
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan azaz 

pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan, pembelajaran merupakan proses komunikasi dua 

arah. Mengajarkan dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan 

belajar dilakukan oleh peserta didik.
1
 Pembelajaran suatu sistem yang 

mencakup proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa 

yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mendukung terjadinya 

proses belajar peserta didik dengan memanfaatkan segala fasilitas serta 

mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal. 

Pembelajaran tersebut menggunakan berbagai macam media dan teknik 

pembelajaran dalam suasana yang normatibe agar tercapai kemandirian, 

sehingga individu dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi 

lingkungannya. 

Metode Ummi adalah suatu sistem yang terdiri dari 3 komponen 

sistem: buku praktis metode Ummi, manajemen mutu, dan guru 

bersertifikat Metode Ummi.
2
 Ketiganya harus digunakan secara simultan 

jika ingin mendapatkan hasil yang optimal dari metode. Metode Ummi 

lahir diilhami dari metode-metode pengajaran membaca al-Quran yang 

                                                
1 Ramayulius, Ilmu Pendidikan Islam(Jakarta: kalam Mulia, 2008), 239.  
2 Umar Sidiq, Hand Out Matrikulasi Al-Qur’an (Ponorogo: Lembaga Studi Al-Qur’an, 

2013), 15. 
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sudah tersebar dimasyarakat, khususnya dari metode yang telah sukses 

mengantarkan banyak anak bisa membaca al-Quran dengan tartil.
3
 

Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada 

umatnya dan mendapatkan pahala bagi yang membacanya.
4
al-Quran 

adalah mu’jizat yang pertama bagi rasulullah SAW. Dia adalah mu’jizat 

abadi, walaupun zaman silih berganti namun al-Quran tetap menjadi saksi 

bagi kebenaran dan kemurnian kerasulan Muhammad SAW.
5
al-Quran 

merupakan intisari dan sumber pokok ajaran Islam yang disampaikan oleh 

Muhammad SAW kepada umatnya. Tugas Muhammad SAW mengajarkan 

al-Quran kepada umatnya, agar kelak dijadikan pegangan dan pedoman 

hidup sepanjang zaman serta kelak dijadikan kebiasaan oleh umat 

muslimin untuk membacanya dan merupakan bagian dari kehidupan 

mereka sehari-hari.
6
 Dalam membaca al-Quran diharuskan dengan pelan 

dan jelas, sesuai firman allah SWT. yang artinya: 

“Dan Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan atau pelan 

dan jelas”. (Q.S. Al-Muzammil: 4).
7
 Dengan membaca al-Quransecara 

pelan, pasti akan merasa jelas pula telinganya, dan apabila di baca secara 

tergesa-gesa atau cepat-cepat pasti akan sulit diterima 

mustamiin.Pengajaran al-Qur’an bagi anak-anak sudah membudaya dalam 

                                                
3Masruri dan yusuf, Belajar Mudah Membaca al-Quran Jilid 1 (Surabaya: KPI, 2007). 
4
Choirudin Abd. Qodir, al-Quran dan Visi Jam’iyyatul Qurro’ wal Huffadh (Surabaya: 

JQH, 2006), 2. 
5 A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: al Husna Zikra, 1997), 314. 
6 Zuhairini et,al. Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1986), 27-28. 
7 Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama, 1979. 
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masyarakat Islam, hanya saja sistem dan caranya perlu dikembangkan 

sesuai perkembangan anak dan sangat membentuk anak mempelanjari 

membaca al-Qur’an melalui metode ummi. Metode Ummi dalam al-

Qur’an ini perlu diperbarui dan dikembangkan agar anak-anak dapat 

belajar al-Qur’an dengan baik dan benar. 

