   
 

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa sebaik-baik insan menurut 

Nabi salah satunya ialah yang belajar dan mengajarkan ilmu Al-Qur’an 

kepada insan lainnya. Belajar dan mengajarkan Al-Qur’an merupakan salah 

satu tanggung jawab dan kewajiban seorang muslim pada kitab sucinya 

yakni Al-Qur’an, begitupun belajar dan mengajarkan Al-Qur’an kepada 

orang lain ialah kewajiban yang suci lagi mulia.6  

Sebagai seorang muslim kita tidak hanya dituntut untuk membaca 

saja, akan tetapi hendaknya kita juga bisa membacanya dengan baik dan 

benar. Karena bila membaca Al-Qur’an dengan kaidah atau aturan yang 

salah akan  mengakibatkan  kesalahan  juga  pada  pemaknaan  Al-Qur’an.  

Maka  dari  itu, perlu  dilakukan  pembelajaran  membaca  Al-Qur’an, agar 

umat muslim mampu membaca Al-Qur’an sesuai dengan kaidah atau aturan 

yang benar.7 

Pembelajaran Al-Qur’an yang baik membutuhkan sebuah sistem 

yang mampu menjamin mutu atau kualitas setiap warga yang ingin belajar 

                                                           
5 Imam Abu Daud, Sunan Abu Dawud, Kitab Shalat, Bab Fi Tsawab Qira’ati Al-

Qur’an, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah), Vol. 2 No. 1452, h.70. 
6 Nuria Azimah, Pelaksanaan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Qur’an secara 

Daring pada Siswa Kelas 3 Di Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nahl Telanaipura Kota 

Jambi, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi, 2021), h.2. 
7 Nur Aidah, Panduan Lengkap Belajar Ilmu Tajwid, (Yogyakarta: Aswan Creatif, 

2020), h.1. 
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membaca Al-Qur’an agar dengan cepat dan mudah membaca Al-Qur’an 

secara tartil. Pembelajaran Al-Qur’an juga membutuhkan pengembangan, 

baik secara konten, konteks, maupun support sistemnya.8 

Meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Qur’an bukanlah 

yang asal membaca, akan tetapi juga harus hati-hati dalam pengucapan 

makhraj, dan bacaan gharibnya. Karena apabila salah dalam hal tersebut 

akan sangat mempengaruhi makna Al-Qur’an itu. Maka dari itu, diperlukan 

metode yang cocok agar peserta didik dapat membaca Al-Qur’an dengan 

baik dan benar sesuai dengan kaidah hukumnya.9 

Pendidikan Al-Qur’an tidak hanya didapat di lingkungan keluarga, 

sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur’an yang tersebar di 

Indonesia dengan menggunakan metode yang bermacam-macam dalam 

penerapan pendidikan Al-Qur’an misalnya metode Iqra’, metode Usmani, 

metode Jibril, metode Al-Baghdadi, metode Qiro’ati, metode Ummi, dan 

lain sebagainya.10 

Metode pembelajaran membaca  Al-Qur’an  di Indonesia sudah 

banyak berkembang dan sangatlah bervariasi. Salah satu metode tersebut 

ialah metode Ummi. Metode Ummi merupakan salah satu metode 

pembelajaran membaca Al-Qur’an yang sudah banyak   berkembang   di   

Indonesia.   Metode   Ummi   merupakan   metode   yang mengenalkan  cara  

membaca  Al-Qur’an  dengan  tartil.  Metode  ini juga  sudah  terbukti 

                                                           
8 Annisa Fadhilah dkk, Penggunaan Metode Ummi dalam Rangka Peningkatan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an bagi Ibu Rumah Tangga, Jurnal Comm-Edu Vol. 3 No. 3 

September 2020, h.182. 
9 Subur, Implementasi Metode Ummi dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur’an di 

SMP Islam Kota Batam, h. 4. 
10 Sa’diyah dan Nurhamid, Implementasi Metode Ummi dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an (Studi Kasus di SD Islam Asih Auladi Depok Jawa Barat), 

Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Tarbiyah wa Ta’lim Vol.8 No.2, Juli 2021, 

h.93. 
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mampu menghasilkan anak-anak untuk dapat membaca Al-Qur’an dengan 

tartil.11 

Idealnya dalam mempelajari Al -Qur'an menggunakan metode 

Ummi, orang tua harus memberikan bantuan  pembelajaran di rumah. 

Tetapi tidak semua orang tua dapat menemani anak -anaknya untuk belajar 

di rumah, karena orang tua lebih cenderung belajar menggunakan metode 

Iqra’. Sehingga pengajaran membaca Al-Qur'an menggunakan metode 

Ummi lebih diserahkan kepada seorang guru ahli, misalnya, seperti di MIT 

Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan, Jakarta Utara. Di sekolah tersebut guru 

pengajar Ummi sudah memiliki sertifikat pengajaran membaca Al -Qur'an 

menggunakan metode UMMI. 

MIT Al-Fatimiyah An-Nur beralamat di jalan Malaka II kelurahan 

Rorotan kecamatan Cilincing kota Jakarta Utara dikarenakan adalah 

lembaga pembelajaran Al-Qur’an yang menggunakan metode Ummi. MIT 

ini didirikan karena pendiri melihat kesadaran umat Islam saat ini 

khususnya di kelurahan Rorotan dalam mempelajari Al-Qur’an sedangkan 

jumlah tempat pembelajaran Al-Qur’an tidak seimbang dengan banyaknya 

jumlah umat yang ingin belajar Al-Qur’an. oleh karena itu, MIT Al-

Fatimiyah An-Nur terpanggil untuk mewadahinya agar umat bisa lebih 

cepat belajar.  

Faktor yang melatarbelakangi penelitian ini adalah sebagai berikut;  

Masih banyak siswa yang kurang efektif dalam membaca Al-Qur’an yang 

baik sesuai dengan tajwidnya. Penulis menyadari bahwa di daerah penulis 

masih jarang yang menerapkan metode Ummi sebagai metode 

Pembelajaran Al-Qur’an. metode Ummi tidak hanya sekedar memberikan 

pembelajaran mengenai cara membaca Al- Qur’an yang baik dan benar, 

                                                           
11 Junaidin Nobisa dkk, Penggunaan Metode Ummi Pembelajaran Al-Qur’an, Jurnal 

Studi Ilmu Pendidikan dan KeIslaman, Al-Fikrah Vol. 4 No. 1, Juni 2021, h.45. 
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akan tetapi metode Ummi juga dapat memberikan cara bagaimana seorang 

siswa bisa menghafal Al-Qur’an dengan baik.    Metode    Ummi    

menggunakan    pendekatan bahasa ibu  dalam pengajarannya, 3 strategi 

pendekatan bahasa ibu yaitu: 1. Direct Method (Langsung), yaitu langsung 

dibaca tanpa dieja atau diurai (tidak banyak penjelasan), 2. Repetition 

(Diulang-ulang), 3. Affection (Kasih Sayang yang Tulus).12 Metode Ummi 

juga menggunakan nada-nada dalam membaca Al-Qur’an sehingga bisa 

membuat anak-anak menjadi senang dan nyaman dalam pembelajarannya, 

selain itu melalui metode Ummi  setiap  guru mampu  memahami  

metodologi  pengajaran  Al-Qur’an  dan melaksanakan tahapan-tahapannya 

serta mampu menguasai pegelolaan kelas dengan baik. 

Berdasarkan   fenomena-fenomena   di atas,   maka   peneliti   tertarik   

untuk mengadakan  penelitian  di  MIT  Al-Fatimiyah  An-Nur  Rorotan  

dengan  judul “Efektivitas  Metode  Ummi  Terhadap  Kemampuan  

Membaca  Al- Qur’an di MIT Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan”. 

B. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

Identifikasi masalah umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan 

aspek -aspek masalah yang muncul dan berhubungan dengan judul 

penelitian, masalah atau variabel yang harus diteliti terkait dengan latar 

belakang masalah yang disebutkan di atas, kemudian masalah yang 

terkait dengan pembelajaran Al-Qur'an dan penggunaan metode 

pembelajaran Al -Qur'an  yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya belajar Al-Qur’an. 

                                                           
12 Delvita Sari, Efektivitas Penerapan Metode Ummi dalam Meningkatkan Bacaan 

Al-Qur’an Santri Pondok Pesantren Tahfidz Roudlotul Qur’an Al-Hidayah Telanaipura, 

(Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 

2021), h. 4. 
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b. Rendahnya prestasi peserta didik dalam membaca Al-Qur’an. 

c. Banyak yang belum mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

benar. 

d. Efektivitas dalam pembelajaran Al-Qur’an kurang maksimal. 

e. Minimnya penguasaan guru terhadap metode pembelajaran Al-

Qur’an. 

f. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang mendukung 

terlaksananya program pembelajaran Al-Qur’an. 

g. Metode pembelajaran Al-Qur’an yang digunakan kurang menarik dan 

tidak sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik.  

h. Penerapan Metode Ummi pada saat pembelajaran Al-Qur’an. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian tidak meluas dan 

tetap fokus serta terarah. Penulis membuat batasan masalah yaitu 

penelitian yang dilakukan berfokus pada Efektivitas metode Ummi 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an pada siswa kelas 6 di MIT 

Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan Jakarta Utara. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, masalah 

penelitian ini akan difokuskan pada perumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an pada siswa 

kelas 6 menggunakan metode Ummi di MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

Rorotan Jakarta Utara? 

b. Bagaimana efektivitas penerapan metode Ummi pada siswa kelas 6 

dalam meningkatkan bacaan Al-Qur’an di MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

Rorotan Jakarta Utara? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Secara umum, tujuan penelitian yang dilakukan para penulis 

adalah untuk mencari tahu, menemukan, dan mengembangkan realitas di 

lapangan. Di antara tujuannya adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan metode Ummi 

pada siswa kelas 6 dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’an di MIT Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan Jakarta Utara. 

b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan metode Ummi pada siswa 

kelas 6 dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di 

MIT Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan Jakarta Utara. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan bagi penulis, khususnya dalam penggunaan metode 

pembelajaran Al-Qur’an. 

b. Manfaat Praktis 

Untuk mengetahui efektivitas penerapan metode Ummi dalam 

meningkatkan bacaan Al-Qur’an kelas 6 di MIT Al-Fatimiyah An-

Nur Rorotan Jakarta Utara. 

D. Tinjauan Pustaka  

1. Skripsi Delvita Sari (201172222) lulusan tahun 2021, dengan judul 

Efektivitas Penerapan Metode Ummi dalam Meningkatkan Bacaan Al-

Qur’an Santri Pondok Pesantren Tahfidz Roudlotul Qur’an Al-Hidayah 

Telanaipura Tahun Pelajaran 2021, pada jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Universitas Islam Negri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis 

deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah dengan melakukan observasi (pengamatan), wawancara, 

dokumentasi, analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemahaman pembelajaran 

Al-Qur’an menggunakan metode Ummi, dan meningkatkan kontrol guru 

dalam metode Al-Qur’an. 

Hasil dari penelitian ini menununjukkan bahwa efektivitas dengan 

menggunakan metode Ummi dalam meningkatkan bacaan Al-Qur’an, 

ada peningkatan dan perkembangan yang sangat baik yang dirasakan 

oleh Santri Pondok Pesantren Tahfidz Raodlotul Qur’an Al-Hidayah 

Telanaipura. Dilihat dari bacaan  Al-Qur’an-nya yang sebelumnya belum 

bisa membaca dengan tartil, sulit dalam membedakan tajwid-nya dan 

masih banyak yang keliru dalam melafadzkan makharijul huruf kini para 

santri sudah dapat membaca Al-Qur’an dengan tartil sesuai dengan 

kaidah-kaidah tajwid dan makhraj yang baik dan benar. Dengan begitu, 

para santri dapat melanjutkan dengan menghafal Al-Qur’an. karena 

menghafal Al-Qur’an juga menjadi salah satu program dari PPTQ 

Roudlotul Qur’an Al-Hidayah Telanaipura. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa 

mereka juga fokus pada efektivitas pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi, dan juga menggunakan metode penelitian 

kualitatif tipe deskriptif. Perbedaan antara penelitian penulis dengan 

penelitian ini adalah bahwa ruang lingkup penulis yaitu memeriksa di 

sekolah dasar yaitu di MIT Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan Jakarta Utara, 

sedangkan ruang lingkup penelitian ini menelitinya di Pondok Pesantren 

yang memiliki dasar menghafal Al-Qur’an  yaitu Pondok Pesantren 

Roudlatul Qur’an Al-Hidayah Telanaipura. 

2. Skripsi Habibillah Nur Amalia (17311851) lulusan tahun 2021, dengan 

judul Efektivitas Metode Ummi terhadap Kemampuan Membaca Al-
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Qur’an pada Anak Usia 10-15 Tahun di Taman Qur’an El-Jannah Pondok 

Kopi Jakarta Timur, pada jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Ilmu 

Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

dengan melakukan populasi dan sampel, pengamatan, wawancara, 

dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan sebuah instrumen 

penelitian guna untuk memfasilitasi data. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode 

Ummi terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an El-Jannah 

diklasifikasikan sebagai efektif, denganmenggunakan model 

pembelajaran klasikal individual dan klasikal baca simak. Hal tersebut 

membuat siswa dengan cepat memahami dan menerapkan cara baca Al-

Qur’an dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwidnya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa 

keduanya fokus pada membahas metode Ummi dalam pembelajaran Al-

Qur’an. Dalam hal perbedaan dengan penelitian penulis, penulis 

menggunakan validitas data untuk memfasilitasi pengumpulan data 

sedangkan penelitian ini menggunakan instrumen untuk memfasilitasi 

pengumpulan data. 

3. Skripsi Nuria Ulul Azimah (204172697) lulusan tahun 2021, dengan judul 

Pelaksanaan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Qur’an secara 

Daring pada Siswa Kelas 3 di Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nahl 

Telanaipura Kota Jambi, pada jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis 

deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan metode intrerview, metode observasi, 
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dokumentasi, analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Sumber data 

yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh 

dari hasil interview kepala sekolah dan guru kelas, dan data sekunder 

diperoleh dari gambar, video, dokumen yang dikumpulkan dari sekolah. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan informasi ilmiah tentang 

penerapan  pembelajaran Al-Qur’an menggunakan metode Ummi, dan 

memberikan informasi ilmiah tentang pembelajaran Al-Qur’an online.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan metode 

Ummi dalam pembelajaran Al-Qur’an di SDIT An-Nahl dilakukan secara 

daring dengan menggunakan aplikasi zoom meeting untuk kelas 

kelompok dan aplikasi WA Grup untuk individualnya.  

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-

sama membahas tentang pembelajaran Al-Qur’an menggunakan metode 

Ummi. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis 

meneliti tentang keefektivan metode Ummi dalam membaca Al-Qur’an, 

sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang penerapan metode 

Ummi dalam membaca Al-Qur’an. 

4. Skripsi Agus Rifa’i (210316146) tahun 2020, dengan judul Penerapan 

Metode Ummi dalam Meningkatkan Minat dan Pemahaman Materi 

Tajwid Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis di Kelas 7 MTs 

Muhammadiyah 1 Ponorogo, pada jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan partisipan dan kolaborasi. Partisipan yaitu peneliti terlibat 

langsung dan secara terus menerus dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran sejak awal hingga akhir penelitian. Sedangkan kolaborasi 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bekerja sama. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
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menggunakan kuesioner, pengamatan dan dokumentasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan perubahan yang baik dalam minat membaca 

Al-Qur’an. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan 

Pembelajaran Al-Qur’an dengan Metode Ummi pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadis pada siswa-siswi kelas 7 MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo 

dapat meningkatkan minat belajar siswa. Adapun langkah-langkah 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru antara lain ialah : menyusun RPP, 

mencari referensi metode Ummi, dan guru menentukan metode 

pembelajaran yang akan digunakan ketika pembelajaran menggunakan 

metode Ummi.  

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-

sama fokus membahas tentang pembelajaran Al-Qur’an menggunakan 

metode Ummi. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis 

bertujuan untuk menemukan tingkat keberhasilan atau efisiensi siswa 

menggunakan metode Ummi untuk membaca Al-Qur’an, sedangkan 

penelitian ini bertujuan untuk menemukan minat dan pemahaman siswa  

menggunakan metode Ummi dalam membaca Al-Qur’an pada subjek Al-

Qur’an Hadits. 

5. Skripsi Etwin Fidaroyani (210317119) lulusan tahun 2021, dengan judul 

Penerapan Metode Ummi dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Al-Qur’an di Yayasan Nurul Madani Desa Kincang Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun, pada jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tentang 

deskriptif atau studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan wawancara, pengamatan dan dokumentasi, analisis data, 

dan verifikasi validitas data. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
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informasi ilmiah tentang belajar Al-Qur’an menggunakan metode Ummi 

dan untuk memberikan pengetahuan yang berbeda tentang mempelajari 

pembelajaran Al-Qur’an dari metode biasanya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Metode Ummi 

dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur’an di Yayasan Nurul Madani Desa 

Kincang Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ini menggunakan buku 

Ummi jilid 1 sampai jilid 6. Sedangkan proses pembelajarannya 

menggunakan model privat individual, yaitu murid dipanggil satu persatu 

secara bergantian menghadap ke gurunya dan yang lainnya diberi tugas 

untuk membaca sendiri-sendiri pelajaran yang kemarin. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-

sama menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif dan sama-

sama fokus membahas tentang penerapan membaca Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi. 

Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini 

yaitu ruang lingkup penulis meneliti di Madrasah Ibtidaiyah yaitu MIT Al-

Fatimiyah An-Nur Rorotan Jakarta Utara, sedangkan ruang lingkup 

penelitian ini yaitu di sebuah Yayasan panti asuhan yang dibuat untuk anak 

yatim piatu dan untuk wadah belajar membaca Al-Qur’an warga desa 

sekitar 

E. Sistematika Penulisan 

Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada buku Pedoman 

Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta  

Edisi Revisi 2021. Sistematikan penulisan skripsi terbagi menjadi 5 bab, 

meliputi:13 

                                                           
13 Syahidah Rena dkk, Buku Pedoman Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an 

(IIQ), (Jakarta: IIQ Press, 2021), h.5 6. 
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BAB I PENDAHULUAN, bab ini membahas: latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika 

penelitian. 

BAB  II KAJIAN TEORI, bab ini membahas: landasan teori, atau 

konsep yang mendukung penulisan meliputi efektivitas, metode Ummi, 

dan kemampuan membaca Al-Qur’an. 

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini membahas: uraian 

yang menjelaskan secara rinci dan menyeluruh tahapan penelitian yang 

dilakukan. Antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, data dan sumber data penelitian dan teknik penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN, bab ini membahas gambaran 

umum MIT Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan Jakarta Utara mengenai Profil 

Sekolah, Deskripsi Data, Interprestasi Data, serta Hasil dan Analisis Data. 

BAB V PENUTUP, bab ini membahas tentang kesimpulan dari 

penelitian, saran tentang hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Efektivitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online yang 

disediakan oleh Kementrian Pendidikan dan Budaya, efektif berarti 

ada efeknya (konsekuensi, pengaruhnya, kesannya) atau dapat 

membawa hasil yang sukses (tentang upaya, tindakan).1 

Apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan 

perencanaan, baik dari segi waktu, biaya, maupun mutu maka hal 

tersebut  dikatakan efektif.2 

Efektivitas merupakan suatu dimensi tujuan pendidikan yang 

berfokus pada hasil sasaran, dan target yang diharapkan. Sekolah yang 

efektif adalah sekolah yang menetapkan keberhasilan pada input, 

output, outcome yang ditandai dengan berkualitasnya kompenen-

komponen sistem tersebut.3  

Dalam dunia pendidikan, efektivitas dapat ditinjau dari 2 (dua) 

aspek, yaitu dalam hal efektivitas mengajar guru dan aspek efektivitas 

pembelajaran siswa. Efektivitas mengajar guru dapat dilihat dari hal 

yang mengacu kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang 

direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Efektivitas pembelajaran 

siswa, terutama sehubungan dengan tujuan pembelajaran yang 

diinginkan, telah dicapai melalui kegiatan pengajaran dan 

                                                           
1 “Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan”, Situs Resmi Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan https://kemdikbud.go.id/entri/efektif (15 Februari 2022). 
2 Victor, Analisis Pengaruh Efektivitas Kerja dan Budaya Kerja terhadap 

Prestasi Kerja Guru pada Sunshine Playgroup Medan, Jurnal Ilmiah Smart, Vol. IV No.2. 

