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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori  

1. Perencanaan Pembelajaran al-Qur’an Melalui Metode Ummi  

a. Pembelajaran al-Qur‟an  

1) Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran terjemahan dari kata “instruction” dari 

bahasa Yunani disebut instructus atau “intruere” yang berarti 

menyampaikan pikiran, dengan demikian yang dimaksud 

instruksional adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah 

diolah secara bermakna melalui pembelajaran. Pembelajaran 

merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu 

proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa 

yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi 

dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang 

bersifat internal.
1
Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.
2
 

                                                             
1 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2008), 265-266. 
2 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 57.  
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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.
3
 

Dari pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu system 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 normative agar tercapai kemandirian, 

sehingga individu dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri 

maupun bagi lingkungannya. 

2) Prinsip-Prinsip Pembelajaran  

a) Berorientasi Pada Tujuan  

Dalam sistem pembelajaran tujuan merupakan komponen 

yang utama.Segala aktivitas guru dan siswa, harus 

diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah 

                                                             
3 Ramayulius, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: kalam Mulia, 2008), 239.  
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ditentukan.Hal ini sangatlah penting karena mengajar 

merupakan kegiatan yang bertujuan.Maka dari itu 

keberhasilan suatu pembelajaran dapat diukur dari tingkat 

keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

b) Aktivitas  

Belajar adalah berbuat untuk memperoleh pengalaman 

tertentu bukan sekedar menghafal sejumlah fakta atau 

informasi.Oleh karena itu strategi pembelajaran harus dapat 

mendorong aktifitas siswa.aktivitas yang dimaksud tidak 

terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi 

aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental.  

c) Individualitas  

Pembelajaran merupakan usaha mengembangkan setiap 

individu siswa.walaupun kita mengajar pada sekelompok 

siswa, pada hakekatnya yang ingin kita capai adalah 

perubahan perilaku setiap individu siswa.untuk itu perlu 

standar keberhasilan guru ditentukan setingi-tingginya. 

Semakin tinggi standar keberhasilan ditentukan, maka 

semakin berkualitas proses pembelajaran.  

d) Integritas  

Pembelajaran merupakan usaha pengembangan seluruh 

pribadi siswa, bukan hanya mengembangkan kemampuan 
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kognitif saja, akan tetapi juga meliputi pengembangan 

aspek afektif dan aspek psikomotorik.
4
 

e) Interaktif  

Pembelajaran bukan sedekar menyampaikan pengetahuan 

dari guru ke siswa, akan tetapi juga sebagai proses pengatur 

lingkungan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Dengan demikian, maka proses pembelajaran merupakan 

proses interaksi baik antara guru dengan siswa, antara siswa 

dengan siswa, maupun antara siswa dengan lingkungannya. 

Dengan berinteraksi, maka kemampuan siswa akan 

berkembang baik mental maupun intelektual.  

f) Inpiratif  

Pembelajaran merupakan proses yang inpiratif, yang 

memungkinkan siswa untuk selalu mencoba dan melakukan 

sesuatu. Berbagai informasi dan proses pemecahan masalah 

dalam pembelajaran bukanlah harga mati, yang bersifat 

mutlak, akan tetapi merupakan hipotesis yang merangsang 

siswa untuk mau mencoba dan mengujinya. Dengan 

demikian guru hendaknya membuka berbagai kemungkinan 

yang dapat dikerjakan siswa.biarkan siswa berfikir dan 

berbuat sesuai dengan inspirasinya sendiri.Sebab 

                                                             
4
Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 

228.  
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pengetahuan bersifat subyektif, yang dapat dimaknai oleh 

setiap subyek belajar. 

g) Menantang  

Pembelajaran merupakan proses yang menantang siswa 

untuk selalu berfikir, yakni merangsang otak secara 

maksimal dengan cara mengembangkan rasa ingin tahu 

siswa melalui kegiatan mencoba-coba, berfikir secara 

intuitif atau bereksplorasi.  

h) Motivasi  

Motivasi merupakan aspek yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran, karena tanpa adanya motivasi tidak 

mungkin siswa mempunyai kemampuan untuk belajar. 

Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang 

membangkitkan siswa untuk bertindak dan berbuat sesuatu. 

Untuk itu, peran dan tugas guru sangatlah penting dalam 

usaha membangkitkan motivasi siswa dalam setiap proses 

pembelajaran. Dalam rangka membangkitkan motivasi, 

guru harus dapat menunjukkan pentingnya pengalaman dan 

materi belajar bagi kehidupan siswa. Dengan demikian, 

siswa akan belajar bukan hanya sekedar memperoleh nilai 

atau pujian akan tetapi didorong oleh keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan.
5
 

                                                             
5Ibid, 288. 