Membaca al-Quran dengan benar adalah target pokok yang harus 

dicapai oleh setiap siswa. Oleh karena itu, pada saat munaqosah (ujian) 

membaca al-Quran dijadikan materi pokok.
8
 

As’ad Humam mengatakan bahwa al-Qur’an dengan tajwid adalah 

wajib bagi setiap muslim untuk menjaga keaslian al-Qur’an.9 Pada tahap 

awal, yang wajib disampaikan kepada satri membaca al-Qur’an yaitu 

tajwid, agar satri dapat membaca al-Qur’an dengan lancar dan sesuai 

dengan tajwid panjang pendeknya surat al-Qur’an. 

Membaca al-Quran adalah memahami al-Quran dengan baik atau 

dengan tartil, maka membaca al-Quran tidak hanya untuk melihat atau 

menyuarakan namun juga pada pemahaman dari proses membaca tersebut, 

Agar satri dapat mengikuti ujian secara lancar membaca al-Qur’an dan 

sesuai dengan tajwidnya.
10

 

Untuk bisa membaca al-Qur’an memerlukan seorang pengajar dan 

metode pembelajaran al-Qur’an. Ketika menerapkan metode yang berbeda  

                                                
8
 As’ad Humam, Pedoman Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Membaca, 

Menulis dan Memahami Al-Quran (Yogyakarta: Team Tadarus AMM, 2001), 10. 
9 Abdul Aziz Abdul Rau’uf, Pedoman Dauroh Al-Qur’an (Jakarta: Dzilal Press, 1996),3.  

10Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama, 1979. 
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dalam pembelajaran akan menghasilkan output belajar yang 

berbeda pula, begitu juga dalam pembelajaran membaca al-Qur’an. 

Banyak sekali metode yang digunakan dalam pembelajaran al-Qur’an 

diantaranya metode Iqro’, Nahdiyah, Ummi dan masih banyak lagi. 

Ciri-ciri dari metode pembelajaran al-Qur’an tersebut, metode Iqra’ 

didirikan oleh K.H As’ad pada tahun 1988materi yang diajarkan dalam 

metode ini sangat lengkap dan luas tercakup dalam jilid 1-6, buku mudah 

didapatkan karena tersedia di pasar-pasar.
11

 Selanjutnya, metode 

Nahdhiyah yang didirikan oleh LP Ma’arif NU cabang Tulungagung, ciri 

metode ini adalah hampir sama dengan metode Qiro’ati akan tetapi cara 

membacanya lebih pelan dan mengutamakan ketukan serta tercakup dalam 

6 jilid. Yang terakhir adalah metode Ummi didirikan oleh bapak Masruri 

dan bapak A. Yusuf dari Surabaya pada tahun 2007 memperkenalkan cara 

belajar mudah membaca al-Qur’an yang konsepnya mudah, 

menyenangkan, menyentuh hati, karena menggunakan pendekatan bahasa 

ibu. Dalam pelaksanaannya mengunggulkan 3 kekuatan utama, yakni good 

will pengelola, mutu guru, sistem yang berbasis mutu terdiri dari 6 jilid 

yang masing-masing jilidnya ada kompetensi dasar yang harus dicapai 

sesuai dengan tingkatan-tingkatan.
12

Dari semua metode pemebalajaran al-

qur’an tersebut, memiliki tujuan yang sama yakni cara untuk 

mempermudah belajar al-Qur’an. Dari kesekian metode membaca 

                                                
11Dachlan salim Zarkasyi, Metode Praktik Belajar al-Qur’an jilid 1-10 (Semarang: Al-

Alawiyah, 1978), 2. 
12LP Ma’arif NU, Jilid I Al-Nahdliyah  (Tulungagung: LP Ma’arif, 1993), 1. 
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al-Qur’an penelitian memilih untuk meneliti tentang pembelajaran Metode 

Ummi yang ada di MI Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar. 

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar adalah 

lembaga Pendidikan yang dulu mengajarkan al-Quran dengan Nahdiyah, 

tetapi kenyataannya banyak santri yang belum lancar dalam membacaal-

Quran ketika awal pendidikan, bahkan para siswa belum bisa membaca 

dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid.  