Desember 2020, h.119. 
3 Delvita Sari, Efektivitas Penerapan Metode Ummi dalam Meningkatkan 

Bacaan Al-Qur’an Santri Pondok Pesantren Tahfidz Roudlotul Qur’an Al-Hidayah 

Telanaipura, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah, Universitan Islam Negeri Sulthan 

Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 7. 

 

https://kemdikbud.go.id/entri/efektif
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pembelajaran yang diambil. Untuk mencapai pembelajaran yang 

efektif, perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:4 

a. Penguasaan materi pembelajaran 

b. Cinta kepada yang diajarkan 

c. Pengalaman pribadi dan pengalaman siswa 

d. Variasi metode 

e. Seorang guru harus selalu meningkatkan pengetahuannya untuk 

meningkatkan keterampilan mengajarnya. 

Kegiatan pembelajaran dapat mencapai ke-efektifannya 

apabila menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, yaitu perlu 

penggunaan metode yang tepat, model pembelajaran yang inovatif, 

taktik dan teknik pembelajaran yang terencana.5  

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bisa dikatakan 

efektif ketika memenuhi kriteria atau kualifikasi, di antaranya 

dapat mempengaruhi, mengubah atau membawa hasil. Semakin 

banyak tujuan yang dicapai, maka semakin banyak pembelajaran 

yang lebih efektif. 

1.  Bentuk Macam-Macam Efektivitas 

Efektivitas dapat diukur dengan mengamati minat siswa 

dalam kegiatan belajar. Jika siswa tidak tertarik untuk 

mempelajari sesuatu, maka anda tidak dapat mengharapkannya 

untuk berhasil dalam mempelajari subjek. Sebaliknya, jika siswa 

belajar sesuai dengan minat mereka, maka hasilnya dapat 

diharapkan lebih baik. 

                                                           
4 Miftah Habibie, Efektivitas Sistem Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an di Pondok 

Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an Tangerang, (Skripsi Sarjana: Fakultas Tarbiyah, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h.15.  
5 Suvriadi Penggabean dkk, Konsep dan Strategi Pembelajaran, (Medan: 

Yayasan Kita Menulis, 2021), h.2. 
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Adapun macam-macam efektivitas dalam penelitian ini 

meliputi:6 

a. Menguasai bahan ajar, yaitu keahlian guru dalam mengetahui 

dan memahami suatu materi pelajaran yang akan diajarkan 

kepada siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat terlaksana 

dengan baik. 

b. Ketuntasan belajar, pembelajaran dapat dikatakan tuntas 

apabila sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa telah 

memperoleh nilai = 60 dalam peningkatan hasil belajar.  

c. Model pembelajaran, dengan adanya model pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif dapat meningkatkan minat dan 

motivasi siswa untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil 

belajar yang lebih baik. 

2.  Ciri-ciri Efektivitas 

Dapat dikatakan bahwa pembelajaran efektif jika 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan 

indikator pencapaian. Untuk mengetahui cara mendapatkan hasil 

yang efektif dalam proses pembelajaran, sangat penting untuk 

mengetahui karakteristiknya.7 

Karakteristik efektivitas menurut Hary Firman (yang 

dikutif oleh Iwan Ramadhan, dkk.pada buku Kiat Sukses PTK) 

mengatakan bahwa efektivitas program pembelajaran ditandai 

oleh karakteristik berikut: 

                                                           
6 Fachrul Roji, Pembelajaran Bahasa Arab dengan Metode Mustaqilly, (Jakarta: 

C.V Berkah Saintek, 2020), h.18. 
7 Ari Setyowati, Efektivitas Pembelajaran Berbasis Daring pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Muslimatul Ittihadziah Desa Pancur 

Kecamatan Keritang, (Skripsi Sarjana: Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin, 

2022), h.19. 
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a. Berhasil memberikan siswa untuk mencapai tujuan 

instruksional yang telah ditentukan. 

b. Berikan pengalaman belajar yang menarik, secara aktif 

melibatkan siswa untuk mendukung pencapaian tujuan 

instruksi. 

c. Memiliki fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar.8

  

Berdasarkan ciri program pembelajaran efektif seperti 

yang digambarkan di atas, keefektifan program pembelajaran 

tidak hanya ditinjau dari segi tingkat prestasi belajar saja, 

melainkan harus pula ditinjau dari segi proses dan sarana 

penunjang. 

3.  Pengaruh efektivitas 

Komponen utama yang harus dipenuhi dalam proses 

pengajaran dan pembelajaran adalah siswa, pendidik, tujuan 

pembelajaran, metode pembelajaran, media dan evaluasi. Semua 

komponen ini sangat mempengaruhi pencapaian tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang diinginkan tentu saja 

optimal, karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan 

oleh pendidik, salah satunya adalah metode pembelajaran. 

Semakin baik metodenya, maka semakin efektif pencapaian 

tujuan pembelajaran.  

Selain faktor tujuan dan faktor peserta didik, ada dua 

faktor lagi yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu metode, 

yaitu:9  

a. Faktor Situasi atau Lingkungan 

                                                           
8 Iwan Ramadhan dkk, Kiat Sukses PTK, (Klaten: Anggota IKAPI, 2021), h.70. 
9 Fachrul Roji, Pembelajaran Bahasa Arab dengan Metode Mustaqilly, h.18. 
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Pengertian situasi belajar ialah memahami situasi 

pembelajaran yang mencakup  suasana dan kondisi siswa dan 

guru dalam proses belajar mengajar serta kondisi lingkungan 

di sekitar mereka. Seperti, bagaimana kondisi para siswa, 

apakah mereka masih antusias atau sudah lelah dalam belajar, 

kondisi cuaca cerah atau hujan, kondisi guru yang sudah lelah 

atau menghadapi banyak masalah.10 

Lingkungan adalah semua situasi yang ada di sekitar 

kita. Lingkungan belajar juga merupakan situasi yang ada di 

sekitar siswa selama belajar. Situasi ini dapat memengaruhi 

efektivitas pembelajaran siswa. Jika lingkungan diatur dengan 

baik, lingkungan dapat menjadi nilai positif dalam 

membangun dan mempertahankan sifat positif. Siswa dapat 

belajar dengan baik dalam suasana yang masuk akal, tanpa 

adanya tekanan dalam kondisi yang  merangsang untuk 

belajar.11  

b. Suasana Pembelajaran  

Suasana pembelajaran yang demokratis, lebih kondusif 

untuk menciptakan pencapaian hasil pembelajaran yang 

optimal dibandingkan dengan suasana pembelajaran yang 

monoton dan diterapkan disiplin yang ketat dengan otoritas 

yang ada pada guru. Dalam lingkungan belajar yang bersifat 

demokratis, siswa mempunyai kebebasan untuk belajar, 

belajar menyampaikan pendapat, dan berdialog atau 

melakukan diskusi bersama teman-teman sekolah dan lainnya. 

                                                           
10 Ahmad Munjin dkk, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), h. 41-42. 
11 Imas Kurniasih, Sukses Mengajar Panduan Lengkap Menjadi Guru Kreatif 

dan Inovatif, (Yogyakarta : Pustaka Diantara, 2017), h. 32. 
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Sebaliknya, perasaan cemas dan perhatian sering kali tidak 

mendorong kreativitas dalam belajar.12  

Adanya  suasana pembelajaran yang ideal, mesti tidak 

bisa dilepaskan dari segala aspek yang mendukung yaitu 

sarana dan prasarana yang baik dan menunjang proses 

pembelajaran. Fasilitas pembelajaran dan infrastruktur adalah 

sesuatu yang dapat memfasilitasi dan memudahkan 

implementasi suatu usaha dalam bentuk objek benda. Dalam 

hal ini, sarana pembelajaran dan infrastruktur dapat disamakan 

dengan fasilitas pembelajaran. Besar kemungkinan sarana dan 

prasarana belajar merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

keefektifan belajar mengajar.13  

c. Faktor Guru 

Faktor guru nanti yang akan mempengaruhi faktor 

situasi, ini mengharuskan setiap guru untuk memiliki 

kemampuan atau potensi untuk mengelola kelas, karena 

semakin banyak guru yang dapat mengkondisikan kelas ke 

dalam kelas yang aktif tetapi tidak berisik, maka metode apa 

pun yang diajarkan akan efektif dan memberikan hasil 

maksimal.14  

Sebagai seorang guru, anda harus mempunya tingkat 

kesadaran bahwa anda harus memjadikan siswa belajar, yaitu 

dengan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang 

belajar, di mana perubahan itu dapat didapatkan dengan 

                                                           
12 Ahmad Munjin dkk, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, h.25. 
13 Imas Kurniasih, Sukses Mengajar Panduan Lengkap Menjadi Guru Kreatif 

dan Inovatif, h. 34. 
14 Fachrul Roji, Pembelajaran Bahasa Arab dengan Metode Mustaqilly, h. 20. 
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kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang cukup lama 

dan dengan adanya usaha.15 

4.    Fungsi dan Tujuan Efektivitas 

Efektivitas pembelajaran merupakan kegiatan mengajar 

yang dilakukan sesuai dengan prinsip, prosedur, dan desain 

sehingga tujuan perubahan perilaku tercapai, dengan kata lain 

untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran yang dilaksanan 

dengan tepat sesuai dengan program dan tujuan yang telah 

direncanakan.16 

Adapun fungsi tujuan efektivitas dalam pembelajaran 

adalah : 

a. Mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

b. Sebagai bentuk motivasi dalam mewujudkan sistem 

pembelajaran yang efektif. 

c. Sebagai wujud dari hasil belajar peserta didik yang mengacu 

pada pengalaman langsung. 

Adapun tujuan efektivitas adalah: Untuk menciptakan 

perencanaan pembelajaran yang baik dan dapat melakukan proses 

pengajaran yang baik, antara lain: 

a. Mengidentifikasi kebutuhan siswa. 

b. Tujuan yang hendak dicapai. 

c. Menciptakan strategi dan skenario yang cocok digunakan 

untuk mencapai tujuan.17 

                                                           
15 Imas Kurniasih, Sukses Mengajar Panduan Lengkap Menjadi Guru Kreatif 

dan Inovatif, h. 22. 
16 Asmadawati, Efektivitas Pembelajaran, Jurnal Pedagogik, Vol. 6, No. 2, Juli 

2014, h.29). 
17 Asmadawati, Efektivitas Pembelajaran, h.29. 
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5.  Indikator Efektivitas Pembelajaran 

Ada tujuh indikator yang menunjukkan pembelajaran yang 

efektif. Indikatornya adalah: 

a. Mengkondisikan pembelajaran dengan baik 

b. Komunikasi yang lancar dan baik 

c. Domain dan antusiasme dalam belajar 

d. Sikap positif terhadap siswa 

e. Berikan bukti dan kualifikasi yang adil 

f. Fleksibilitas dalam pendekatan pengajaran 

g. Hasil pembelajaran siswa yang baik18 

Ada empat elemen utama dalam pengajaran yang efektif, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Kualitas pengajaran atau quality of instruction, adalah tingkat 

informasi dan keterampilan yang ditawarkan bagi siswa untuk 

mudah dipahami. 

b. Kesesuaian tingkat pengajaran atau appropriate level of 

instruction, merupakan tingkat di mana guru memastikan 

bahwa siswa bersedia mempelajari mata pelajaran baru. 

c. Insentif atau incentive, adalah tahapan di mana guru 

memastikan siswa memiliki motivasi untuk menyelesaikan 

tugas dan mempelajari mata pelajaran yang diberikan. 

d. Waktu atau time, ini adalah tahap di mana siswa menerima 

cukup waktu untuk mata pelajaran yang diberikan. Cukup 

waktu bagi siswa untuk belajar keterampilan.19 

                                                           
18 Mavela Firariona, Efektivitas Pembelajaran Daring dengan menggunakan 

Google Classroom pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 65 Kota Bengkulu, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), h. 15. 
19 Supardi, Sekolah Efektif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2013), h. 169. 
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B. Metode Pembelajaran Al-Qur’an 

1.  Metode  

a. Pengertian Metode 

Secara etimologis metode ini diadopsi dari kata methodos 

dalam bahasa Yunani, kata ini terdiri dari kata meta yang berarti 

menuju dan kata hodos yang berarti jalur. Kata methodos sendiri 

berarti penelitian atau metode ilmiah. Dalam bahasa Arab, 

metode ini ditafsirkan sebagai al-Thariqah. Dalam bahasa 

Indonesia berarti perspektif reguler atau pekerjaan yang 

tersistem untuk memfasilitasi aktivitas tertentu.20 

Secara Terminologi para ahli mendefinisikan metode 

sebagai berikut:21 

1) Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa metode adalah 

suatu cara atau jalan yang harus dihadapi untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

2) Abdurrahman Ghunaimah mendefinisikan bahwa metode 

adalah cara-cara yang praktis digunakan dalam mencapai 

tujuan pengajaran.  

3) Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa metode mengajar 

adalah cara yang paling tepat dan efisien dalam memberikan 

materi pelajaran. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata metode 

diartikan cara yang dilakukan secara teratur yang digunakan 

untuk melaksanakan pekerjaan agar dapat mencapai tujuan 

sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bertujuan 

                                                           
20 Rahmat, Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Konteks Kurikulum 

2013, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2019), h. 4. 
21 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2018), h. 271.  
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untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan yang sudah 

ditentukan.22  

Metode merupakan rangkaian prosedur pembelajaran 

yang biasa digunakan oleh guru (pendidik) dalam kegiatan 

proses belajar mengajar sehingga siswa dapat mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu atau keterampilan yang sudah 

dirumuskan dalam kurikulum, silabus, dan mata pelajaran.23 

Selain itu, Ummar Muhammad sebagaimana yang dikutip 

Sri Minarti juga mendefinisikan bahwa metode pengajaran 

merupakan semua kegiatan yang diarahkan  oleh guru untuk 

memperjelas materi pelajaran yang ia ajarkan, karakteristik 

perkembangan murid-muridnya, dan suasana alam sekitarnya. 

Semua itu bertujuan untuk membantu murid dalam mencapai 

proses pembelajaran yang diinginkan dan perubahan yang 

diharapkan dalam perilaku mereka.24 

b. Macam-Macam Metode 

Orang -orang Islam sebagai umat Tuhan yang diberi Kitab 

Suci Al -Qur'an, lengkap dengan bimbingan yang merangkum 

semua aspek kehidupan dan universal. Nabi Muhammad SAW. 

Sebagai pendidik pertama, pada zaman awal pertumbuhan Islam 

menjadikan Al -Qur'an menjadi asas pendidikan Islam dan juga 

Sunnah beliau sendiri.25 

                                                           
22 “Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan”, Situs Resmi Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan https://kemdikbud.go.id/entri/metode (23 Februari 2022). 
23 Rahmat, Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Konteks Kurikulum 

2013, h. 1. 
24 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2013), h. 

138. 
25 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 280.  
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Menurut Abudin Nata sebagaimana yang dikutip oleh 

Rahmat menjelaskan berbagai metode pendidikan Islam yaitu: 

1) Metode teladan 

Metode ini dianggap penting karena aspek terpenting dari 

agama adalah moral yang termasuk dalam wilayah afektif 

yang diwujudkan dalam bentuk perilaku; 

2) Metode kisah-kisah 

Kisah atau cerita sebagai metode pendidikan ternyata 

memiliki keistimewaan yang dapat menyentuh   perasaan. 

Islam menyadari adanya sifat alamiah manusia yang 

diciptakan untuk menikmati cerita ini, dan menyadari 

pengaruhnya yang besar terhadap perasaan; 

3) Metode nasihat 

Menurut Al-Qur’an, metode nasihat itu hanya diberikan 

kepada mereka yang gemar melanggar peraturan dan nasihat 

itu sasarannya adalah munculnya kesadaran pada orang yang 

diberi nasihat sehingga berkeinginan untuk insaf dan 

melaksanakan ketentuan hukum atau ajaran yang dibebankan 

kepadanya; 

4) Metode pembiasaan 

Metode pembiasaan ini digunakan untuk mengubah semua 

kualitas baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat 

memenuhi kebiasaan itu tanpa terlalu buruk, dengan tidak 

kehilangan banyak energi dan tidak menemukan banyak 

kesulitan; 

5) Metode ceramah 

Metode ceramah termasuk cara yang paling sering digunakan 

dalam menyampaikan suatu hal atau mengajak orang lain 

untuk mengikuti ajaran yang telah ditentukan; 
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6) Metode diskusi 

Metode diskusi yang digunakan dalam pendidikan Islam 

adalah untuk mendidik dan mengajar manusia dengan tujuan 

semakin memperkuat pemahaman dan sikap pengetahuan 

mereka tentang suatu masalah;26 

Selain itu pendidik juga harus memperhatikan tahap-

tahapan 

dalam penggunaan metode sesuai dengan turunnya ayat-ayat 

Al-Qur’an secara bertahap yang menjawab masalah-masalah 

yang terjadi saat itu.  

c. Dalil Metode 

Prinsip dasar metode yang sudah disebutkan terdapat di 

dalam Al-Qur’an QS. An-Nahl/16: 125 

 
ُ
ۖ  أ ِة َن َس حَ

ْ
ِة ال َظ ِع ْو َُ الْ ِة َو َُ ْ

ك حِ
ْ
ال َك ِب ِ

بق يِل َر ِب ٰى َس
َ
ل دُْع ِإ

ْن  َُ ُم ِب
َ
ْ ْع

َ
َو أ ُُ َك  َ بق  َر

َ نق ۚ  ِإ ُن ْحَس
َ
َي أ ي ِه ِت

َ ق
ال ْم ِب ُه

ْ
ل اِد َج َو

يَن  ًِ ََّ ْه ُُ الْ ُم ِب
َ
ْ ْع

َ
َو أ ُُ ۖ  َو ِه يلِ ِب ْن َس  َع

َ ق
 َضل

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 

cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk”. (QS. An-Nahl [16]: 125) 

Ayat tersebut Allah SWT. memberikan pedoman kepada 

Rasul-Nya tentang cara menyampaikan atau mengajak manusia 

(dakwah) ke jalan Allah. Jalan Allah disini maksudnya ialah 

                                                           
26 Rahmat, Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Konteks 

Kurikulum 2013, h. 10. 



27 
 

 
 

agama Allah yakni syari’at Islam yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad SAW. Allah SWT. meletakkan dasar-dasar dakwah 

untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam 

mengemban tugas dakwah.27 

d. Fungsi dan Tujuan dari Metode 

Penting untuk disadari bahwa sangat sulit untuk 

menyebutkan metode pengajaran yang terbaik, paling cocok, 

atau paling efektif. Karena semua metode memiliki kelebihan 

dan memiliki kelemahan. Oleh karena itu fungsi metode ini: 

1) Sebagai alat untuk mencapai tujuan 

Semakin tepat metode yang digunakan maka semakin efektif 

pula pencapaian tujuan tersebut. 

2) Sebagai cara untuk mengaplikasikan rencana yang sudah 

dirancang dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 

dirancang bisa tercapai secara optimal. 

3)  Sebagai jembatan yang dapat menghubungkan antara guru 

dengan siswanya pada saat berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran. 

4) Sebagai teknik penyampaian bahan pelajaran kepada murid 

agar dapat menerima materi pelajaran dengan mudah, efektif 

dan dapat dicerna.28  

 Adapun tujuan dari metode pengajaran ialah  : 

1) Membantu para pelajar untuk mengembangkan berbagai 

aspek yaitu aspek pengetahuan, pengalaman, keterampilan, 

dan sikapnya, terutama keterampilan dalam berfikir secara 

ilmiah yang betul dan siap dalam bentuk cinta ilmu. 

                                                           
27 Situs Resmi https://nuonline//QS.An-Nahl:125//TafsirTahlili ( 3 Maret 2022). 

28 Nur’aini, Metode Pengajaran Al-Qur’an dan Seni Baca Al-Qur’an dengan 

Ilmu Tajwid, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), h.6.  

https://nuonline/QS.An-Nahl:125
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2) Memudahkan pelajar dalam menjalani proses pengajaran dan 

membuatnya bisa mencapai tujuan yang diinginkan sebanyak 

mungkin, dan menghemat tenaga dan waktu yang diperlukan 

untuk mencapainya. 

3) Membiasakan pelajar untuk menghafal, memahami, berfikir 

sehat, memperhatikan dengan tepat, rajin, sabar, dan teliti 

dalam menuntut ilmu, mempunyai pendapat yang berani, 

asli, dan bebas. 

4) Menciptakan suasana yang sesuai bagi pengajaran dan 

menerapkan sifat percaya mempercayai dan hormat 

menghormati antara guru dan murid dan hubungan baik 

antara keduanya, dan juga meningkatkan semangat belajar 

peserta didik.29 

2.  Pembelajaran  

a. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Poerwadarminta sebagaimana yang dikutip 

oleh Haudi, pembelajaran merupakan arti dari kata 

“instruction” yang tertulis dalam bahasa Yunani disebut 

instructus atau “intruere” yang bermakna menyampaikan 

suatu pikiran, dengan demikian arti intruksional merupakan 

kegiatan yang bersifat menyampaikan pikiran atau ide yang 

telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran.30 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang 

menghubungkan interaksi dua arah dari pendidik dan peserta 

didik, di antara keduanya menghasilkan komunikasi yang 

                                                           
29 Nur’aini, Metode Pengajaran Al-Qur’an dan Seni Baca Al-Qur’an dengan 

Ilmu Tajwid, h.6.  
30 Haudi, Strategi Pembelajaran, (Sumatera: CV. Insan Cendikia Mandiri, 

2021), h.2. 
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terarah menuju target yang telah ditetapkan. Proses 

pembelajaran ditandai dengan terlaksananya interaksi 

edukatif, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan yang 

bersumber dari pendidik (dosen/guru) dan terjadi kegiatan 

belajar secara pedagogis pada diri peserta didik, kemudian 

berproses secara sistematis melalui tahapan rancangan, 

pelaksanaan, dan evaluasi.31 

Belajar adalah kegiatan mengajar yang tidak hanya 

memberikan materi pelajaran, tetapi juga sebagai proses 

mengatur lingkungan sehingga siswa dapat belajar. Dengan 

kata lain, dalam proses pengajaran dan pembelajaran siswa 

adalah pusat dari kegiatan. Ini dimaksudkan untuk 

membentuk karakter, peradaban, dan meningkatkan kualitas 

kehidupan siswa.32 

Dalam proses pembelajaran ini, akan ada orang yang 

membimbing dan memberikan pengetahuan kepada orang 

lain yang membutuhkan bimbingan dan pengetahuan. Dari 

pemahaman ini, berarti bahwa pembelajaran tidak terisolasi 

dalam lembaga pendidikan formal yang ditandai oleh 

keberadaan ruang kelas dengan semua perangkat, tetapi juga 

dapat berada di mana saja oleh siapa saja, selama ada orang 

yang belajar dan mengajarkannya, sehingga proses 

pembelajaran bisa bertahan.33 

                                                           
31 Suvriadi Penggabean dkk, Konsep dan Strategi Pembelajaran, (Medan: 

Yayasan Kita Menulis, 2021), h.4. 
32 Andi Prastowo, Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Tematik Terpadu, (Jakarta: Kencana, 2017), h.35. 
33 Haryanto, Evaluasi Pembelajaran Konsep dan Manajemen, (Yogyakarta: 

UNY Press, 2020), h.19. 
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Keberhasilan sistem pembelajaran merupakan 

keberhasilan yang diraih untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Selain itu, siapa yang diharapkan mencapai 

tujuan ini? yang harus mencapai tujuannya adalah siswa 

sebagai subjek belajar. Jadi dengan demikian, tujuan utama 

sistem pembelajaran adalah keberhasilan siswa dalam 

mencapai tujuan.34  

Dari penjelasan di atas, makna pembelajaran dapat 

dilihat. Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan 

pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar yang 

mencakup guru dan siswa yang saling bertukar informasi. 

Dengan kata lain, belajar adalah proses untuk membantu 

siswa belajar dengan baik.35 

b. Macam-Macam Bentuk Pembelajaran 

Ada banyak jenis pembelajaran, di mana setiap 

pembelajaran masing-masing memiliki konsep atau prinsip 

sendiri tentang pembelajaran yang dapat mempengaruhi 

bentuk atau model penerapannya dalam kegiatan 

pembelajaran. Berbagai bentuk pembelajaran yang dapat 

dipilih sebagai berikut : 

1) Pembelajaran Langsung 

Pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai 

model pembelajaran di mana guru mentransformasikan 

informasi atau keterampilan secara langsung kepada 

                                                           
34 Andi Prastowo, Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Tematik Terpadu, h.37. 
35 Haryanto, Evaluasi Pembelajaran Konsep dan Manajemen, h.23. 
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peserta didik, pembelajaran berorientasi pada tujuan dan 

distrukturkan oleh guru.36 

 Model pembelajaran langsung adalah jenis model 

pembelajaran yang menekankan penguasaan konsep atau 

perubahan perilaku dengan memprioritaskan pendekatan 

deduktif.37  

2) Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) 

Pembelajaran berbasis masalah identik dengan 

menangani masalah. Model pembelajaran ini digunakan 

untuk melatih dan mengembangkan kemampuan yang 

bersifat memecahkan masalah yang berorientasi pada 

masalah otentik dari kehidupan siswa yang sebenarnya, 

untuk merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi, 

mengembangkan kemandirian, dan kepercayaan diri.38 

Belajar berdasarkan masalah dapat membantu siswa 

untuk selalu memproses sebuah informasi yang telah 

dibuat dalam pikiran mereka dan mengatur pengetahuan 

mereka sendiri tentang dunia sosial dan lingkungannya. 

Pembelajaran ini sangat cocok untuk mengembangkan 

pengetahuan dasar dan kompleks.39 

Keterampilan dalam memecahkan masalah adalah 

keterampilan dasar yang harus dikembangkan pada setiap 

siswa. Dengan adanya konsistensi latihan dapat 

mengembangkan suatu keterampilan. Siswa yang terampil 

                                                           
36 Muhamad Afandi dkk, Model dan Metode Pembelajaran di Sekolah, 

(Semarang: Unissula Press, 2013), h.16. 
37 Muhamad Ishaac, Pengembangan Model-Model Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, (Bogor : Guepedia, 2020), h.8. 
38 Taufiqur Rahman, Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian 

Tindakan Kelas, ( Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), h.25.  
39 Muhamad Afandi dkk, Model dan Metode Pembelajaran Di Sekolah, h.16. 
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dalam memecahkan masalah akan menjadi pribadi 

bertanggung jawab, berkemampuan tinggi, kreatif, kritis 

dan mandiri manusia.40  

3) Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual adalah konsep 

pembelajaran yang menekankan hubungan antara materi 

pembelajaran dan dunia kehidupan siswa secara langsung, 

sehingga siswa dapat terhubung dan menerapkan 

kompetensi dalam kehidupan sehari -hari.41 

Pembelajaran kontekstual merupakan sebuah 

pembelajaran yang dapat mendorong siswa agar bisa 

mengaitkan materi yang diajar dengan situasi dan kondisi 

yang nyata, sehingga siswa tidak hanya memiliki 

gambaran saja, namun siswa dapat melihat bahkan bisa 

menerapkannya.42 Maka dari itu,  guru dituntut agar bisa 

menunjukkan sebuah pengetahuan siswa agar bisa 

diterapkan dan terhubung dengan kehidupan sehari-hari.43 

4) Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Kooperatif adalah model 

pembelajaran dengan cara siswa  belajar dan bekerja 

dalam tim atau kelompok kecil dalam kolaborasi yang 

                                                           
40 Lufri dkk., Metodologi Pembelajaran: Strategi, Pendekatan, Model, Metode 

Pembelajaran, (Malang : CV. IRDH, 2020), h.41. 
41 Muhamad Afandi dkk., Model dan Metode Pembelajaran di Sekolah, h.40. 

42 Thorikhul Wasyik, Implementasi Pembelajaran Kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning) Di Luar Kelas Era Covid-19 Madrasah Aliyah Bilingual 

Krial Sidoarjo, Ta’allum Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 9 No.1, 2021, h.17. 
43 Wahyu Bagja, Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) Berbantu Media Miniatur Lingkungan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

IPS, Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.7 No.2, 2019, h.73. 



33 
 

 
 

anggotanya terdiri dari empat hingga lima siswa dengan 

struktur kelompok yang heterogen.44 

Pembelajaran kooperatif juga disebut sebagai suatu 

proses pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk 

saling berinteraksi dalam kelompok sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran melalui sebuah media yang 

telah disusun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran yang mengharuskan setiap siswa untuk 

bekerja sama dengan semangat.45 

c. Dalil Pembelajaran 

Al-Qur'an untuk Pendidikan Islam adalah sumber yang 

normatif, oleh karena itu konsep belajar dan pembelajaran 

akan ditemukan dalam subjek Al-Qur’an itu sendiri. Berikut 

adalah ayat -ayat Al-Qur’an yang terkait dengan pentingnya 

belajar dan pembelajaran. 

وَن  ُُ َْ ْع ا َت
َ
ْم ل

ُ
ك اِت َه َ مق

ُ
ُطوِن أ ْن بُ ْم ِم

ُ
َجك ْخَر

َ
ُه أ

َ ق
ل ال َو

ا  ئى ْي َة   َش ًَ ِئ ْف
َ
أ
ْ
ال اَر َو َص بْ

َ
أ
ْ
ال َع َو ُْ َ ُم السق

ُ
ك

َ
 ل

َ
ل َع َج َو

وَن  ُر
ُ
ْم تَْشك

ُ
ك

َ ق
ل َع

َ
 ل

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia 

memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar 

kamu bersyukur. (QS. An-Nahl [16]: 78)  

                                                           
44 Muhamad Ishaac, Pengembangan Model-Model Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, h.8. 
45 Amnah Aulia dkk., Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Perbantuan 

Scrambel Terhadap Hasil Belajar Tema  Alat Gerak Hewan dan Manusia Kelas V 

Gugus 5 Kecamatan Selaparang Tahun Ajaran 2019/2020, Progres Pendidikan 

Jurnal Pendidikan, Vol.1 No.1, 2020, h.43. 
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Ayat di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga potensi 

yang terlibat dalam proses pembelajaran: Al-Sam'u, Al-

Bashar, dan Fu'ad. Bahkan, kata al-sam'u berarti telinga 

adalah merekam suara, untuk memahami dialog, dan 

sebagainya. Penyebutan al-Sam'u dalam Al-Qur'an sering 

dikaitkan dengan visi visual dan emosional, menunjukkan 

korelasi antara berbagai alat dalam kegiatan belajar dan 

belajar. 

Mengenai kata al-Bashar yang berarti mengetahui atau 

melihat sesuatu, implementasi diidentifikasi dengan istilah 

ra'a yang harus dilihat. Sedangkan Fu'ad adalah nama lain 

untuk kata qalbu. Al-Fuad atau Al-Qalb adalah pusat 

penalaran yang harus digunakan dalam kegiatan pengajaran 

dan pembelajaran.46  

d. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran 

Melakukan pembelajaran membutuhkan persiapan 

yang harus dilakukan oleh guru, dalam hal ini semua bentuk 

perencanaan yang telah dirancang terkait dengan kegiatan 

yang akan dilakukan oleh guru dan siswa, penggunaan 

metode, dan sumber belajar yang digunakan untuk 

membantu proses pembelajaran dan menetapkan tujuan 

pembelajaran. Oleh karena itu ada beberapa fungsi belajar di 

antaranya:47 

1) Sebagai panduan ke arah kegiatan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

                                                           
46 Ahmad Wakka, Petunjuk Al-Qur’an Tentang Belajar dan Pembelajaran 

(Pembahasan Materi, Metode, Media dan Teknologi Pembelajaran), Education and 

Learning Jurnal, Vo.1 No.1, 2020, h.84. 
47 Rusydi Ananda, Perencanaan Pembelajaran, (Medan: Lembaga Peduli 

Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), h.17. 
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2)  Sebagai instrumen pengukuran yang efektif suatu 

pembelajaran, sehingga dapat mengevaluasi kembali 

proses pembelajaran. 

3) Sebagai pola dasar yang dapat mengelola tugas dan 

otoritas untuk setiap elemen yang terlibat dalam kegiatan. 

4) Sebagai panduan kerja untuk setiap elemen, baik elemen 

guru dan elemen siswa. 

Tujuan dari proses pembelajaran adalah komponen 

pertama yang harus ditetapkan yang berfungsi sebagai 

indikator keberhasilan belajar. Tujuan ini pada dasarnya 

adalah perilaku dan kapasitas yang harus dicapai dan 

dipegang oleh siswa setelah menyelesaikan kegiatan belajar. 

Isi dari tujuan pembelajaran pada dasarnya adalah hasil 

pembelajaran yang diharapkan.48 Adapun tujuan 

pembelajaran secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 

dua kelompok di antaranya: 

1) Tujuan pembelajaran yang diatur secara pribadi oleh 

guru, umumnya berdasarkan materi yang akan 

dipelajari. Tujuan Pembelajaran ini diselenggarakan dari 

perspektif atau keadaan pikiran guru sebagai pendidik. 

2) Tujuan Pembelajaran Umum, yaitu tujuan yang 

umumnya sudah ada dalam rencana arahan 

pendidikan yang telah dinyatakan dalam rencana 

pengajaran yang disiapkan untuk guru. Sementara 

                                                           
48 Mas Mufidah, Efektivitas Pembelajaran Al-Qur’an Santri An-Najiyah 

Menggunakan Metode Bil-Qolam Dengan Bacaan Metode Tilawati Di Pondok 

Pesantren An-Najiyah Surabaya, (Skripsi Sarjana: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), h.15. 
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tujuan spesifik yang harus disiapkan oleh guru harus 

memenuhi persyaratan berikut: 

a) Secara rinci, dapat menunjukkan perilaku yang 

harus dilakukan oleh siswa. 

b) Menentukan perubahan perilaku yang harus 

terjadi pada siswa melalui pembelajaranr. 

c) Menjelaskan kriteria standar minimum perubahan 

perilaku yang diraih oleh siswa.49 

e. Pengertian Al-Qur’an 

Secara bahasa, Al-Qur’an berasal dari kata qara’a, 

yaqra’u, qira’atan, wa qur’anan yang berarti menghimpun atau 

mengumpulkan. Jadi, Al-Qur’an didefinisikan sebagai bacaan 

atau kumpulan huruf-huruf yang terstuktur dengan rapi.50 

Secara istilah, Al-Qur’an ialah firman Allah SWT. yang 

tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad 

Saw. penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat 

Jibril As., yang ditulis di mushaf-mushaf yang kemudian 

disampaikan kepada kita dengan cara mutawattir. Membaca Al-

Qur’an adalah ibadah dan membacanya dimulai dari surah Al-

Fatihah serta ditutup dengan surah An-Nas.51 

Al-Qur'an adalah buku kehidupan dan pedoman bagi 

siapa saja yang menginginkan keselamatan di dunia dan di 

                                                           
49 Yenny Suzana dkk, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Batu: Literasi 

Nusantara, 2021), h. 22. 
50 Amirullah dan Sumantri, Kedahsyatan Membaca Al-Qur’an, ( Bandung: 

Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2012), h.2. 
51 Imam Muhammad Ali As-Shobuni, Kitab At-Tibyan Fii Ulumil Qur’an, 

(Teheran: Dar Ihsan, Cetakan Ketiga, 1388H), h. 8. 
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akhirat. Selain itu, Al-Qur’an juga bekerja sebagai pembeda 

antara yang benar dan yang salah.52 

Siapapun yang membaca Al-Qur'an maka Allah akan 

memberikan pahala bagi yang membaca, dan siapa pun yang 

mampu menghafalnya maka Allah akan selalu menawarkan 

perlindungan di mana pun ia berada. Tidak hanya itu, Allah juga 

akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia 

maupun di akhirat  bagi siapa saja yang siap mengkaji dan 

mengamalkan isi kandungan  Al-Qur'an.53  

C. Metode Ummi 

1. Pengertian Metode Ummi 

Kata Ummi berasal dari bahasa Arab ‘‘ummun’’ yang 

bermakna ibuku dengan penambahan ‘‘ya mutakallim’’. Pemilihan 

nama Ummi juga untuk menghormati dan mengingat jasa ibu.54 

Metode Ummi merupakan salah satu metode untuk 

membaca Al-Qur’an secara langsung yang mencakup dan 

mempraktekkan pembacaan tartil sesuai dengan aturan ilmu tajwid 

menggunakan pendekatan bahasa ibu yang menekankan kasih atau 

cinta. Pendekatan yang direncanakan adalah (direct methode) atau 

diskusi secara langsung dan tidak banyak penjelasan, dilakukan 

                                                           
52 Azimatun Ni’mah, Tahfidz Al-Qur’an Guidance, (Jawa Timur: CV. Global 

Aksara Pres, 2021), h.1. 
53 Sucipto, Tahfidz Al-Qur’an Melejitkan Prestasi, (Bogor: Guepedia, 2020), 

h.7. 
54 Delvita Sari, Efektivitas Penerapan Metode Ummi dalam Meningkatkan 

Bacaan Al-Qur’an Santri Pondok Pesantren Tahfidz Roudlotul Qur’an Al-Hidayah 

Telanaipura, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah, Universitan Islam Negeri Sulthan 

Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 8. 
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berulang kali (repetition), dan disampaikan menggunakan kasih 

sayang yang tulus.55  

Metode Ummi adalah salah satu metode pembelajaran untuk 

membaca Al-Qur’an yang telah dikembangkan di Indonesia. 

Metode Ummi terinspirasi oleh metode pembelajaran membaca Al-

Qur’an yang sudah ada dan meluas di antara masyarakat, terutama 

dari metode yang telah berhasil disampaikan kepada banyak siswa 

yang telah mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.56 

2. Sejarah Metode Ummi 

Metode ini dibuat pada tahun 2007 yang didirikan oleh KPI 

(Pendidikan Indonesia Kwalita) yang diluncurkan oleh A.Yusuf 

MS., Muzammil MS., Nurul Samidi dan Masruri yang dimotivasi 

oleh kesadaran dan masyarakat harus belajar membaca Alquran 

belum tercapai Semua segmen komunitas.57 

Sebelum beredar di masyarakat, metode ini telah 

melampaui beberapa tim uji Pentashihan. Antara lain, Roem Rowi 

yang termasuk profesor Ulumul Qur’an / Tafsir Al-Qur’an Iain 

Sunan Ampel Surabaya. Pentashih berikutnya adalah Mudawi 

Ma'arif (al-Hafizh). Beliau adalah pemegang Sanad Muttashil 

kepada Nabi. Qira'ah Sejarah Hafs dan Qira'ah ‘Asyarah.58 

                                                           
55 Akhmad Buhaiti dkk, Modul Pembelajaran Al-Qur’an dengan Metode 

Bismillah (Baca-Tulis-Tela’ah) PaudQu Kementrian Agama Kota Depok, (Serang: 

Anggota IKAPI, 2021), h.14. 
56 Junaidin Nobisa, Penggunaan Metode Ummi Pembelajaran Al-Qur’an, Jurnal 

Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, h. 48. 
57 Nuria Ulul Azimah, Pelaksanaan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-

Qur’an secara Daring pada Siswa Kelas 3 Di Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nahl 

Telanaipura Kota Jambi, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h.13. 
58 Junaidin Nobisa & Usman, Penggunaan Metode Ummi Pembelajaran Al-

Qur’an, Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, h. 48. 