Berdasarkan penjajagan awal di lapangan MI Mamba’ul Huda al-

IslamiyahNgabarPonorogo saat kegiatan belajar mengajar berlangsung,  

sang guru meminta siswa membaca ayat-ayat al-Qur’an, beberapa siswa 

terlihat kesulitan dalam membaca al-Qur’an dan belum sesuai dengan 

kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dengan itu, Peneliti  ingin memperdalam lagi 

dalam penelitian ini, agar mengetahui dengan cara apa saja yang 

diterapkan dalam mengajar pembelajaran metode Ummi. 

Dari beberapa faktor di atas, peneliti menemukan (1) Siswa dalam 

membaca al-Qur’an tidak sesuai dengan tajwid, (2) MI Mambaul Huda al-

Islamiyah Ngabar sudah menerapkan beberapa metode kepada siswa, pada 

akhirnya masih ada siswa yang masih sulit dalam membaca al-Qur’an, 

pada akhirnya dari pihak sekolah menerapkan metode Ummi. Untuk itu, 

perlu dilakukan penelitian lebih jauh lagi tentangpembelajaran al-Qur’an 

melalui metode Ummi untuk meningkatkan kelancaran membaca al-

Qur’an siswa kelas II.C Mambaul Huda al-Islamiyah Ngabar Tahun 
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Ajaran 2014/2015 karena siswa di kelas ini sebagian besar belum lancar 

dalam membaca al- Qur’an.  

B. FOKUS PENELITIAN 

Penelitian ini difokuskan padaperencanaan, pelaksanaan dan hasil 

evaluasi pembelajaran al-Qur’an melaluimetode Ummi dalam 

meningkatkan kelancaran membaca al-Qur’an siswa. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini 

dapat dirumuskan berikut ini:  

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran al-Qur’an melalui metode Ummi 

dalam meningkatkan kelancaran membaca al-Quran siswa kelas II.C di MI 

Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar tahun ajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana pelaksanaanpembelajaran al-Qur’an melalui metode Ummi 

dalam meningkatkan kelancaran membaca al-Quran siswa kelas II.C di MI 

Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar tahun ajaran 2014/2015? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran al-Qur’an melalui metode Ummi dalam 

meningkatkan kelancaran membaca al-Quran siswa kelas II.C di MI 

Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar tahun ajaran 2014/2015? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian berikut ini: 

a. Untuk mendiskripsikan perencanaan pembelajaran al-Qur’an melalui 

metode Ummi dalam meningkatkan kelancaran membaca al-Quran 
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siswa kelas II.C di MI Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar tahun 

ajaran 2014/2015? 

b. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an melalui 

metode Ummi dalam meningkatkan kelancaran membaca al-Quran 

siswa kelas II.C di MI Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar tahun 

ajaran 2014/2015? 

c. Untuk mendiskripsikan evaluasi pembelajaran al-Qur’anmelalui metode 

Ummi dalam meningkatkan kelancaran membaca al-Quran siswa kelas 

II.C di MI Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar tahun ajaran 

2014/2015? 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

pembelajaran al-Qur’an. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam 

meningkatkan kelancaran membaca al-Quran 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

informasi kepada guru, guna tindakan apa yang harus diambil dalam 

pembelajaran al-Qur’an melalui metode Ummi dalam meningkatkan 
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kelancaran membaca al-Qur’an siswa kelas II.C Mambaul Huda al-

Islamiyah Ngabar  

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman ketika nanti terjun langsung dalam proses pembelajaran. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Penelitian kualitatif 

adalah penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data 

dilakukan secara purposife dan snowball, teknik pengumpulan data 

trianggulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif/kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
13

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang individual maupun kelompok.
14

 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, 

yaitu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti 

                                                
13 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000) , 3. 
14 Nana Syaodih Sukamdinata, Metode PenelitianPendidikan  ( Bandung : PT  Remaja 

Rosdakarya, 2009), 60   
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individu, kelompok, atau masyarakat.Dalam studi kasus, peneliti 

mencoba untuk mencermati sebuah unit secara mendalam. 

2. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian kualitaif kehadiran peneliti sangatlah penting dan 

bertindak sebagai instrumen kunci, pengumpul data, sedangkan 

instrumen lainnya sebagai penunjang.Ciri khas penelitian kualitatif 

tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan 

penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.
15

Penelitian ini 

berlangsung sekitar bulan September dengan kehadiran di lapangan, 

pertama menemui pengasuh MI Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar, 

kemudian dipertemukan dengan guru al-Quran. Dari situlah kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan observasi dan wawancara. Kehadiran 

peneliti di lapangan setiap hari selama 1 bulan, mulai pukul 06.45-

13.00 WIB. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di MI Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo dengan karakteristik sebagai berikut: 

a. MI Mamba’ul Huda al-Islamiyah terletak di desa Ngabar Siman 

Ponorogo. 

b. Program yang dilaksanakan di MI Mamba’ul Huda al-Islamiyah 

Ngabar meliputi program harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. 

                                                
15 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2000), 117. 
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c. Proses belajar mengajar di MI Mamba’ul Huda al-Islamiyah 

Ngabar berlangsung 6 hari, yaitu hari Sabtu sampai Kamis pukul 

06.45-13.00 WIB. Suasana belajar berlangsung aman dan tertib. 

4. Data dan Sumber Data 

Setiap penelitian memerlukan data karena data merupakan sumber 

informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya 

masalah yang akan diteliti. Data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti 

observasi,wawancara dan dokumentasi.
16

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manusia yaitu meliputi kepala sekolah, dan guru al-Quran. 

b. Non Manusia, yaitu sumber data dokumen dari Tata Usaha MI 

Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar dan dokumen yang terkait 

dengan kegiatan pembelajaran Metode Ummi.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi.Sebab, bagi peneliti kualitatif fenomena 

dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi 

dengan subjek melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada 

latar, dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk 

                                                
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

1998), 172. 
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melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang 

ditulis oleh atau tentang subjek). 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Teknik ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematis dan 

berdasarkan tujuan penelitian, pada umumnya dilakukan dua orang 

atau lebih, hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.  

Dalam hal ini, wawancara yang digunakan adalah 

wawancara tak terstruktur.
17

 Wawancara semacam ini digunakan 

untuk menemukaninformasi tunggal, waktu bertanya dan cara 

memberikan respon jauh lebih bebas iramanya. Informannya 

adalah yang terpilih memiliki pengetahun dan mendalami situasi 

serta lebih mengetahui informasi yang diperlukan.Dalam penelitian 

ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara 

mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan kepada 

kepala sekolah, guru kelas, dan peserta didik, sehingga dengan 

wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul dengan 

semaksimal mungkin. 

 

                                                
17 Moleong, MetodologiPenelitian, 138-139.  
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Teknik ini digunakan untuk memeroleh data tentang 

pembelajaran al-Qur’an melalui metode Ummi dalam 

meningkatkan kelancaran membaca al-Qur’an siswa seta 

mendeskripsikan pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi 

pembelajaran al-Qur’an melalui metode Ummi dalam 

meningkatkan kelancaran membaca siswa. 

2. Teknik observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
18

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah 

observasi tak terstruktur, karena fokus penelitian akan terus 

berkembang selama kegiatan penelitian berlangsung. Jadi, peneliti 

akan terus menerus mengamati pelaksanaan pembelajaran al-

Qur’an melalui metode Ummi. Hasil penelitian ini dicatat dalam 

catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang 

sangat penting dalam penelititan kualitatif. Dapat dikatakan dalam 

penelitian kualitatif  “jantungnya adalah catatan lapangan”.19
 

Pada penelitian ini yang akan diobservasi adalah kondisi 

MI Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar, keadaan sarana 

prasarana, pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an melalui metode 

Ummi, dan juga untuk mengetahui rencana dan evaluasi 

pembelajaran al-Qur’an melalui metode Ummi dalam 

                                                
18 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158. 
19 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, 154. 
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meningkatkan kelancaran membaca al-Qur’an siswa kelas II.C 

Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar.   