39 
 

 
 

Metode Ummi ini ditujukan untuk fastabiq al-kahirat 

dalam pendidikan Islam dan keberadaan metode Ummi terinspirasi 

oleh metode pengajaran membaca Al-Qur’an yang telah tersebar di 

masyarakat, khususnya metode yang telah berhasil dibawa ke 

banyak anak dapat membaca Al-Qur’an dengan tartil.59 

Metode Ummi sebenarnya sama dengan metode lainnya. 

Latar belakang kemunculan metode Ummi adalah kebutuhan untuk 

sekolah -sekolah Islam. Ada pelajaran Al-Qur’an yang dianggap 

lebih besar, pembelajaran yang baik dari Al-Qur’an benar -benar 

membutuhkan sistem yang dapat menjamin kualitas Anda masing 

-masing. Anak lulus dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah harus 

dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil, jumlah sekolah atau TPQ 

yang membutuhkan solusi untuk kesinambungan pembelajaran lain 

bahwa ketika belajar Al-Quran juga membutuhkan pengembangan, 

baik dalam hal konten, Konteks dan Sistem Dukungan.60 

Metode Ummi mempunyai tiga motto yang harus dipegang 

oleh setiap guru pengajar Al-Qur’an metode Ummi, yaitu: 

a. Mudah 

Metode Ummi dirancang agar mudah dipelajari bagi siswa, 

mudah diajarkan oleh guru dan diimplementasikan oleh murid 

dalam pembelajaran di sekolah, baik lembaga formal maupun 

non -formal. 

b. Menyenangkan 

                                                           
59 Naufal Azhari, Pengaruh Metode Ummi Terhadap Kemampuan Membaca Al-

Qur’an pada Santri di TPQ Al-Hikmah Bandar Lampung, (Skripsi Sarjana, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h.23. 
60 Agus Rifa’I, Penerapan Metode Ummi dalam Meningkatkan Minat dan 

Pemahaman Materi Tajwid Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis di Kelas 7 MTs 

Muhammadiyah 1 Ponorogo, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020), h. 20. 
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Metode Ummi dilakukan dengan proses pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan sehingga tidak menimbulkan 

kesan tertekan dan rasa takut dalam belajar Al-Qur’an. 

c. Menyentuh hati 

Guru yang mengajarkan metode Ummi tidak hanya 

memberikan pembelajaran teoretis tentang Al-Qur'an, tetapi 

juga menyampaikan substansi moral Al -Qur'an yang 

diterapkan dalam sikap selama proses pengajaran dan 

pembelajaran.61 

3. Tata Cara Pengajaran Al-Qur’an Metode Ummi 

Dalam pengajarannya, buku panduan metode Ummi terdiri 

dari 9 buku panduan yang terdiri dari pra-TK, jilid 1-6, gharib, dan 

tajwid. Masing-masing buku terdiri dari 40 halaman kecuali gharib 

dan tajwid dasar, setiap buku terdapat pokok bahasan, 

latihan/pemahaman dan keterampilan yang berbeda.62 

Menurut Tim Ummi Foundation, di antara spesifikasi 

metodologi Ummi adalah penggunaan model pembelajaran yang 

memungkinkan pengelolaan kelas yang sangat kondusif, sehingga 

terjadi integrasi pembelajaran Al-Qur’an yang tidak hanya 

menekankan ranah kognitif. Model pembelajaran metode Ummi 

dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: 

a. Pribadi atau individu 

Model pembelajaran Al-Qur'an yang dilakukan dengan 

cara siswa disebut atau diajarkan satu per satu sementara anak-

                                                           
61 Rokim dkk., Solusi Mudah dan Menyenangkan Belajar Al-Qur’an, 

(Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2021), h.17. 
62 Junaidin Nobisa & Usman, Penggunaan Metode Ummi Pembelajaran Al-

Qur’an, Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, h.54. 
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anak lain diberi tugas membaca sendiri atau menulis buku 

Ummi. Metode ini digunakan apabila: 

1) jumlah siswa banyak saat guru hanya satu 

2) Jika volume dan halaman berbeda 

3) Biasanya digunakan untuk volume rendah 

4) Banyak digunakan untuk usia taman kanak –kanak 

b. Klasikal Individual 

  Model membaca Al-Qur'an dijalankan dengan membaca 

bersama halaman-halaman yang ditentukan oleh guru, 

kemudian setelah dibaca sepenuhnya oleh guru, pembelajaran 

dilanjutkan dengan individu. Metode ini digunakan: 

1) Jika dalam satu kelompok volumenya sama, dan halaman 

yang berbeda 

2) Digunakan untuk volume 2 atau 3 dan di atas 

 

c. Klasikal Baca Simak 

Model membaca Al-Qur'an yang dijalankan dengan 

membaca halaman bersama yang ditentukan oleh guru, 

kemudian setelah dianggap lengkap oleh guru, pembelajaran 

diikuti oleh pola membaca pertimbangan, yaitu anak membaca 

sementara yang lain mendengarkan halaman tersebut dibaca 

oleh temannya, ini dilakukan meskipun halaman bacaan satu 

anak dengan yang lain berbeda. Metode ini digunakan: 

1) Dalam grup volume halaman yang sama dan berbeda 

2) Digunakan untuk volume 3 dan di atas atau mengajar 

kelas Al-Qur'an 

d. Klasikal Baca Simak Murni 

Model baca simak murni serupa dengan metode klasikal 

baca simak, hal yang membedakan keduanya yaitu bila klasikal 
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baca simak murni jilid dan halaman anak dalam satu kelompok 

sama.63 

4. Visi, Misi, dan Tujuan Metode Ummi 

a. Visi Metode Ummi  

Metode Ummi memiliki visi untuk menjadi lembaga 

terdepan yang dapat melahirkan generasi Qur’ani.  

Metode Ummi memiliki cita-cita untuk menjadi contoh 

bagi lembaga-lembaga yang memiliki visi yang sama dalam 

mengembangkan pembelajaran Al-Qur’an yang 

mengedepankan mutu dan kekuatan sistem.64 

 

 

b. Misi Metode Ummi  

1) Mewujudkan lembaga yang profesional dalam pengajaran 

Al-Qur’an yang berbasis sosial dan dakwah. 

2) Menciptakan sistem manajemen pembelajaran Al-Qur’an 

yang berbasis pada mutu. 

3) Menjadi pusat pengembangan bagi pembelajaran dan 

dakwah Al-Qur’an pada masyarakat.65 

c. Tujuan Metode Ummi 

Metode Ummi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi 

sekolah-sekolah atau lembaga dalam pengelolaan sistem 

manajemen pembelajaran Al-Qur’an yang mampu menjamin 

                                                           
63 Modul Sertifikasi Guru Al-Qur’an Metode Ummi pada Tanggal 14-16 

Agustus: ABM Malang, 2015, h.6. 
64 Junaidin Nobisa & Usman, Penggunaan Metode Ummi Pembelajaran Al-

Qur’an, Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, h.44. 
65 Naufal Azhari, Pengaruh Metode Ummi Terhadap Kemampuan Membaca Al-

Qur’an pada Santri di TPQ Al-Hikmah Bandar Lampung, (Skripsi Sarjana, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 24. 
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setiap siswa yang lulus dari sekolah mereka dipastikan dapat 

membaca Al-Qur’an dengan tartil.66  

5. Kelebihan dan Kekurangan Metode Ummi 

a. Kelebihan Metode Ummi 

Semua metode pembelajaran Al-Qur’an pasti memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk 

metode Ummi. Adapun kelebihan metode Ummi adalah 

sebagai berikut:67 

1) Memiliki irama yang khas dalam pembelajaran Al-

Qur’annya. 

2) Mudah, menyenangkan dan menyentuh hati karena seperti 

pendekatan seorang ibu dalam penerapan metode 

pembelajarannya. 

3) Sistem pembelajarannya tersusun dengan baik, tidak 

ceroboh. 

4) Sertifikasi guru. 

b. Kekurangan Metode Ummi 

Adapun kekurangan dari metode ummi yaitu sebagai berikut: 

1) Memiliki buku jilid pembelajaran yang terlalu banyak, 

yaitu berjumlah 9 jilid 

2) Membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih lama  

3) Buku metode ummi tidak diedarkan secara bebas 

                                                           
66 Junaidin Nobisa & Usman, Penggunaan Metode Ummi Pembelajaran Al-

Qur’an Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, h.59. 
67 Nuria Ulul Azimah, Pelaksanaan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-

Qur’an secara Daring pada Siswa Kelas 3 di Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nahl 

Telanaipura Kota Jambi, h. 19. 
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D. Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

1. Pengertian Kemampuan 

Pengertian kemampuan secara umum merupakan sebuah 

kesanggupan, keterampilan, ataupun kekuatan untuk melakukan 

sesuatu.68 Kemampuan juga dapat dikatakan sebagai kompetensi. 

Kompetensi sendiri merupakan kemampuan untuk melakukan atau 

mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 

keterampilan dan wawasan serta didukung oleh sikap kerja yang 

dituntut oleh pekerjaan tersebut.69  

Para ilmuwan psikologi terdahulu menyatakan bahwa setiap 

orang memiliki kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang 

lain. Bebrapa kemampuam dasar yang dimaksud antara lain 

merupakan kemampuan dalam mengingat, kemampuan dalam 

berpikir, kemampuan dalam memberi tanggapan, kemampuan 

dalam mengamati, kemampuan dalam merasakan dan kemampuan 

dalam memperhatikan.70 

Kemampuan memiliki sebuah unsur yaitu skill 

(keterampilan). Keterampilan merupakan keahlian yang dimiliki 

oleh individu dalam melakukan suatu pekerjaan yang terbentuk 

melalui praktek dan pengalaman.71  

                                                           
68 Awalul Badriyatal, Pengaruh Bimbingan Orang Tua dan Motivasi Belajar 

dalam Pembelajaran Baca Tulis Qur’an (BTQ) terhadap Kemampuan Membaca Al-

Qur’an Anak di Madrasah Diniyah Thoriqul Ihsan Bulu Kidul Balong Ponorogo, 

(Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo, 2020), h.22. 
69 Akhmad Supriyatna dkk., Cara Mudah Merumuskan Indikator Pembelajaran, 

(Surakarta: Pustaka Bina Putera, 2019), h.1. 
70 Etwin Fidaroyani, Penerapan Metode Ummi dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an di Yayasan Nurul Madani Desa Kincang Kecamatan 

Jiwan Kabupaten Madiun, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), h.21. 
71 Mesi Herawati, Manajemen Kinerja (Konsep, Teori, dan Penerapannya), 

(Bandung : CV. Media Sains Indonesia, 2022), h.128. 
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Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kemampuan merupakan kesanggupan atau 

keahlian seseorang setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau 

bimbingan yang telah dipersiapkan secara matang. 

2. Pengertian Membaca  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata membaca dapat 

diartikan dengan melihat dan memahami isi dari apa yang tertulis 

(dengan menyebutkan secara lisan atau hanya menyebutkannya 

dalam hati)72 

 Membaca adalah suatu kegiatan atau proses kognitif yang 

berupaya untuk mendapatkan berbagai informasi yang terdapat 

dalam sebuah tulisan. Membaca bukan hanya sebatas mengamati 

kumpulan huruf yang telah menjadi sebuah kata, kelompok kata, 

kalimat, paragraf dan wacana saja, tetapi membaca juga merupakan 

kegiatan memahami dan menginterpretasikan 

lambang/tanda/tulisan yang memiliki makna sehingga pesan yang 

disampaikan penulis dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.73 

Membaca adalah salah satu sarana untuk menambah 

wawasan atau meningkatkan pengetahuan. Betapa pentingnya 

membaca sehingga ayat yang pertama kali turun adalah perintah 

membaca (iqra’) sebagaimana yang tercantum dalam surah al-

‘Alaq ayat 1 : 

َق  أِۡاقۡر
َ
ِذ ۡ َخْ

قَ
َك ال ِ

ِباسِۡم َربق  

Artinya :‘‘Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-Mu 

yang menciptakan’’. (QS. Al-‘Alaq [96]: 1) 

                                                           
72 “Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan”, Situs Resmi Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan https://kemdikbud.go.id/entri/membaca (18 Maret 2022). 
73 Meliyawati, Pemahaman Dasar Membaca, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 

2016), h.1. 

https://kemdikbud.go.id/entri/membaca


46 
 

 
 

 

Perintah membaca ini sudah semestinya melekat pada 

setiap pribadi Muslim. Sebab ia adalah titah suci Tuhan kepada 

manusia.74 

3. Indikator Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Kemampuan membaca Al-Qur’an merupakan keahlian 

seseorang dalam membaca Al-Qur’an dengan tartil yaitu sesuai 

dengan tajwid dan makhroj yang benar serta melafalkan secara 

lancar, tidak terbata-bata dalam melafalkan kata demi kata setiap 

membaca ayat-ayat Al-Qur’an.75  

Dalam membaca Al-Qur’an melafalkan apa yang tertulis 

merupakan termasuk dalam melafalkan huruf hijaiyah, melafalkan 

Al-Qur’an sesuai kaidah-kaidah tajwid, dan semua yang berkaitan 

dengan membaca Al-Qur’an. Agar umat Islam mampu membaca Al-

Qur’an dengan tartil (benar) maka ada proses tahapan yang harus 

diketahui dan difahami, yaitu menguasai ilmu tajwid terlebih 

dahulu.76 

Kemampuan membaca Al-Qur’an bagi siswa termasuk 

dalam salah satu aktivitas proses belajar mengajar yang kompleks, 

di mana dibutuhkan adanya beberapa faktor yang dapat menunjang 

keberhasilannya.77  

                                                           
74 Awalul Badriyatal, Pengaruh Bimbingan Orang Tua dan Motivasi Belajar 

dalam Pembelajaran Baca Tulis Qur’an (BTQ) terhadap Kemampuan Membaca Al-

Qur’an Anak di Madrasah Diniyah Thoriqul Ihsan Bulu Kidul Balong Ponorogo, h.23. 
75 Naufal Azhari, Pengaruh Metode Ummi Terhadap Kemampuan Membaca Al-

Qur’an pada Santri di TPQ Al-Hikmah Bandar Lampung, h. 31. 
76 Junaidin Nobisa dkk, Penggunaan Metode Ummi Pembelajaran Al-Qur’an, 

Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, h.61. 
77 Arsyad dan Salahudin, Hubungan Kemampuan Membaca Al-Qur’an dan 

Minat Belajar Siswa dengan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurnal 

Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Edukasi Vol. 16 No.2 Juli 2018, h.182. 
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Adapun indikator kemampuan membaca Al-Qur’an dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Kelancaran Membaca Al-Qur’an 

Kelancaran bermula dari kata dasar lancar. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lancar memiliki arti tidak 

tersangkut, tidak terputus, tidak tersendat-sendat, fasih, tidak 

tertunda-tunda, berlangsung dengan baik.78 Kelancaran di sini 

memiliki arti membaca Al-Qur’an tanpa terbata-bata.  

Kelancaran adalah salah satu parameter dalam 

kemampuan membaca Al-Qur’an. Murid dapat dianggap 

memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

benar jika sudah lancar dalam membaca. Kelancaran dapat 

didapatkan seorang pelajar dengan cara membiasakan diri dalam 

membaca Al-Qur’an.79 

b. Ketepatan pada Tajwid 

Ilmu tajwid merupakan ilmu yang mengajarkan cara 

membaca Al-Qur’an yang baik dan benar yang bertujuan untuk 

memelihara bacaan Al-Qur’an dari kesalahan dalam membaca.80 

Menurut bahasa, tajwid berarti tahsin yang memiliki arti 

memperbaiki. Sedangkan secara istilah, tajwid menurut Al-

Murshifi dan Qamhawi sebagaimana yang dikutip oleh Marzuki 

                                                           
78 “Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan”, Situs Resmi Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan https://kemdikbud.go.id/entri/lancar (18 Maret 2022). 
79 Fitriya Nurlaili, Studi Komparasi Kemampuan Membaca Al-Qur’an dengan 

Menggunakan Metode Baghdadiyah dan Metode Iqra’ pada Santri di Taman Pendidikan 

Al-Qur’an Al-Autad Jengglong Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, (Skripsi 

Sarjana: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020) 

h. 18. 
80 Indra Goesnadi, Problematika Pembelajaran Baca Al-Qur’an Madrasah 

Aliyah Negeri Sipirok Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, (Skripsi Sarjana, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, 2019), 

h.18. 

https://kemdikbud.go.id/entri/lancar
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adalah melafalkan setiap huruf dari tempat keluar huruf, serta 

memberi hak dan mustahaq-nya dari sifat huruf.81 

Yang dimaksud hak huruf di sini adalah sifat-sifat 

esensial bagi huruf, seperti al-jahr, al-isti’la, al-istifal, al-

ghunnah, dan lain-lain. Adapun pengertian mustahaq huruf yaitu 

sifat-sifat huruf yang tidak dhabit, yang ada sesekali dan sesekali 

tidak ada, seperti sifat tarqiq yang muncul dari sifat istifal, atau 

sifat tafkhim yang muncul dari sifat isti’la’, mad qashar, dan lain 

sebagainya.82 

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa ilmu tajwid 

merupakan pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca 

Al-Qur’an dengan mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta 

memberi hak dan mustahaqnya.83 

c. Ketepatan pada Makhraj-nya 

Makhraj merupakan tempat keluarnya huruf dan yang 

membedakan antara satu huruf dan huruf yang lainnya. Makhraj 

menurut bahasa merupakan tempat keluar. Sedangkan menurut 

istilah dapat diartikan sebagai tempat keluarnya huruf.84  

Pengetahuan tentang tempat keluarnya huruf-huruf 

hija’iyyah sangat penting karena hal ini merupakan dasar dalam 

melafazhkan huruf hijaiyyah secara benar.85 

                                                           
81 Marzuki dkk, Dasar-Dasar Ilmu Tajwid, (Wonosari: Diva Press, 2020), h. 28. 
82 Rini Setiawati dkk, Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi bagi Muallaf oleh 

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Lampung, Jurnal Dawah Risalah, Vol. 30, No.2, 

Desember 2019, h.162. 
83 Muthmainnah, Kontribusi Kurikulum Pesantren dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca dan Menulis Al-Qur’an, Jurnal Qothruna, Vol. 6, No. 1, 

Juni 2019, h.126. 
84 Marzuki dan Choirul Ummah, Dasar-Dasar Ilmu Tajwid, (Wonosari: Diva 

Press, 2020), h.12. 
85 Muthmainnah, Kontribusi Kurikulum Pesantren dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca dan Menulis Al-Qur’an, h.128. 
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Dengan demikian, ketepatan pada makhraj dapat 

diartikan dengan membaca huruf-huruf sesuai dengan tempat 

keluarnya seperti ditenggorokan, di tengah lidah, antara dua bibir 

dan lain-lain.86 

E. Macam-Macam Metode Pembelajaran Al-Qur’an 

Metode pembelajaran Al-Qur’an merupakan suatu cara yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan 

yang diharapkan. Pembelajaran Al-Qur’an dapat menggunakan 

beberapa metode, antara lain: 

1. Metode Iqra’ 

Metode Iqra’ merupakan metode membaca Al-Qur’an yang 

menggunakan penekanan langsung pada latihan membaca. Adapun 

buku panduan iqra’ terdiri atas 6 jilid yang diawali dari tingkat paling 

sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang 

sempurna.87 

2. Metode Tilawati 

Metode Tilawati adalah metode belajar membaca Al-Qur’an 

yang menggunakan nada-nada tilawah dengan pendekatan yang 

seimbang antara pembiasaan menggunakan klasikal dan kebenaran 

membaca melalui individual dengan teknik baca simak.88 

3. Metode Qira’ati 

Metode Qira’ati adalah metode yang lebih menekankan pada 

pendekatan keahlian proses membaca secara cepat dan tepat, baik 

                                                           
86 Awalul Badriyatal, Pengaruh Bimbingan Orang Tua dan Motivasi Belajar 

dalam Pembelajaran Baca Tulis Qur’an (BTQ) terhadap Kemampuan Membaca Al-

Qur’an Anak di Madrasah Diniyah Thoriqul Ihsan Bulu Kidul Balong Ponorogo, h.32. 
87 Aning Asromah, Implementasi Metode Iqra’ dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Fasih dan Menulis Al-Qur’an Siswa Kelas 1 dan 2 di SD 

Muhammadiyah Terpadu Ponorogo, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), h.45. 
88 Ahmad Izzam dkk, Metode Pembelajaran Al-Qur’an, (Bandung: Humaniora, 

2018), h.17. 
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pada makhorijul huruf ataupun bacaan tajwidnya, sehingga dapat 

diperoleh hasil pengajaran yang efektif tahan lama dan dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi kemampuan anak didik.89 

4. Metode Baghdadiyah 

Metode Baghdadiyah merupakan metode yang terancang 

(Tarbiyah), maksudnya adalah suatu metode yang tersusun secara 

berurutan yang merupakan sebuah proses ulang atau dikenal 

dengan sebutan metode Alif, Ba’, Ta’. Metode Baghdadiyah adalah 

metode yang paling lama muncul dan metode yang paling pertama 

berkembang di Indonesia.90 

                                                           
89 Sholeh Hasan dkk, Kontribusi Penerapan Metode Qira’ati dalam 

Pembelajaran Membaca Al-Qur’an secara Tartil, Jurnal Pendidikan Islam, Al-I’tibar 

Vol. V No. 1, Februari 2018, h.45). 
90 Husnul Amri, Implementasi Metode Al-Baghdadi dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an di TPA Al-Khairiyah Desa Putihdoh Kecamatan 

Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus-Lampung, (Skripsi Sarjana: Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h.40. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan yang 

terancang, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam menyelidiki 

fakta untuk menentukan sesuatu.1  

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan research. Jika 

dilihat dari susunan katanya, terdiri dari dua suku kata,yaitu re yang 

memiliki arti melakukan kembali atau mengulang dan search yang berarti 

melihat, mengamati, atau mencari sehingga research dapat diartikan 

sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan 

pemahaman atau pengetahian yang baru dan lebih kompleks, lebih 

mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.2 

Dalam metode penelitian kualitatif, penelitian ini lebih menekankan 

pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah daripada 

melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini 

lebih suka menerapkan teknik analis mendalam (indepth analysis), yaitu 

mengkaji sebuah masalah secara kasus perkasus karena metodologi 

kualitatif yakin bahwa suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari 

masalah lainnya.3 

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil 

penelitiannya tidak didapatkan dengan prosedur statistik atau metode 

kualifikasi yang lain. Peneliti biasanya menerapkan pendekatan naturalistik 

                                                           
1 Sandu Suyoto dkk, Dasar Metodologi Penelitian, (Sleman: Literasi Media 

Publishing, 2015), h.4. 
2 Albi Anggito dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 

h.7. 
3 Sandu Suyoto dkk, Dasar Metodologi Penelitian, h.28. 
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untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha 

menghasilkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena atau 

kejadian, dan ekstrapolasi pada situasi yang serupa.4 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.  

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.5 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena-

fenomena atau kejadian sosial dari sudut pandang atau perspektif partisipan. 

Partisipan merupakan orang yang dapat diajak berwawancara, diobservasi, 

diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.6 

Pada penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti berusaha 

menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu 

secara jelas dan sistematis. Karena dalam penelitian ini peneliti melakukan 

eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan 

memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang 

diperoleh di lapangan.7 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MIT Al-Fatimiyah An-Nur yang berada 

di Jl. Jl. Rorotan VI Malaka II RT.04/RW.05 Kel. Rorotan Kec. Cilincing 

Kota Jakarta Utara. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan 

Februari 2022 sampai April 2022. 

                                                           
4 Albi Anggito dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h.9. 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Penerbit 

Alfabeta, 2019), h. 18. 
6 Sandu Suyoto dkk, Dasar Metodologi Penelitian, h.11. 
7 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2018), h.19. 
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D. Siklus Penelitian (Jadwal Penelitian) 

 Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di MIT Al-

Fatimiyah An-Nur yang terletak di Jl. Jl. Rorotan VI Malaka II 

RT.04/RW.05 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara. Adapun 

waktu yang digunakan untuk penelitian dari bulan Januari-Juli 2022. 

 Tergambar pada tabel dibawah ini, mengenai siklus penelitian yang 

penulis lakukan dari awal sampai akhir penelitian. 

Tabel 3.1 

Tabel Siklus Penelitian 

No  Jenis 

Kegiatan 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Membuat 

proposal 

                            

2 Perbaikan 

judul 

proposal 

                            

3 Perbaikan 

Proposal  

                            

4 Dokumentasi                             

5 Wawancara 

tatap muka 

dengan 

kepala 

sekolah, wakil 

kepala 

sekolah, guru 

Al-Qur’an 

                            

6 Penyusunan 

Skripsi 
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E. Data dan Sumber Data Penelitian 

1. Data 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data dapat diartikan 

sebagai keterangan yang benar dan nyata atau keterangan yang dapat 

dijadikan kajian (analisis atau kesimpulan).8 

Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan kenyataan 

yang menggambarkan suatu kejadian atau fenomena dan kesatuan nyata. 

Data dapat digunakan sebagai bahan dasar yang objektif (relatif) di 

dalam proses hasil pengamatan atau observasi yang kemudian menjadi 

pengetahuan.9  

Untuk mendapatkan data yang valid dan reliable dalam penelitian 

kualitatif, maka peneliti harus dapat menjadi human instrument yang 

valid, mengumpulkan data secara triangulasi dari berbagai sumber data 

yang tepat, dan melakukan pengujian keabsahan data, khususnya 

pengujian kredibilitas data.10 

2. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung melalui 

wawancara atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku 

masyarakat atau sumber data yang langsung menghasilkan data yang 

dibutuhkan oleh pengumpul data.11 

                                                           
8 “Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Situs Resmi Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan https://kemdikbud.go.id/entri/data ( 2 Mei 2022 ). 
9 Tata Sutabri, Konsep Sistem Informasi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), h. 2. 
10. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 5. 
11 Delvita Sari, Efektivitas Penerapan Metode Ummi dalam Meningkatkan Bacaan 

Al-Qur’an Santri Pondok Pesantren Tahfidz Roudlotul Qur’an Al-Hidayah Telanaipura, 

(Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah, Universitan Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 

2021), h. 7. 

https://kemdikbud.go.id/entri/data
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Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah 

MIT Al-Fathimiyyah An-Nur, Guru Ummi, Wali Murid kelas 6, 

Siswa kelas 6. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber 

kedua yang sudah dikolektif sebelumnya oleh individu atau kelompok 

tertentu. Data sekunder dapat dihasilkan dari laporan, jurnal, website, 

atau sumber-sumber terpercaya lainnya.12 

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan melalui 

dokumentasi yang meliputi profil sekolah dan struktur organisasi MIT 

Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan Jakarta Utara. 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Pemahaman mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data sangat 

penting dipahami oleh seorang penulis. Adanya kesalahan dalam aplikasi 

teknik dan instrumen pengumpulan data, dapat mengakibatkan kesalahan 

data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, penulis wajib memahami teknik 

pengumpulan data dan menggunakannya dengan tepat.13  

Pada peneliatan ini penulis menggunakan tiga metode yaitu: 

a. Observasi 

Observasi merupakan sebuah kegiatan yang terencana dan 

terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun 

terlaksananya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta 

mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan 

suatu sistem tersebut.14 

                                                           
12 Dwi Haryanto, Statistika dan Analisis Data, (Klaten: Tahta Media Grup, 2022), 

h.15. 
13 Sulaiman Saat, dkk., Pengantar Metodologi Penelitian, (Sulawesi Selatan: Pusaka 

Al-Maida, 2019), h.83. 
14 Umar Sidiq dkk, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, (Ponorogo: 

CV. Nata Karya, 2019), h.67. 
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Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi dapat juga 

dilakukan pada obyek-obyek alam yang lain.15 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mencari 

data primer dan merupakan metode yang banyak diaplikasikan dalam 

penelitian interpretatif ataupun penelitian kritis. Wawancara 

dilaksanakan ketika penulis ingin menggali lebih dalam mengenai sikap, 

keyakinan, perilaku, atau pengalaman dari responden terhadap fenomena 

sosial.16 

Wawancara juga bisa diartikan sebagai proses interaksi 

komunikasi yang dilakssanakan oleh setidaknya dua orang, atas dasar 

ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan 

mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan 

trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.17 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk memperoleh 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.18 Wawancara 

berdasarkan bentuk jawabannya terdiri dari tiga jenis yaitu wawancara 

terstruktur, wawancara semiterstruktur, wawacara tidak terstruktur. 

Berikut definisi mengenai ketiga wawancara tersebut: 

                                                           
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 203. 
16 Jogiyanto Hartono, Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data, (Yogyakarta: 

CV. Andi Offset, 2018), h.53. 
17 Umar Sidiq dkk, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, h.62. 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 195. 
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1) Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur bisa disebut juga dengan penelitian 

yang siap. Dalam arti peneliti atau pengumpul data sudah menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternatif jawabannya-pun sudah disiapkan.19  

Dalam melaksanakan proses wawancara, selain harus 

menggunakan instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, 

pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape 

recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu 

lancarnya proses pelaksanaan wawancara.20 

2) Wawancara Semiterstruktur 

Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori in-dept interview, 

di mana pelaksanaannya dapat lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalah secara lebih terbuka, di mana pihak yang 

diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.21 

3) Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang 

bebas di mana pedoman wawancara yang telah dirancang secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya tidak digunakan 

oleh penulis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

poin-poin besar permasalahan yang akan ditanyakan.22 

Dalam memilih tipe wawancara, seorang penulis harus 

menyesuaikan alat dengan tujuan penulis dan strategi penelitian yang 

                                                           
19 Sulaiman Saat dkk., Pengantar Metodologi Penelitian, h.86. 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 195. 
21 Umar Sidiq dkk., Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, h.64. 
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 198. 
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telah ditetapkan sebelumnya. Berikut beberapa panduan untuk 

memilih tipe wawancara yang sesuai23: 

1) Untuk penelitian yang bersifat eksploratif biasanya digunakan 

wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kedua jenis 

wawancara tersebut dapat membantu menjelaskan hal yang terjadi 

dan pandangan khusus para partisipan. 

2) Untuk penelitian deskriptif, wawancara terstruktur dapat membantu 

untuk mengidentifikasi pola umum pada data (dengan bantuan alat 

statistik). 

3) Untuk penelitian eksplantori, wawancara semi terstruktur dapat 

digunakan untuk memahami hubungan antar variabel dan wawancara 

terstruktur digunakan menggunakan bantuan alat statistik. 

c. Dokumentasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumentasi memiliki arti  

pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang 

pengetahuan. Definisi selanjutnya dokumentasi dapat diartikan sebagai 

pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan (seperti: gambar, 

kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).24 

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup 

melainkan benda mati. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini 

peneliti memegang check-list untuk mencari variable yang sudah 

ditentukan. Apabila muncul atau didapatkan variabel yang dicari, maka 

penulis tinggal memberikan tanda check atau tally di tempat yang sesuai. 

                                                           
23 Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Anggota Ikapi, 

2021), h.24. 
24 “Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Situs Resmi Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan https://kemdikbud.go.id/entri/dokumentasi ( 3 Mei 2022 ). 

https://kemdikbud.go.id/entri/dokumentasi
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Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam 

daftar variabel penulis dapat menggunakan kalimat bebas.25 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah data 

terkumpul. Analis data juga merupakan proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.26  

Analisis data kualitatif mewajibkan untuk dilakukan sejak data 

pertama didapatkan. Analis data dilakukan untuk berbagai keperluan yang 

berbeda. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk kebutuhan merumuskan 

masalah dan fokus penelitian. Ketika penelitian berlangsung, analisis data 

dilakukan untuk mempertajam fokus dan pengecekan keabsahan data. 

Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dibutuhkan untuk 

membuat kesimpulan akhir.27 

Analisis data kualitatif yang sering digunakan oleh para penulis 

kualitatif adalah analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. 

Dibawah ini akan dijelaskan tahapan-tahapan analis data tersebut.28 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses seleksi untuk memfokuskan, 

menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam 

bentuk catatan atau transkip. Data yang didapatkan bersifat sangat luas 

                                                           
25 Sandu Suyoto dkk, Dasar Metodologi Penelitian, h.77. 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 319. 
27 Helaluddin, dkk, Analisis Data Kualitatif, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia 

Jaffray, 2019), h.21. 
28 Matthew B. Miles, A.Michael Huberman, Johnny Saldana, Qualitative Data 

Analysis: a methods sourcebook, CA: SAGE Publications, Inc, 2014, h.14. 
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dan kaya dengan berbagai informasi, maka harus direduksi dengan cara 

membuat kode atau kategori dari data tersebut.29 

Reduksi data meliputi: 1) merangkum data, 2) mengkode, 3) 

menelusuri tema, 4) membuat gugus-gugus. Caranya: melakukan seleksi 

yang ketat atas data, ringkas atau uraian singkat, dan menggolongkannya 

ke dalam pola yang lebih luas.30 

Dalam mereduksi data, setiap penulis akan dipandu oleh tujuan 

yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif merupakan 

temuan. Oleh karena itu, jika penulis menemukan segala sesuatu yang 

dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola dalam melakukan 

penelitian,  justru hal tersebut yang harus dijadikan perhatian penulis 

dalam melakukan reduksi data.31 

2. Display Data (Penyajian Data) 

Penyajian data yang dimaksud dalam hal ini adalah menyajikan 

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk 

teks naratif dan biasanya dilengkapi dengan berbagai jenis matriks, 

grafik, atau bagan.32 

Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk 

memahami hal yang terjadi, merencanakan apa yang akan dilakukan 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.33 

                                                           
29 Jogiyanto Hartono, Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data, h.49. 
30 Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Al-Hadharah, Vol. 17 No. 33 

Januari- Juni, 2018, h.91. 
31 Umar Sidiq dkk, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, h.44. 
32 Sulaiman Saat dkk, Pengantar Metodologi Penelitian, h.119. 
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 325. 
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus 

menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pegumpulan 

data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulanyang kredibel.34 

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung, dengan cara: 1) memikir ulang selama penulisan, 2) 

tinjauan catatan lapangan, 3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antar 

teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, 4) 

upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam 

seperangkat data yang lain.35 

H. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan penulis agar ketika sampai di 

lapangan, penulis sudah siap sehingga  tidak kaget dan akan lebih mampu 

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Pedoman 

observasi juga berfungsi untuk memudahkan perolehan data apabila 

digunakan secara maksimal. 

1. Identitas Observasi 

a. Lembaga yang diamati : MIT Al-Fatimiyah An-Nur, Rorotan Jakarta 

Utara  

b. Waktu pengamatan : 15 Mei 2022 

                                                           
34 Umar Sidiq dkk., Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, h.46. 
35 Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Al-Hadharah, h.94. 
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2. Aspek-aspek yang diamati 

a. Sarana dan Prasarana pendukung pembelajaran Al-Qur’an 

b. Peran, Metode dan Sistem pembelajaran Al-Qur’an 

3. Lembar Observasi 

a. Sarana dan Prasarana pendukung pembelajaran Al-Qur’an 

Tabel 3.2 

No Sarana Ada Tidak ada 

1. Silabus pembelajaran Al-Qur’an √  

2. Buku monitoring pembelajaran Al-

Qur’an 

√  

3. Program kerja dan Visi Misi √  

Tabel 3.3 

b. Peran, metode, dan sistem pembelajaran Al-Qur’an 

No Aspek Yang diamati Observasi  

Ya Tidak 

1. Guru mengajar dengan metode Ummi √  

2. Guru mengajar sesuai jilid yang sudah 

ditentukan 

√  

3. Guru mengajar dengan metode yang 

menyenangkan 

√  

4. Guru mengajar dengan menggunakan 

bahasa lisan dan tulis yang baik dan 

benar 

√  

5. Guru memantau kemajuan belajar siswa √  

6. Guru melaksanakan evaluasi akhir 

sesuai dengan kompetensi siswa 

√  
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I. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dibutuhkan agar penulis memiliki tujuan dan 

arah saat wawancara dilaksanakan di lapangan dengan narasumber yang 

akan diteliti. Tujuannya adalah agar narasumber tidak merasa terganggu 

ketika penulis memberikan pertanyaan dalam wawanacara tersebut dan 

narasumber juga bisa saling memeriksa jika ada pertanyaan yang kurang 

atau berlebihan. 

1. Informan Wawancara 

Kepala Sekolah MIT Al-Fatimiyah An-Nur, Rorotan Jakarta Utara 

Guru Ummi MIT Al-Fatimiyah An-Nur, Rorotan Jakarta Utara 

Siswa-Siswi Kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-Nur, Rorotan Jakarta Utara 

Wali Murid Kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-Nur, Rorotan Jakarta Utara 

2. Materi Wawancara 

Wawancara Proses Penelitian 

a. Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an 

b. Metode dan sistem pembelajaran Al-Qur’an 

c. Efektivitas pembelajaran Al-Qur’an 

3. Uraian Pedoman Wawancara 

a. Wawancara Kepala Sekolah MIT Al-Fatimiyah An-Nur, Rorotan 

Jakarta Utara 

Tabel 3.4 

No  Aspek yang diamati Penilaian 

Ya Tidak  

1 Kurikulum yang digunakan MIT Al-

Fatimiyah An-Nur ialah Kurtilas 

(Kurikulum Tiga Belas) 

√  

2 Lancar membaca Al-Qur’an dan Hafal Juz 

30 serta Yasin menjadi standar 

√  
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kompetensi lulusan MIT Al-Fatimiyah 

An-Nur 

3 Penerapan Pembelajaran Al-Qur’an 

dengan metode Ummi dilakukan setiap 

hari dengan jadwal masing-masing kelas 

√  

 

b. Wawancara Guru Ummi MIT Al-Fatimiyah An-Nur, Rorotan Jakarta 

Utara 

Tabel 3.5 

No Aspek yang diamati Penilaian 

Ya Tidak 

1. Pembelajaran Al-Qur’an dengan metode 

Ummi adalah program unggulan di MIT 

Al-Fatimiyah An-Nur 

√  

2. Tidak ada tes khusus bagi siswa pemula √  

3. Metode Ummi merupakan metode yang 

menyenangkan dan efektif untuk belajar 

Al-Qur’an 

√  

4. Pendidikan Al-Qur’an sejak dini sangat 

penting untuk membentuk karakter siswa 

di masa depan 

√  
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c. Wawancara Siswa-Siswi MIT Al-Fatimiyah An-Nur, Rorotan Jakarta 

Utara 

Tabel 3.6 

No Aspek yang diamati Penilaian 

Ya Tidak 

1 
Metode Ummi merupakan metode 

pembelajaran Al-Qur’an yang digunakan di 

MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

√  

2 
Metode Ummi merupakan metode yang 

menyenangkan dan efektif untuk belajar Al-

Qur’an 

√  

3 
Mempelajari tajwid dan memperaktikannya 

ialah hal yang harus dilakukan secara 

continue (berlanjut) 

√  

d. Wawancara Wali Murid Kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-Nur, Rorotan 

Jakarta Utara 

Tabel 3.7 

No Aspek yang diamati Penilaian 

Ya Tidak 

1 
Metode Ummi merupakan metode 

pembelajaran Al-Qur’an yang digunakan di 

MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

√  

2 
Metode Ummi merupakan metode yang 

cocok diajarkan untuk pemula karena 

mudah dipahami 

√  
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3 
Menghafal Juz 30 dan Yasin menjadi syarat 

kelulusan bagi anak kelas 6 MIT Al-

Fatimiyah An-Nur 

√  

4 
Siswa-Siswi MIT Al-Fatimiyah mengalami 

perubahan yang sangat signifikan sebelum 

dan sesudah belajar Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi  

√  

5 
Memiliki anak yang pandai mengaji ialah 

menjadi harapan orang tua di dunia dan di 

akhirat kelak 

√  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum MIT Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan Jakarta Utara 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

Pendidikan Islami merupakan suatu yang sangat penting untuk 

menghasilkan generasi yang didambakan, untuk itulah sekolah ini 

memadukan pendidikan bermuatan nilai-nilai Islam yang diharapkan 

mampu menjawab tantangan ke depan. Madrasah Ibtidaiyah merupakan 

salah satu bentuk lembaga formal yang dapat dijadikan alternatif bagi 

pola pendidikan anak bangsa saat ini. 