3. Teknik dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan 

mencatat data-data atau dokumen-dokumen yang ada, yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti.
20

Teknik dokumentasi 

digunakan untuk menggali data mengenai keadaan guru, santri, 

sarana dan prasarana, dan struktur organisasi. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data 

kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman.Miles 

dan Huberman, mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada 

setiap tahapan-tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya sampai 

jenuh.
21

 Aktivitas dalam analisis data meliputidata reduktion, data 

display, dan conclusing drawing, Langkah-langkah analisis di tujukkan 

pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

                                                
20 Ibid, 83. 
21 Miles, A. Huberman, Analisis Data Kualitatif(Jakarta: UI Press, 1992), 20. 
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Gambar. 1 

a. Redaksi data (data reduktion) adalah menerangkan, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dan memberi 

kategori. Dengan demikian, data yang telah direduksikan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.  

b. Penyajian data (data display) adalah proses penyusunan informasi 

yang komplek ke dalam suatu bentuk yang sistematis, agar lebih 

sederhana dan dapat dipahami maknanya. Setelah data direduksi, 

kemudian disajikan sesuai dengan pola dalam bentuk uraian naratif. 

7. Penarikan kesimpulan (conclusing drawing)adalah analisis data yang 

terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk 

menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi. 

Menurut Miles dan Hubrekmen kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara. 

8. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
22

Derajat keabsahan 

data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun 

                                                
22 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif., 171. 
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dan triangulasi.Pengamatan yang tekun adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti 

dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan pembelajaran metode ummi dalam meningkatkan 

kelancaran membaca al-Qur’an.Menelaah secara rinci sampai pada 

suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu 

atau seluruh faktor yang ditelaah sudah difahami dengan cara yang 

biasa. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai perbandingan dari data itu.Dalam penelitian 

ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti 

membandungkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan: 

a. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dilakukan secara pribadi. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
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9. Tahapan-tahapan Penelitian 

a) Tahap pralapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut etika 

penelitian.  

b) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

c) Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

d) Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

G. SISTEMATIKA  PEMBAHASAN 

Pembahasan pada penelitian ini terdiri 5 bab dan masing-masing 

bab saling berkaitan erat yang merupakan kesatuan yang utuh, yaitu: 

Bab I  Pendahuluan.Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola 

dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, kajian teori dan atau telaah pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II   Kajian Teori.Bab ini berfungsi untuk mengetengahkan 

kerangka acuan teori yang digunakan sebagai teori 

melakukan penelitian yang terdiri dari pengertian 
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pembelajaran, pengertian metode Ummi, macam-macam 

metode pembelajaran, ciri-ciri metode Ummi, langkah-

langkah metode Ummi, manfaat metode Ummi, dan 

tingkatan bacaan dalam membaca al-Quran. 

Bab III  Temuan penelitian. Bab ini berisihasil penelitian di 

lapangan yaitu data umum meliputi: sejarah berdiri, letak 

geografis, struktur organisasi, keadaan guru dan siswa serta 

sarana-prasarana MI Mamba’ul Huda al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. Sedangkan data khususnya meliputi: 

perencanaan pembelajaran al-Qur’an melalui metode 

Ummi, pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an melalui 

metode Ummi, evaluasi pembelajaran al-Qur’an 

melaluimetode Ummi dalam meningkatkan kelancaran 

membaca al-Quran siswa di MI Mamba’ul Huda al-

Islamiyah Ngabar. 

Bab IV Pembahasan. Bab ini analisis tentang penerapan 

pembelajaran al-Qur’an melalui metode Ummi, analisis 

pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an melalui metode 

Ummi, evaluasi pembelajaran al-Qur’an melalui metode 

Ummi dalam meningkatkan kelancaran membaca al-Qur’an 

siswa kelas II.C di MIMambaul’ul Huda al-Islamiyah 

Ngabar tahun ajaran 2014/2015.  
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Bab V  Penutup, Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca mengambil intisari dari skripsi yang berisi dari 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 