Seiring dengan berkembangnya kuantitas dan kualitas 

masyarakat, maka pendidikan yang Islami telah menjadi kebutuhan 

utama bagi masyarakat khususnya di bidang Al-Qur’an dan Hadis. Oleh 

karena itulah dengan niat “Lillahi Ta’ala” maka yayasan pendidikan 

Islam Al-Fatimiyah An-Nur telah membuka Madrasah Ibtidaiyah 

Terpadu (MIT) yang mengarah pada sekolah Islam yang berprestasi 

berstandar nasional. 

2. Identitas MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

a. Nama Sekolah  : MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

b. NPSN   : 69994655 

c. NSM    : 111231720067 

d. Nama Yayasan  : Al-Fatimiyah An-Nur 

e. Nomer Akte Pendirian : 45 Tanggal 23 April 2009 

f. Tahun Berdiri Sekolah  : 2014 

g. Alamat: Jl. Rorotan IV Malaka II RT.04/RW.05 No.12 Kel. Rorotan 

Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara  

3. Visi dan Misi MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

Visi: 
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Menjadi Sekolah Dasar Islam unggulan dalam rangka mewujudkan 

generasi Qur’ani, cerdas, dan mandiri. 

Misi: 

a. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan proses belajar 

mengajar 

b. Mengembangkan sistem pendidikan yang berorientasi pada siswa 

agar lebih kreatif, inovatif, dan mampu berekspresi dalam bingkai 

nilai-nilai Islami 

c. Mendidik siswa untuk senantiasa menjaga akidah, dan ketaatan 

ibadah serta memiliki perilaku Islami dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sosial 

d. Membentuk siswa agar memiliki keunggulan kompetitif pada aspek 

keberanian bertindak, kemandirian bersikap dan pencapaian 

akademik yang unggul 

Tujuan: 

a. Terselenggaranya proses KBM yang aktif, efektif, inovatif dan 

menyenangkan. 

b. Terwujudnya sistem penerimaan siswa baru yang inovatif 

c. Terciptanya bakat dan keterampilan siswa sehingga dapat menunjang 

prestasi akademisnya 

d. Membudayakan semboyan “7 S” ( Senyum, Salam, Sapa, Sopan, 

Santun, Sabar, Syukur) 

e. Terciptanya lingkungan madrasah yang asri, bersih dan nyaman 
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4. Data Pendidik atau Staf MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

Tabel 4.1 

No Nama Jabatan Tugas Mengajar Jumlah 

Jam/Mi

nggu 

1 H. Ahmad Qusyairi, S.Pd.I Kepala Madrasah Guru Bahasa Arab 12 

2 Hilmawati Amriyah, S.Pd.I Guru Mapel Guru Ummi dan 

Tahfidz Kelas IV-

VI, Al-Qur’an 

Hadits dan Akidah 

Akhlak 

24 

3 Zakiyyatul Fakhiroh, S.Pd Wali Kelas I Guru Kelas 24 

4 Iis Solihat, S.AB Wali Kelas II Guru Kelas 24 

5 Romzah, S.Pd.I Wali Kelas III Guru Kelas 24 

6 Henny Anggraini, S.Pd Wali Kelas IV Guru Kelas 24 

7 Miftahul Jannah, S.Pd.I Wali Kelas V Guru Kelas 24 

8 Selvia Moehada, S.Pd Wali Kelas VI Guru Kelas 24 

9 Neneng Komalasari, S.Pd Guru Mapel Guru Matematika 

IV-VI 

18 

10 Yoyoh Humairoh, S.Pd Guru Mapel Guru Ummi dan 

Tahfidz Kelas 1-3 

24 

11 Sifahul Wiyasari Tata Usaha -  

12 Dian Safitri, S.Pd Guru Mapel Guru Bahasa 

Inggris dan TIK 

20 

13 Robiatul Adawiyah, S,Pd.I Guru Mapel Guru Fiqh dan SKI 20 

 

5. Jumlah Murid MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

a. Kelas 1= 8 orang 

b. Kelas 2= 18 orang 

c. Kelas 3= 17 orang 
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d. Kelas 4= 22 orang 

e. Kelas 5= 10 orang 

f. Kelas 6= 10 orang 

Jumlah murid MIT Al-Fatimiyah An-Nur secara keseleruhan 

sebanyak 85 murid. 

6. Sarana dan Prasarana MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

a. Ruang Kepala Sekolah 

b. Ruang Guru 

c. Ruang Kelas 

d. Ruang Perpustakaan 

e. Ruang Laboratorium Komputer 

f. Ruang BK 

g. Ruang UKS 

h. Kantin 

i. Mushola 

j. Taman dan Lapangan 

k. Toilet 

7. Ekstrakulikuler MIT Al-Fatimiyyah An-Nur 

a. Hadroh 

b. Tahfidz 

c. English Club 

d. Arabic Club 

e. Pencak Silat 

f. Pramuka 

8. Study Edukatif MIT Al-Fatimiyyah An-Nur 

a. Out Bond dan Market day 

b. Mengunjungi kebun binatang, pantai, danau, dan lain-lain 

c. Mengunjungi perpustakaan, museum, dan lain-lain 
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B. Analisis Data MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

Penulis telah mengangkat judul “Efektivitas Metode Ummi Terhadap 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an di MIT Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan 

Jakarta Utara”. Penulis mengumpulkan data-data melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  

Metode Ummi adalah salah satu metode untuk membaca Al-Qur’an 

secara langsung yang mencakup dan mempraktekkan pembacaan tartil 

sesuai dengan aturan ilmu tajwid. Tujuan metode Ummi adalah untuk 

melengkapi kebutuhan bagi sekolah-sekolah atau lembaga dalam 

pengelolaan sistem pembelajaran Al-Qur’an yang secara manajemen 

mampu menghasilkan kualitas atau jaminan bahwa setiap siswa yang lulus 

sekolah, mereka  dipastikan dapat membaca Al-Qur’an dengan tartil dan 

sesuai tajwid.1 

Seperti yang sudah penulis kutip di kajian teori bab II, dalam proses 

penerapannya metode Ummi memiliki tiga motto dan setiap guru pengajar 

Al-Qur’an metode Ummi hendaknya memegang teguh ketiga motto ini, 

yakni: 

1. Mudah 

Metode Ummi dirancang agar mudah dipelajari bagi siswa,  mudah 

diajarkan oleh guru dan diimplementasikan oleh murid dalam 

pembelajaran di sekolah, baik lembaga formal maupun non -formal. 

2. Menyenangkan 

Metode Ummi dilakukan dengan proses pembelajaran yang menarik 

dan menyenangkan sehingga tidak menimbulkan kesan tertekan dan 

rasa takut dalam belajar Al-Qur’an. 

3. Menyentuh hati 

                                                           
  1 Junaidin Nobisa & Usman, Penggunaan Metode Ummi Pembelajaran Al-Qur’an, 

Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, h.54. 
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Guru yang mengajarkan metode Ummi tidak hanya memberikan 

pembelajaran teoretis tentang Al-Qur'an, tetapi juga menyampaikan 

substansi moral Al-Qur'an yang diterapkan dalam sikap selama proses 

pengajaran dan pembelajaran.2 

C. Kurikulum dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) MIT Al- 

Fatimiyah An-Nur 

Kurikulum merupakan panduan yang mendasar dalam proses 

pembelajaran dan pengajaran di dunia pendidikan. Berhasil atau tidaknya 

suatu pendidikan, mampu atau tidaknya seorang anak didik dan pendidik 

dalam menerima dan memberikan pembelajaran dan sukses atau tidaknya 

suatu tujuan pendidikan itu dicapai akan sangat mengacu pada kurikulum. 

Jika kurikulumnya dikembangkan secara sistematis dan komprehensif 

serta integral dengan segala kebutuhan pengembangan dan pembelajaran 

anak didik untuk menghadapi kehidupannya, tentu hasil atau output 

pendidikan itu pun akan mampu mewujudkan harapan. Tapi, bila tidak, 

kegagalan demi kegagalan akan terus membayangi dunia pendidikan.3 

MIT Al-Fatimiyah An-Nur adalah salah satu pendidikan Islam 

yang dianggap memiliki keunggulan tertentu, yaitu dengan 

mengimplementasikan sistem membaca Al-Qur’an dengan metode Ummi. 

Kurikulum An-Nur MIT Al-Fatimiyah diselenggarakan sesuai dengan 

program studi 2013 (Kurikulum 2013)  dengan menyesuaikan penguasaan 

siswa dari segi IPTEK dan IMTAQ.  

SKL dapat didefinisikan sebagai standar  kompetensi lulusan yang 

merupakan referensi atau arahan untuk membangun keterampilan 

universal, kemudian digunakan untuk membangun keterampilan khusus. 

                                                           
2 Rokim dkk., Solusi Mudah dan Menyenangkan Belajar Al-Qur’an, (Lamongan: 

Nawa Litera Publishing, 2021), h.17. 
3 Mujahid Ashori, Pengembangan Kurikulum Madrasah di Pesantren, Jurnal 

Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 1 No. 1, Maret 2020, h.42. 
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Kompetensi memiliki sifat universal yang mengelilingi tiga dimensi, yaitu 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dimensi sikap diklasifikasikan 

sebagai sikap spiritual dan sikap sosial. Dengan demikian, keterampilan 

universal terdiri dari empat dimensi yang merujuk pada sikap spiritual, 

sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, kemudian dikenal sebagai 

keterampilan dasar (KI).4 

Berikut Kompetensi Inti mata pelajaran Tahfidz & Ummi: 

Tabel 4.2 

Kompetensi Inti Deskripsi Kompetensi 

Sikap Spiritual Menghargai perilaku beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan YME, berakhlak mulia dalam kehidupan di 

madrasah dan di masyarakat, melaksanakan sholat 

berjama’ah, menerapkan salam, berdoa, dan bersyukur. 

Sikap Sosial Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai 

pandangan hidup bangsa, memperhatikan tata tertib 

madrasah, memiliki sikap jujur, menerapkan sikap 

disiplin, memiliki sikap tanggung jawab, memiliki 

sikap toleransi yang baik terhadap sesama, 

membiasakan sikap santun dan memiliki kepercayaan 

diri. 

Pengetahuan  Memiliki kemampuan menghafal juz 30 dan Yasin 

 Memiliki kemampuan menghafal 100 Hadis 

 Memiliki kemampuan sangat baik terutama dalam 

baca tulis Al-Qur’an dan Tajwidnya 

                                                           
4 Fatma Khaulani dkk, Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Dasar terkait Standar Isi 

di Sekolah Dasar, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 2 No. 2 2020, h.124. 

. 
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Keterampilan  Terampil terutama dalam membaca Ummi jilid 6 

 Terampil mengikuti nada Ummi dalam membaca 

Al-Qur’an 

 

Menurut pernyataan Kepala MIT Al-Fatimiyah An-Nur yaitu Bapak 

H. Ahmad Qusyairi, S.Pd.I “Dalam upaya mewujudkan SKL tersebut 

tentunya banyak pihak yang terlibat, terutama dewan guru. Dengan 

menerapkan konsistensi pada tahapan belajar sehingga terwujudnya 

capaian-capaian yang luar biasa”.5 

D. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur’an Menggunakan Metode 

Ummi di MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) sebagai lembaga pendidikan 

Islam merupakan sarana yang sangat efektif untuk melahirkan generasi 

yang unggul. MIT Al-Fatimiyah An-Nur memasuki kancah baru dalam 

dunia pendidikan, mulai dari membina dan mendampingi siswa-siswi agar 

berprestasi di bidang akademik sampai pada pembinaan akhlak.  

MIT Al-Fatimiyah An-Nur adalah lembaga pendidikan yang 

mengarah pada metode Ummi untuk meningkatkan kualitas membaca Al-

Qur’an. Lembaga ini mengacu kepada Ummi Fondation yang bertempat 

di Surabaya Jawa Timur. MIT Al-Fatimiyah An-Nur menerapkan bacaan 

metode Ummi dikarenakan metode tersebut lebih mudah diaplikasikan 

dan cepat ditanggap oleh murid dalam belajar membaca Al-Qur’an, 

metode Ummi juga sudah terbukti di sekolah-sekolah lain yang juga 

menerapkan metode tersebut untuk metode baca Al-Qur’an. 

                                                           
5 Ahmad Qusyairi, Kepala MIT AL-Fatimiyah An-Nur Rorota, Wawancara oleh 

Penulis di Rorotan, 23 Mei 2022, Pukul 12.00-13.00. 
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Penelitian ini dikuatkan oleh pernyataan Ustzh Hilmawati 

Amriyah selaku Guru Ummi dan Tahfizh yang sudah mengajar dari 2014- 

sekarang mengatakan bahwa:  

“MIT Al-Fatimiyah menggunakan metode Ummi untuk metode 

membaca Al-Qur’an karena metode ini lebih cepat bagi anak-anak untuk 

membaca Al-Qur'an dan menghasilkan siswa dengan kualitas membaca 

menurut Makhraj dan sifatnya. Saat belajar, metode UMMI dilakukan 

setiap hari di setiap kelas dengan durasi 1 jam”. Adapun model 

pembelajarannya dengan metode Ummi mengikuti standar yang 

diterapkan oleh Ummi Foundation.  

Menurut tim Ummi Fondation, di antara spesifikasi metodologi 

Ummi adalah penggunaan model pembelajaran yang memungkinkan 

manajemen kelas yang sangat kondusif, yang menghasilkan integrasi 

pembelajaran Al-Qur’an yang tidak hanya menekankan domain kognitif 

(keterampilan berfikir). Model pembelajaran metode Ummi dibagi 

menjadi 4 (empat), yaitu:6 

1. Privat atau Individual  

Model pembelajaran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara 

siswa disebut atau diajarkan satu per satu sementara anak-anak lain 

diberi tugas membaca sendiri atau menulis buku Ummi. 

2. Klasikal Individual 

Model membaca Al-Qur'an dijalankan dengan membaca 

bersama halaman-halaman yang ditentukan oleh guru, kemudian 

                                                           
6 Sofyan Rofi dkk, Implementasi Metode Ummi dalam Membentuk Generasi Qur’ani 

di SMA Al-Furqon Jember, Journal Of Science, Vol. 3 No. 2 Agustus 2021, h.45. 
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setelah dibaca sepenuhnya oleh guru, pembelajaran dilanjutkan 

dengan individu 7 

3. Klasikal Baca Simak 

Model membaca Al-Qur'an yang dijalankan dengan membaca 

halaman bersama yang ditentukan oleh guru, kemudian setelah 

dianggap lengkap oleh guru, pembelajaran diikuti oleh pola membaca 

pertimbangan, yaitu anak membaca sementara yang lain 

mendengarkan halaman tersebut dibaca oleh temannya, ini dilakukan 

meskipun halaman bacaan satu anak dengan yang lain berbeda. 

4. Klasikal Baca Simak Murni 

Model baca simak murni serupa dengan metode klasikal baca 

simak, hal yang membedakan keduanya yaitu bila klasikal baca simak 

murni jilid dan halaman anak dalam satu kelompok sama.8 

Bu hilma mengatakan bahwa : 

“Biasanya, saya menggunakan metode klasikal baca simak, 

yaitu membaca bersama halaman yang ditentukan oleh guru, kemudian 

setelah dianggap lengkap oleh guru, pembelajaran diikuti oleh pola 

membaca, yaitu anak itu membaca sementara yang lain mendengarkan 

Halaman yang dibaca oleh temannya”.  

“ Adapun urutan buku Ummi semuanya dipakai, dari jilid 1-6 

kemudian gharib tajwid tersebut disesuaikan masing-masing kelas dan 

kemampuannya. Karena dalam pembelajarannya masih ada murid yang 

tertinggal sesuai jilid bukunya, akan tetapi dari pihak guru tetap 

menyesuaikan jilid bukunya masing-masing kelas. Jadi, untuk 

                                                           
7 Agus Rifa’i, Penerapan Metode Ummi dalam Meningkatkan Minat dan Pemahaman 

Materi Tajwid Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis di Kelas 7 MTs Muhammadiyah 

1 Ponorogo, h.21. 
8 Modul Sertifikasi Guru Al-Qur’an Metode Ummi pada Tanggal 14-16 Agustus: 

ABM Malang, 2015, h.6. 
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keterlambatan siswa diberi waktu khusus di 10 menit terakhir untuk 

memuraja’ah (melancarkan) bacaan Umminya. Adapun langkah yang 

saya lakukan ketika hendak mengajar Ummi ialah dengan melakukan 

pembukaan, apersepsi, membaca do’a metode Ummi, muraja’ah 

hafalan sebelum membaca buku jilid Ummi kemudian lanjut materi 

pembelajaran Ummi.”9  

Adapun contoh buku Ummi  jilid 1 dan jilid 6 sebagai berikut10: 

Gambar 4.1 

Buku Ummi Jilid 1 dan jilid 6 

 

Kedua, pendapat ustadzah Yoyoh, Guru Ummi dan Tahfizh 

kelas 1-3 mengatakan bahwa:  

                                                           
9 Hilmawati Amriyah, selaku Guru Ummi dan Tahfizh Kelas IV-VI, Wawancara oleh 

Penulis, 23 Mei 2022, 11.00 WIB.  
10 Buku Panduan Ummi Jilid 1 dan 6 yang dilihat di MIT Al-Fatimiyah An-Nur pada 

23 Mei 2022. 
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“Saat menggunakan metode Ummi, anak -anak dapat dengan cepat 

membaca Al-Qur’an, berbeda dari menggunakan metode Iqra', huruf 

perhuruf hijaiyah harus lebih diperhatikan. Dalam pembelajaran 

metode Ummi sama halnya yang disampaikan oleh ustadzah Hilma 

bahwa pembelajaran Ummi dilakukan setiap hari di tiap-tiap kelas 

dengan durasi 1 jam. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan 

dalam mengajar metode Ummi ialah klasikal baca simak dengan 

menambahkan metode Card Sort dalam pembelajarannya yaitu 

menggabungkan ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Model 

pembelajaran seperti itu menurut saya berpengaruh sekali untuk 

keaktifan siswa karena anak-anak menjadi bersemangat dan tidak 

bosan.”11 

Kemudian untuk buku ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran menurut pendapat ustadzah Yoyoh ialah  

“Buku ajar yang saya gunakan ketika pembelajaran metode 

Ummi ialah buku Ummi jilid 1-3, karena saya mengajar kelas 1-3 jadi 

buku Ummi yang dipakai hanya buku jilid 1-3 saja. Adapan langkah 

yang saya lakukan ketika hendak mengajar metode Ummi ialah dengan 

memulai pembelajaraan dengan pembukaan, melakukan apersepsi, 

membaca do’a Ummi dan muraja’ah hafalan juz 30”. (pernyataan 

tersebut kurang lebih sama seperti yang sudah dipaparkan oleh ustdzah 

Hilma). 

Untuk menemukan kemampuan siswa setelah selesai menjalani 

proses pembelajaran Al-Qur'an menggunakan metode Ummi di MIT 

Al-Fatimiyah An-Nur , maka Ustadzah melakukan evaluasi kepada 

siswa sesuai dengan kelas masing-masing. Evaluasi dilakukan pada 

                                                           
11 Yoyoh Humairoh, Guru Ummi dan Tahfizh Kelas I-3, Rorotan, Wawancara oleh 

Penulis di Rorotan, 23 Mei 2022, 12.00 WIB. 
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akhir setiap pembelajaran. Pernyataan ini berdasarkan wawancara 

dengan ustadzah Hilma Amriyah bahwa: 

“ Setiap akhir pembelajaran kami selalu melakukan evaluasi 

yaitu dengan mengetes satu persatu murid untuk maju ke depan 

mengulang hafalan dan menanyakan sesuai materi yang sudah diajar, 

hal tersebut guna mengetahui seberapa pengetahuan murid setelah 

pembelajaran” 

Pernyataan ini dikuatkan oleh ustadzah Yoyoh yaitu: 

“Alhamdulillah, di akhir pembelajaran kami selalu sempatkan untuk 

selalu melakukan evaluasi pembelajaran yaitu dengan mengetes satu 

persatu murid mengenai hafalan dan materi yang sudah diajar” 

Dari dua informan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pembelajaran Ummi di MIT Al-Fatimiyah An-Nur dilakukan 

setiap hari pada setiap kelas dengan durasi 1 jam dan buku panduan 

Ummi digunakan dari Volume atau jilid 1-6 yang disesuaikan dengan 

setiap kelas dan keterampilan mereka.  

Adapun model membaca Al-Qur'an yang dijalankan ialah 

dengan menerapkan metode klasikal baca simak yaitu membaca 

halaman yang sudah ditentukan oleh guru, kemudian setelah dianggap 

lengkap oleh guru, pembelajaran diikuti oleh pola membaca 

pertimbangan, yaitu anak membaca sementara yang lain mendengarkan 

halaman tersebut dibaca oleh temannya, ini dilakukan meskipun 

halaman bacaan satu anak dengan yang lain berbeda.  

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyelaraskan dengan 

standar Ummi Fondation bahwa ketika hendak melakukan 

pembelajaran tentunya ada beberapa langkah yang harus diterapkan 

secara berurutan sesuai hirarkinya.  
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Tahapan-tahapan pembelajaran Al-Qur’an menggunakan 

metode Ummi sebagai berikut: 

1. Pembukaan  

Pembukaan merupakan suatu kegiatan pengkondisian para siswa 

untuk siap mengikuti pembelajaran, dilanjutkan dengan salam 

pembuka dan membaca do’a pembuka belajar Al-Qur’an bersama-

sama. 

2. Apersepsi 

Apersepsi merupakan kegiatan yang mengulang kembali materi 

yang sudah diajarkan sebelumnya terkait dengan materi yang akan 

diajarkan hari ini. 

3. Pemahaman konsep 

Pemahaman konsep merupakan kegiatan yang memberikan 

pemahaman kepada anak tentang konsep yang telah diajarkan dengan 

cara melatih anak untuk senantiasa membaca contoh-contoh yang 

tertera di bawah pokok bahasan. 

4. Latihan atau keterampilan 

Latihan atau keterampilan merupakan kegiatan yang dapat 

melancarkan bacaan anak dengan cara mengulang-ulang contoh atau 

dengan melakukan latihan yang ada pada halaman pokok bahasan dan 

halaman latihan. 

5. Evaluasi  

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang mengamati sekaligus 

menilai melalui buku prestasi terhadap kemampuan dan kualitas bacaan 

anak satu persatu. 
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6. Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang mengkondisikan anak untuk 

tetap tertib kemudian dilanjut dengan membaca do’a penutup dan 

diakhiri dengan salam penutup dari guru.12 

Dalam penerapan pembelajaran, setiap guru tentu saja memiliki 

tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Qur’an, 

tetapi setiap guru memiliki cara mengajar yang berbeda di setiap kelas. 

Karena seorang guru harus mengkondisikan bagaimana pencapaian 

siswa dari setiap kelas. Ada yang di akhir pembelajarannya, digunakan 

untuk muraja'ah,  dan tidak lupa memberikan hafalan tambahan. Ada 

juga guru yang menerapkan siswa untuk memanifestasikan diri (maju ke 

depan) dan mengajukan pertanyaan tentang materi yang telah diajarkan.  

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari informan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi metode Ummi adalah untuk 

meningkatkan minat, antusiasme, dan kualitas siswa dalam membaca Al 

-Qur'an. Selain itu, penerapan metode Ummi ini adalah sebagai upaya 

dewan guru untuk meningkatkan pembelajaran Al -Qur'an yang lebih 

baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang ada di institusi.  

E. Efektivitas Penggunaan Metode Ummi Terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an Pada Siswa Kelas 6 di MIT Al-Fatimiyah An-

Nur Rorotan Jakarta Utara 

Efektivitas merupakan dimensi tujuan pendidikan yang berfokus 

pada hasil sasaran, dan target yang dituju. Sekolah yang efektif adalah 

sekolah yang mampu menetapkan keberhasilan yang meliputi input, 

output, hasil yang ditandai oleh kualitas komponen sistem. 

 Ada empat elemen utama dalam pengajaran yang efektif, sebagai berikut: 

                                                           
12 La Rajab dkk., Metode Ummi dan Pembelajarannya, (Ambon: LP2M IAIN 

Ambon, 2019), h.86. 
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1. Mutu pengajaran atau quality of instruction, adalah tingkat informasi 

dan keterampilan yang ditawarkan sehingga siswa dengan mudah 

memahami. 

2. Kesesuaian tingkat pengajaran atau appropriate level of instruction 

adalah tingkat di mana guru harus memastikan bahwa siswa bersedia 

untuk mempelajari materi pelajaran baru. 

3. Insentif atau incentive, adalah tahap di mana guru memastikan siswa 

memiliki motivasi untuk bisa menyelesaikan tugas dan mempelajari 

mata pelajaran yang diberikan. 

4. Waktu atau time, adalah tahap di mana siswa diberikan waktu yang 

cukup atau efisien untuk mata pelajaran yang diberikan. Waktu yang 

cukup bagi siswa untuk belajar keterampilan.13 

Dari berbagai data yang diperoleh oleh penulis dari informan di 

atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran Al-Qur'an 

menggunakan metode Ummi di MIT Al-Fatimiyah An-Nur telah berjalan 

secara efektif baik dari proses pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran.  

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh ustadzah Hilma bahwa: 

 “ Alhamdulillah, hingga saat ini pembelajaran Al-Qur’an menggunakan 

metode Ummi sudah berjalan dengan baik, dari segi kualitas bacaan anak-

anak sudah bisa baca buku Umi-nya dan sesuai target hafalannya” 

Dalam sebuah proses pembelajaran MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

menerapkan sistem hafalan yang terdiri dari: 

 Kelas 1 diterapkan untuk menghafal surah Al-Fatihah sampai dengan 

surah Ad-Duha 

 Kelas 2 diterapkan untuk menghafal surah Al-Lail sampai dengan surah 

Al-Ghasiyah 

                                                           
13 Supardi, Sekolah Efektif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2013), h. 169. 



83 
 

 
 

 Kelas 3 diterapkan untuk menghafal surah At-Thariq sampai dengan 

Al-Mutaffifin 

 Kelas 4 diterapkan untuk menghafal surah An-Nas sampai dengan 

surah Al-Mutaffifin 

 Kelas 5 diterapkan untuk menghafal surah An-Nas sampai dengan 

surah Abasa 

 Kelas 6 diterapkan untuk menghafal Juz 30 dan Yasin 

Pada penerapan sistem menghafal, ustadzah biasa memberikan 

waktu untuk muraja’ah setiap pagi sebelum masuk kelas, tujuannya agar 

hafalan yang sudah dihafal tidak mudah lupa dan selalu ingat dengan cara 

diulang-ulang terus menurus. Dengan diterapkannya sistem menghafal, 

semoga akan menjadi bekal dan harapan untuk para murid dalam 

meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an. 

Pernyataan ini dikuatkan oleh ustadzah Yoyoh yaitu: “ 

Alhamdulillah pembelajaran Al-Qur’an menggunakan metode Ummi telah 

berjalan dengan efektif, terbukti karena di dalam pembelajaran sudah 

banyak yang menerapkan bacaan sesuai dengan target bacaan Ummi dan 

hafalannya. Contoh: jika mengajar di kelas 6 mereka sudah lancar 

membaca jilid-jilid Ummi serta hafalan juz 30 dan Yasin” 

 Dengan menerapkan metode Ummi sebagai metode membaca Al-

Qur'an, masyarakat menilai banyak perubahan yang terjadi pada anak-

anak mereka yang bersekolah di MIT Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan, 

Jakarta Utara. Hal tersebut dirasakan langsung oleh Ibu Agustin 

Fliyantiarni selaku wali murid dari ananda Bagus Yanuar Affandhi kelas 

6, beliau mengatakan:  

“Alhamdulillah, metode yang diajarkan membuat anak-anak lebih 

cepat dalam membaca Al-Qur’an, dengan metode Ummi anak-anak juga 

lebih mudah menerapkan bacaan Al-Qur’an dengan panjang pendek dan 
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lafadz yang sesuai, jadi perubahan sebelum dan sesudah belajar metode 

Ummi juga cukup signifikan, lafadz dan tanda bacanya lebih baik dari hari 

ke hari”14 

 Kemudian kedua, pendapat Ibu Rika Novita Sari wali murid dari 

ananda Ray Zaafarani Antoro menuturkan bahwa: 

“Metode Ummi yang diterapkan di MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

sangat membantu untuk anak-anak dalam mempelajari Al-Qur'an, selama 

anak saya menggunakan metode Ummi di sekolah saya melihat 

perkembangan anak saya dengan sangat cepat dalam membaca Al-Qur'an 

, di MIT Al-fatimiyah An-nur juga diterapkan untuk menghafal sejauh 

yang saya tahu untuk kelas 6 target menghafal surat Juz 30 dan Yasin. 

Saya sangat berterima kasih dan sangat senang melihat perkembangan 

pembelajaran anak saya dalam mempelajari Al -Qur'an”15 

 Penulis juga dapat memperkuat bahwa penerapan metode Ummi 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an pada siswa kelas 6 dari MIT 

Al-Fatimiyah An-Nur telah berjalan secara efektif sebagai keberadaan 3 

informan yang menjelaskan bahwa adanya perubahan yang signifikan 

sebelum dan sesudah belajar Al-Qur'an menggunakan metode Ummi. Ini 

dapat diperkuat oleh 3 informan atau 3 siswa di kelas 6 MIT Al-Fatimiyah 

An-Nur. 

Pertama, Bagus Yanuar Afandi mengatakan bahwa, 

“Pembelajaran Al-Qur’an di MIT Al-Fatimiyah An-Nur menggunakan 

metode Ummi, dengan menggunakan metode Ummi saya diajari banyak 

mengenai pelafalannya kak, dan guru yang mengajarnya juga sangat jelas 

                                                           
14 Agustin Affandhi, Wali Murid Kelas 6 di MIT Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan 

Jakarta Utara, Wawancara oleh Penulis Via Google Form: Minggu, 28 Mei 2022, pukul 10.44 

WIB. 
15 Rika Novita Sari, Wali Murid Kelas 6  di MIT Al-Fatimiyah An-Nur Rorotan 

Jakarta Utara, Wawancara oleh Penulis Via Google Form: Minggu, 28 Mei 2022, pukul 11.14 

WIB. 
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dalam penyampaian materinya sehingga lebih mudah untuk dipahami. 

Kalau kendala dalam belajar metode Ummi yang saya rasakan ialah saat 

menghafal, karena pada saat hafalan harus benar-benar teliti terhadap 

makhrarijul hurufnya”.16 

Kedua, dikuatkan juga oleh pendapat Syafira yang mengatakan 

bahwa, 

“Dengan menggunakan metode Ummi menurut saya gampang 

dipahami menjadikan saya senang belajar Al-Qur’an. Alhamdulillah 

selama pembelajaran saya belum pernah merasakan kesulitan dalam 

memahaminya baik dari segi membaca dan hafalan.17 

Ketiga, dikuatkan oleh pendapat Livia Putri mengatakan bahwa, 

“Pembelajaran Al -Qur'an menggunakan metode Ummi sangat 

menarik kak, karena dalam pengajarannya ada irama khusus dalam 

membaca Al -Qur'an sehingga lebih mudah untuk dipahami, tidak lupa 

ustadzah juga selalu menerapkan bacaan yang baik dengan 

memperhatikan tajwidnya. Untuk kendala yang saya hadapi saat belajar 

Al-Qur’an ialah belajar tajwidnya kak, terkadang masih belum tepat 

panjang pendeknya namun langsung diarahkan oleh ustadzah jika ada 

kesalahan dalam bacaannya”.18 

Penulis dapat menyimpulkan, bahwa penggunaan metode Ummi 

dalam mempelajari Al-Qur'an di MIT Al-Fatimiyah An-Nur memiliki 

posisi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-

Qur'an. Terbukti hingga saat ini, penerapan membaca Al -Qur'an 

                                                           
16 Bagus Yanuar Afandi, Murid Kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-Nur, Rorotan, 

Wawancara oleh Penulis, Senin: 23 Mei 2022, Pukul 10.30 WIB. 
17 Syakira, Murid Kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-Nur, Rorotan, Wawancara oleh 

Penulis, Senin: 23 Mei 2022, Pukul 10.45 WIB. 
18 Livia Putri, Murid Kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-Nur, Rorotan, Wawancara oleh 

Penulis, Senin: 23 Mei 2022, Pukul 10.50 WIB. 



86 
 

 
 

menggunakan metode Ummi dapat memudahkan siswa untuk memahami 

dan membaca Al-Qur'an dengan tartil.  

Dalam proses pembelajaran Al-Qur'an, tentu saja metode Ummi 

memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

implementasinya di MIT Al-Fatimiyah An-Nur. Pernyataan itu diperkuat 

oleh Ustadzah Hilma Amriyah yaitu:19 

Adapun faktor pendukung proses pelaksanaan metode Ummi di 

MIT Al-Fatimiyah An-Nur dapat dideskripsikan diantaranya: 

1. Guru memahami proses pembelajaran 

2. Memahami kualifikasi dan tahapan implementasi metode Ummi mulai 

dari Jilid 1- Jilid 6 dan bacaan tajwid dasar 

3. Buat kerja sama antara guru dan wali siswa untuk selalu 

mengendalikan perkembangan pembacaan Al -Qur'an di sekolah dan 

di rumah 

4. Menciptakan kolaborasi antara sesama guru Ummi untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan setiap siswa di setiap kelas dalam membaca 

Al -Qur'an 

5. Menyediakan media yang dapat mendorong siswa untuk minat 

membaca Al-Qur'an misalnya dengan memutar rekaman Murattal 

menggunakan speaker sekolah setiap hari 

6. Belajar selalu berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan yang telah 

1 jam setiap kelas 

Adapun faktor penghambat proses pelaksanaan metode Ummi di 

MIT Al-Fatimiyah An-Nur dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Belum semua guru Al-Qur’an di MIT Al-Fatimiyah An-Nur mendapat 

sertifikasi metode Ummi 

                                                           
19 Hilma Amriyah, Guru Ummi MIT Al-Fatimiyah An-Nur, Rorotan, Wawancara 

oleh Penulis, Rabu: 8 Juni 2022, Pukul 09.30 WIB. 
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2. Tingkat pemahaman yang berbeda-beda antara satu murid dengan 

murid lainnya 

3. Tingkat pemahaman yang berbeda-beda antara satu guru dengan 

guru lainnya 

4. Kurangnya semangat siswa saat pembelajaran metode Ummi 

Dari pemaparan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

dengan adanya faktor pendukung sesuai dengan 4 elemen indikator 

pengajaran yang efektif menurut Supardi 2013, pembelajaran Al -

Qur'an menggunakan metode Ummi dapat dilakukan dengan benar 

dan efektif, sedangkan adanya Faktor penghambat adalah salah satu 

catatan penting yang harus dipertimbangkan oleh MIT Al-Fatimiyah 

An-Nur dalam melakukan perbaikan, terutama dalam penerapan 

metode pembelajaran Ummi di madrasah tersebut. 

 

Tabel 4.3 

Data Nilai  Siswa Kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-Nur Terkait Mata 

Pelajaran Ummi dan Tahfidz 

 

No. Nama  Mata Pelajaran Nilai  

 

 

1.  

 

 

Bachtiar Rasyid 

Tahfidz Juz 30 90 

Tahfidz Surah Yasin 80 

Tahfidz Hadis 80 

 

 

2. 

 

 

Bagas Irfansyah D. 

Tahfidz Juz 30 90 

Tahfidz Surah Yasin 80 

Tahfidz Hadis 85 
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3. 

 

Bagus Yanuar A. 

Tahfidz Juz 30 95 

Tahfidz Surah Yasin 90 

Tahfidz Hadis 90 

 

 

 

4. 

 

 

 

Farid Zakur M. 

Tahfidz Juz 30 90 

Tahfidz Surah Yasin 80 

Tahfidz Hadis 80 

 

 

 

5. 

 

 

 

Livia Putri A. 

Tahfidz Juz 30 80 

Tahfidz Surah Yasin 75 

Tahfidz Hadis 75 

 

 

 

6. 

 

 

 

Luthfi Alfiansyah 

Tahfidz Juz 30 80 

Tahfidz Surah Yasin 75 

Tahfidz Hadis 75 

 

 

 

7. 

 

 

 

Ray Zaafarani A. 

Tahfidz Juz 30 95 

Tahfidz Surah Yasin 90 

Tahfidz Hadis 90 

 

 

 

8. 

 

 

 

Sabrina Keyzia L. 

Tahfidz Juz 30 80 

Tahfidz Surah Yasin 75 
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Tahfidz Hadis 75 

 

 

 

9. 

 

 

 

Syakira Caesa M. 

Tahfidz Juz 30 75 

Tahfidz Surah Yasin 70 

Tahfidz Hadis 70 

 

 

 

10. 

 

 

 

Wahyu Al Fatah 

Tahfidz Juz 30 90 

Tahfidz Surah Yasin 80 

Tahfidz Hadis 80 

 

 Berdasarkan tabel 4.3 tentang Data Nilai Siswa Kelas 6 pada Mata 

Pelajaran Ummi yang dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini penggunaan metode Ummi dalam pembelajaran Al-Qur’an sudah 

cukup efektif dikarenakan siswa mampu mengikuti rangkaian program yang 

ada pada pembelajaran metode Ummi. Secara umum keberhasilan program 

pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan metode Ummi ini tidak lepas 

dari peran para asatidz. Karena dalam program ini para asatidz berperan penuh 

dalam mengajarkan, membimbing, memotivasi dan bertanggung jawab 

terhadap siswa-siswa di kelas.  

Adapun data nilai-nilai yang sudah dicantumkan di atas dikuatkan 

dengan adanya sertifikat, karena dengan sertfikat dapat menambah nilai 

tambah para siswa dalam melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya.  Berikut 

contoh sertifikat yang dicantumkan: 
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Gambar 4.2 

Sertifikat Pembelajaran Al-Qur’an 

    

 

 
 

 

Berdasarkan gambar 4.2 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

bahwa sertifikat ialah tanda atau surat keterangan ( penyataan ) tertulis atau 

tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti 

pemilikan atau suatu kejadian.20 Dengan adanya sertifikat untuk peserta didik 

tentunya akan membantu dalam tingkat pencapaian kompetensi setelah 

mengikuti proses belajar di lembaga pendidikan, sehingga akan memudahkan 

peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. 

 

                                                           
20 “Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan”, Situs Resmi Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan https://kemdikbud.go.id/entri/sertfikat (3 Agustus 2022). 

 

https://kemdikbud.go.id/entri/sertfikat
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam 

Bab IV untuk menanggapi perumusan masalah bagaimana efektivitas 

metode Ummi terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an pada siswa kelas 

6 di MIT Al-Fatimiyah An-Nur , Penulis menyimpulkan sebagai berikut:  

1. Implementasi atau pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an menggunakan 

metode Ummi di MIT Al-Fatimiyah An-Nur telah berjalan secara 

sistematis,  keterampilan dasar dan indikatornya telah ditetapkan. 

Implementasi metode Ummi berlangsung 1 jam setiap hari di setiap 

kelas. Saat pembelajaran dilaksanakan, model yang digunakan ialah 

model klasikal baca simak, yaitu (membaca bersama halaman  yang 

telah ditentukan oleh guru dilanjut dengan  baca simak atau yang lain 

menyimak dan mendengarkan bacaan). Proses penyampaian tersebut 

akan memudahkan siswa untuk memahami dan menerapkan bacaan Al-

Qur'an yang baik disertai dengan tajwidnya. 

2. Hasil implementasi atau pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an 

menggunakan metode Ummi di MIT Al-Fatimiyah An-Nur cukup 

efektif. Karena metode Ummi sangat berguna untuk meningkatkan 

kualitas membaca Al-Qur'an kepada para siswanya. Metode Ummi 

juga termasuk kategori metode yang mudah dipahami dalam 

mempelajari Al-Qur'an karena dalam pembelajarannya menggunakan 

irama khusus. Dan dengan diterapkannya metode Ummi dalam 

pembelajaran Al-Qur'an, siswa memiliki perubahan yang sangat 

signifikan, yaitu kualitas dalam membaca dan menghafal semakin baik 

sesuai dengan tajwidnya, meskipun ada beberapa siswa yang tergagap 
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dalam membaca. Maka dari itu, guru memberikan waktu khusus untuk 

siswa yang digunakan untuk mengulang bacaannya kembali.  

B. Saran  

Dari hasil penelitian yang telah penulis kaji, penulis memberi saran 

untuk Al-Fatimiyah An-Nur sebagai berikut: 

1. Untuk pimpinan MIT Al-Fatimiyah An-Nur diharapkan agar 

senantiasa memberikan dukungan serta motivasi kepada guru Al-

Qur’an sehingga guru dapat  menjalankan tugasnya dengan amanah dan 

sebaik mungkin karena guru diharuskan untuk tetap semangat guna 

menciptakan generasi Qur’ani di era milenial. 

2. Untuk guru Al-Qur’an (metode Ummi) alangkah baiknya jika semua 

guru telah mendapatkan sertifikasi metode Ummi, hal tersebut dengan 

harapan guru lebih menguasai proses pembelajaran Ummi dengan baik 

seiring berjalannya waktu. Karena dengan profesionalisme tenaga 

pendidik dapat mencetak generasi Qur’ani yang dapat memajukan 

bangsa ke depannya. 

3. Bagi para siswa-siswi MIT Al-Fatimiyah An-Nur diharapkan untuk 

selalu mengikuti rangkaian pembelajaran Al-Qur’an dengan sungguh-

sungguh dan lebih serius sehingga dapat memperoleh kemampuan 

membaca Al-Qur’an dengan baik sesuai dengan tajwidnya. Dengan itu, 

kegiatan belajar mengajar Al-Qur’an menggunakan metode Ummi 

akan berlangsung dengan efektif. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Wawancara dengan Kepala MIT Al-Fatimiyah An-Nur  

Nama Responden  : Bapak H. Ahmad Qusyairi, S.Pd.I 

Hari, Tanggal  :  Senin, 23 Mei 2022 

Jabatan   :  Kepala MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kurikulum apa yang 

digunakan di MIT Al-

Fatimiyah An-Nur? 

 

Kurikulum yang digunakan ialah 

kurikulum 13 dengan 

menyeimbangkan penguasaan 

siswa dari aspek IPTEK dan 

IMTAQ. 

2. Apa saja kompetensi lulusan 

SKL yang diharapkan di MIT 

Al-Fatimiyah An-Nur? 

 

Kompetensi lulusannya ialah 

dengan lancar membaca Al-Qur’an 

dan hafal Juz 30 dan Yasin 

3. Bagaimana upaya untuk 

mencapai standar SKL 

tersebut? 

Dalam upaya mewujudkan SKL 

tersebut tentunya ada banyak pihak 

yang terlibat, terutama dewan guru. 

dengan menerapkan konsistensi 

pada tahapan belajar sehingga 

terwujudnya capaian-capaian yang 

luar biasa. 
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Lampiran 2: Wawancara dengan Guru Ummi 

Nama Responden : Ibu Hilmawati Amriyah 

Hari, Tanggal  : Senin, 23 Mei 2022 

Jabatan   : Guru MIT Al-Fatimiyah An-Nuru 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Sejak kapan ustadzah 

mengajar Al-Qur’an di MIT 

Al-Fatimiyah An-Nur? 

Sejak 2014- sampai sekarang. 

2. Apa yang melatarbelakangi 

penggunaan metode Ummi 

dalam pembelajaran Al-

Qur’an di MIT Al-Fatimiyah 

An-Nur? 

Karena lebih cepat untuk anak-anak 

membaca Al-Qur’an dan sudah 

terbukti di sekolah-sekolah lain. 

Dan sekolah ini menerapkan 

metode Ummi tersebut. 

3. Dalam satu pekan, berapa kali 

pembelajaran Al-Qur’an 

dengan metode Ummi yang 

dilaksanakan? 

Pembelajarannya dilaksanakan 

setiap hari pada masing-masing 

kelas. 

4. Berapa lama durasi 

pembelajaran Al-Qur’an 

dengan metode Ummi yang 

dilaksanakan di MIT Al-

Fatimiyah An-Nur? 

Dengan durasi 1 jam 

5. Bagaimana tindakan ustadzah 

apabila ada anak yang 

Untuk anak yang masih kesulitan 

membaca Al-Qur’an lebih 

dikhususkan, jadi ada waktu 10 
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kesulitan membaca Al-

Qur’an? 

menit terakhir dan itu digunakan 

untuk memuraja’ah kembali bacaan 

buku Ummi disesuaikan dengan 

jilidnya. 

6. Apakah di MIT Al-Fatimiyah 

menerapkan reward 

(hadiah/penghargaan) untuk 

anak yang lancar membaca 

Al-Qur’an 

Tergantung masing-masing 

gurunya, kalau saya pribadi suka 

memberikan reward kepada anak 

yang bagus bacaannya dan lancar 

hafalannya dengan memberikan 

uang jajan 10 ribu rupiah. 

7. Apa model pembelajaran yang 

diterapkan di MIT Al-

Fatimiyah An-Nur? 

Dengan menggunakan metode 

klasikal baca simak, yaitu satu 

orang membaca dan yang lain 

menyimak bacaan. 

8. Bagaimana urutan buku ajar 

Ummi yang diterapkan di MIT 

Al-Fatimiyah An-Nur? 

Semua buku jilid Ummi dipakai, 

dari mulai jilid 1- jilid 6, gharib dan 

tajwid. Disesuaikan masing-masing 

kelas dan kemampuannya. Karena 

masih ada yang tertinggal sesuai 

jilid bukunya akan tetapi dari pihak 

guru tetap menyesuaikan masing-

masing kelas. 

9. Langkah apa sajakah yang 

dilakukan ustadzah ketika 

hendak mengajar metode 

Ummi? 

Tahapan/ langkah pembelajaran 

yang dilakukakan ialah: 

Pembukaan, apersepsi, membaca 

do’a Ummi, muraja’ah hafalan 

sebelum membaca buku jilid Ummi 



105 
 

 
 

kemudian lanjut materi 

pembelajaran Ummi. 

10. Menurut ustadzah apakah 

pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi 

sudah berjalan dengan baik? 

Alhamdulillah sudah baik, dari segi 

kualitas membaca bacaan Ummi 

anak-anak sudah lancar. 

11. Menurut ustadzah apakah 

pembelajaran Al-Qur’an 

dengan metode Ummi sudah 

efektif dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-

Qur’an di MIT Al-Fatimiyah 

An-Nur? 

Ya efektif, karena metode Ummi 

mudah dipahami jadi anak-anak 

cepat tangkap ketika dajarkan hal 

tersebut meningkatkan kualitas 

kemampuan membaca Al-

Qur’annya. 

12. Apakah siswa aktif dalam 

mengikuti pembelajaran Al-

Qur’an dengan metode 

Ummi? 

Alhamdulillah mereka aktif ketika 

saya mengajarkan, terlhat dari 

antusias mereka mendengarkan dan 

bertanya apabila ada yang belum 

dipahami atau belum jelas 

bacaannya. 

13. Bagaimana cara ustadzah 

melakukan evaluasi 

pembelajaran Al-Qur'an 

den’an metode Ummi? 

Untuk guru harus lebih kreatif dan 

inovatif, karena untuk pembelajaran 

Al-Qur’an lebih ke materi 

pembelajaran. Adapun evaluasi 

biasanya saya memberikan waktu 

muraja’ah diakhir dan tidak lupa 

untuk memberi ziyadah hafalan. 

14. Bagaimana hasil balajar Al-

Qur’an siswa sebelum dan 

Perbedaannya sangat signifikan, 

dari yang belum bisa baca Al-
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sesudah menggunakan metode 

Ummi? 

Qur’an dengan diterapkannya 

metode Ummi alhamdulillah sudah 

banyak yang lancar membaca Al-

Qur’an. 

 

 

Lampiran 3: Wawancara dengan Guru Ummi 

Nama Responden : Ibu Yoyoh Humairoh 

Hari, Tanggal  : Senin, 23 Mei 2022 

Jabatan  : Guru MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Sejak kapan ustadzah 

mengajar Al-Qur’an di MIT 

Al-Fatimiyah An-Nur? 

Sejak 1 tahun yang lalu. 

2. Apa yang melatarbelakangi 

penggunaan metode Ummi 

dalam pembelajaran Al-

Qur’an di MIT Al-Fatimiyah 

An-Nur? 

Dengan menggunakan metode 

Ummi, anak-anak dapat cepat 

membaca Al-Qur’an, berbeda 

dengan memakai metode Iqra’, 

huruf perhuruf hijaiyah harus lebih 

diperhatikan. 

3. Dalam satu pekan, berapa kali 

pembelajaran Al-Qur’an 

dengan metode Ummi yang 

dilaksanakan? 

Pembelajaran dilakukan setiap hari 

pada masing-masing kelas. 

4. Berapa lama durasi 

pembelajaran Al-Qur’an 

dengan metode Ummi yang 

Dengan durasi 1 jam. 
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dilaksanakan di MIT Al-

Fatimiyah An-Nur? 

5. Bagaimana tindakan ustadzah 

apabila ada anak yang 

kesulitan membaca Al-

Qur’an? 

Lebih dilatih untuk sering 

mendengarkan bacaan Al-Qur’an. 

6. Apakah di MIT Al-Fatimiyah 

menerapkan reward 

(hadiah/penghargaan) untuk 

anak yang lancar membaca 

Al-Qur’an 

Untuk menerapkan reward, 

alhamdulillah baru mau 

direalisasikan di tahun ini untuk 

murid yang berhasil menghafal juz 

30/ Juz ‘amma. 

7. Apa model pembelajaran yang 

diterapkan di MIT Al-

Fatimiyah An-Nur? 

Tetap menggunakan metode 

klasikal baca simak akan tetapi 

terkadang saya juga menggunakan 

metode Card Sort yaitu 

menggabungkan ayat sebelumnya 

dengan ayat sesudahnya. 

8. Bagaimana urutan buku ajar 

Ummi yang diterapkan di MIT 

Al-Fatimiyah An-Nur? 

Untuk buku ajar, karena saya 

memegang kelas 1-3, jadi buku 

Ummi yang dipakai hanya jilid 1-3. 

Jilid seterusnya akan diajar oleh bu 

hilmawati. 

9. Langkah apa sajakah yang 

dilakukan ustadzah ketika 

hendak mengajar metode 

Ummi? 

Langkah yang saya lakukan ialah 

kurang lebih sama dengan bu hilma 

yaitu: memulai dengan pembukaan, 

apersepsi, membaca do’a Ummi 

dan murajaa’ah bacaan Ummi atau 

haflan Juz 30. 
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10. Menurut ustadzah apakah 

pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi 

sudah berjalan dengan baik? 

Alhamdulillah, sudah berjalan 

dengan baik.  

11. Menurut ustadzah apakah 

pembelajaran Al-Qur’an 

dengan metode Ummi sudah 

efektif dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-

Qur’an di MIT Al-Fatimiyah 

An-Nur? 

Ya, sudah efektif karena dalam 

pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi 

banyak yang sudah sesuai target 

bacaan dan hafalannya. Contoh: 

ketika mengajar kelas 1 mereka 

sudah lancar membaca jilid 1 di 

tambah hafalan Juz ‘amma mulai 

dari Surah Al-Fatihah-Ad-Duha. 

12. Apakah siswa aktif dalam 

mengikuti pembelajaran Al-

Qur’an dengan metode 

Ummi? 

Dalam pembelajarannya, banyak 

siswa yang aktif dan ada juga yang 

kurang fokus. Biasanya saya 

memberika ice breaking seperti 

games sambung ayat untuk 

mengembalikan fokus mereka. 

13. Bagaimana cara ustadzah 

melakukan evaluasi 

pembelajaran Al-Qur'an 

den’an metode Ummi? 

Evaluasi yang saya lakukan ialah 

dengan mengulang hafalan yang 

sudah dihafalkan dan menyuruh 

anak untuk maju ke depan dan 

menanyakan sesuai dengan materi 

yang sudah diajar. 

14. Bagaimana hasil balajar Al-

Qur’an siswa sebelum dan 

Tentu banyak perubahan karena 

dari yang belum paham tajwidnya, 
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sesudah menggunakan metode 

Ummi? 

alhamdulillah sekarang sudah 

banyak yang paham tajwid.  

 

 

Lampiran 4: Wawancara dengan Wali Murid Kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-

Nur 

Nama Responden  : Ibu Agustin Fliyantiarni 

Hari, Tanggal  : Sabtu, 28 Mei 2022 

Jabatan   : Wali Murid kelas 6 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah Ibu mengetahui 

metode apa yang diterapkan di 

MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

untuk membaca Al-Qur’an? 

Iya, menggunakan metode Ummi 

dalam membaca Al-Qur’an. 

2. Bagaimana tanggapan Ibu 

mengenai metode membaca 

Al-Qur’an yang diterapkan di 

MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

ini? Jelaskan! 

Alhamdulillah, metode yang 

diajarkan membuat anak-anak lebih 

cepat membaca Al-Qur’an 

3. Menurut pendapat ibu, apakah 

pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi 

sudah efektif untuk 

meningkatkan kualitas 

membaca Al-Qur’an pada 

anak ibu? Jelaskan 

berdasarkan pengamatan ibu 

Ya, dengan metode Ummi, anak-

anak lebih mudah membaca Al-

Qur’an dengan panjang pendek dan 

lafadz yang sesuai. 
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ketika mereka sedang mengaji 

di rumah! 

4. Selama sang anak belajar di 

MIT Al-Fatimiyah adakah 

tugas menghafal surah pendek 

dan sejenisnya? Jelaskan! 

Ada, hafalan juz ‘amma dan yasin. 

5. Apakah ada perubahan dari 

anak ibu sebelum dan sesudah 

belajar metode Ummi dalam 

membaca Al-Qur’an? 

jelaskan! 

Ada dan cukup signifikan, lafadz 

dan tanda bacanya lebih baik dari 

hari ke hari. 

6. Bagaimana perasaan ibu jika 

anak ibu lancar membaca Al-

Qur’an? jelaskan! 

Alhamdulillah sangat senang. 

 

Lampiran 5: Wawancara dengan Wali Murid Kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-

Nur 

Nama Responden  : Ibu Rika Novita Sari 

Hari, Tanggal  : Sabtu, 28 Mei 2022 

Jabatan   : Wali Murid kelas 6 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah Ibu mengetahui 

metode apa yang diterapkan di 

MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

untuk membaca Al-Qur’an? 

Ya, dengan menggunakan metode 

Ummi. 

2. Bagaimana tanggapan Ibu 

mengenai metode membaca 

Sangat membantu anak dalam 

belajar Al-Qur’an. 
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Al-Qur’an yang diterapkan di 

MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

ini? Jelaskan! 

3. Menurut pendapat ibu, apakah 

pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi 

sudah efektif untuk 

meningkatkan kualitas 

membaca Al-Qur’an pada 

anak ibu? Jelaskan 

berdasarkan pengamatan ibu 

ketika mereka sedang mengaji 

di rumah! 

Sudah, selama anak saya 

menggunakan metode Ummi di 

sekolah, saya melihat perkembanan 

anak saya sangat cepat dalam 

membaca Al-Qur’an. 

4. Selama sang anak belajar di 

MIT Al-Fatimiyah adakah 

tugas menghafal surah pendek 

dan sejenisnya? Jelaskan! 

Ada, hafalan juz ‘amma dan yasin. 

5. Apakah ada perubahan dari 

anak ibu sebelum dan sesudah 

belajar metode Ummi dalam 

membaca Al-Qur’an? 

jelaskan! 

Alhamdullah ada, anak saya lancar 

dalam membaca dan menghafal 

surah-surah yang ditentukan dari 

sekolah. 

6. Bagaimana perasaan ibu jika 

anak ibu lancar membaca Al-

Qur’an? jelaskan! 

Sangat bersyukur dan bahagia 

sekali. 
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Lampiran 6: Wawancara dengan Murid kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

Nama Responden : Bagus Yanuar Affandi 

Hari, Tanggal  : Senin, 23 Mei 2022 

Jabatan  : Murid kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Di MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

kamu menggunakan metode 

apa pembelajaran Al-

Qur’annya? 

Menggunakan metode Ummi kak. 

2. Apakah kamu senang 

pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi? 

Senang, karena lebih mudah 

dipahami. 

3. Menurut kamu, bagaimana 

pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi 

di Al-Fatimiyah An-Nur? 

Menggunakan metode Ummi saya 

diajari banyak megenai 

pelafalannya kak, dan guru yang 

mengajarnya sangat jelas jadi lebih 

mudah untuk dipahami. 

4. Apa saja kendala belajar 

membaca Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi? 

Kalau kendala dalam belajar 

metode Ummi yang saya rasakan 

ialah saat menghafal, karena pada 

saat hafalan harus benar-benar teliti 

makharijul hurufnya. 
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Lampiran 7: Wawancara dengan Murid kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

Nama Responden : Syafira 

Hari, Tanggal  : Senin, 23 Mei 2022 

Jabatan  : Murid kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Di MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

kamu menggunakan metode 

apa pembelajaran Al-

Qur’annya? 

Di MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

menggunakan metode Ummi. 

2. Apakah kamu senang 

pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi? 

Senang kak, karena bisa belajar 

banyak di MIT Al-Fatimiyah An-

Nur. 

3. Menurut kamu, bagaimana 

pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi 

di Al-Fatimiyah An-Nur? 

Dengan menggunakan metode 

Ummi, menurut saya lebih 

gampang dipahami menjadikan 

saya senang belajar Al-Qur’an. 

4. Apa saja kendala belajar 

membaca Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi? 

Alhamdulillah, selama 

pembelajaran saya belum pernah 

merasakan kesulitan dalam 

memahaminya baik dari segi 

membaca dan hafalan. Karena guru 

yang mengajarkannya sangat jelas 

dalam penyampaiannya. 
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Lampiran 8: Wawancara dengan Murid kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

Nama Responden : Livia Putri 

Hari, Tanggal  : Senin, 23 Mei 2022 

Jabatan  : Murid kelas 6 MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Di MIT Al-Fatimiyah An-Nur 

kamu menggunakan metode 

apa pembelajaran Al-

Qur’annya? 

Kita di Al-Fatimiyah An-Nur 

memakai metode Ummi kak. 

2. Apakah kamu senang 

pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi? 

Senang kak, karena lebih mudah 

dipahami. 

3. Menurut kamu, bagaimana 

pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi 

di Al-Fatimiyah An-Nur? 

Pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi sangat 

seru kak, karena dalam 

pengajarannya ada nada khusus 

dalam membaca Al-Qur’an jadi 

lebih mudah dipahami, tidak lupa 

ustadzah juga selalu menerapkan 

bacaan yang baik dengan 

memperhatikan makharijul 

hurufnya. 

4. Apa saja kendala belajar 

membaca Al-Qur’an 

menggunakan metode Ummi? 

Untuk kendala yang saya hadapi 

saat belajar Al-Qur’an ialah belajar 

tajwidnya kak, terkadang masih 

belum tepat panjang pendeknya 
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namun langsung diarahkan oleh 

ustadzah jika ada kesalahan dalam 

bacaannya. 

 

Lampiran 9: Sertifikat Pembelajaran Al-Qur’an 
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Lampiran 10: Gambar Buku Urut Ummi jilid 1-jilid 6, gharib dan tajwid. 

 

 

Lampiran 11: Buku Prestasi Metode Ummi 
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Lampiran 12: Dokumentasi Pembelajaran Metode Ummi 
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Lampiran 13: Dokumentasi wawancara bersama Guru Ummi 
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Lampiran 14: Wawancara siswa kelas 6 
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Lampiran 15: Surat Izin Penelitian 
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