24 
 

 

3) Pengertian al-Qur‟an  

Secara etimologilafadz al-Qur,an berasal dari bahasa Arab, 

yaitu akar dari kata qara‟a, yang berarti “membaca”. al-Qur‟an 

adalah isism maf‟ul yang berarti “yang dibaca”. Pendapat lain 

menyatakan bahwa lafadz al-Qur‟an yang berasal dari akar kata 

qara‟a tersebut juga memeiliki arti al-jam‟u yaitu 

“mengumpulkan atau menghimpun”.6
 Dikatakan al-Qur‟an 

karena ia berisikan intisari dari kitabullah dan intisari dari 

pengetahuan.
7
 

Sedangkan secara terminologi, al-Qur‟an berarti wahyu 

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

secaraberangsur-angsur dengan perantaraan Malaikat Jibril, dan 

membacanya merupakan ibadah.
8
  Al-Qur‟an adalah dasar dan 

pedoman hidup bagi umat Islam yang perlu dipelajari dan 

dimengerti serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, 

karena di dalamnya memuat berbagai aturan dan tatanan hidup 

manusia di dunia sampai akhirat.  

Hal terpenting yang mendorong umat Islam untuk 

mempelajari al-Qur‟an adalah bahwa membaca al-Qur‟an 

walaupun belum mengerti arti maksudnya dinilai Allah sebagai 

suatu ibadah.Meskipun hanya sekedar belajar aksara (huruf) al-

                                                             
6
 Mohammad Nor Ichwan, Belajar Al-Qur‟an Menyingkap Khazanah Ilmu-Ilmu Al-

Qur‟an Melalui Pendekatan Historis-Metodologis (Semarang: RASAIL, 2005), 33. 
7 Erwin Yudi Prahana, Materi Pendididkan Agama Islam (Yogyakarta: Nadi Offset, 

2009), 73. 
8 Ari Hendri, MukjizatAl-Qur‟an (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008), 7 
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Qur‟an saja, Allah telah memberikan pahala. Bacaan al-Qur‟an 

seseorang meski masih gagap, tidak fasih, tidak mahir dan 

cedal diberikan dua nilai pahala oleh Allah SWT asalkan ia 

mau belajar dan terus berupaya memperbaiki diri, kecuali bila 

itu sudah menjadi pembawaan sejak lahir dan sulit dihilangkan. 

b. Pembelajaran al-Qur‟an  

1) Pengertian pembelajaran al-Qur‟an  

Belajar al-Qur‟an merupakan kewajiban yang utama bagi 

setiap mukmin, begitu juga mengajarkannya.Belajar al-Qur‟an 

dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu belajar 

membacanya sampai lancar dan baik menurut kaidah-kaidah 

yang berlaku dalam qira‟at dan tajwid, belajar arti dan maksud 

yang terkandung di dalamnya dan belajar menghafalnya.
9
 

Belajar dan mengajar al-Qur‟an merupakan dua tugas yang 

mulia lagi suci yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sedapat 

mungkin hasil yang dipelajari itu terus diajarkan sebagaimana 

yang dilakukan Rasulullah kegiatan mengajarkan al-Qur‟an 

merupakan kegiatan yang mulia lagi luhur. 

Selain menyeru mendidik anak membaca al-Qur‟an 

Rasulullah Saw, juga menekankan pentingnya mendidik anak 

membaca huruf-huruf al-Qur‟an. 

 

                                                             
9
Zainal Abidin, Seluk Beluk Al-Qur’an (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 150. 
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2) Tujuan Pembelajaran al-Qur‟an 

Setiap orang mukminmempunyai kewajiban dan tanggung 

jawab terhadap kitab suci al-Qur‟an. Kewajiban dan tanggung 

jawab itu ialah mempelajari dan mengajarkannya. 

Dalam mengajarkan al-Qur‟an baik ayat-ayat bacaan, 

maupun ayat-ayat tafsir dan hafalan, bertujuan memberikan 

pengetahuan kepada anak didik yang mampu mengarah kepada : 

1) Kemantapan membaca sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ditetapkan, dan menghafal ayat-ayat atau surah-surah yang 

mudah bagi mereka.2)Kemampuan memahami kitab Allah 

secara sempurna, memuaskan akal, dan mampu menenangkan 

jiwanya. 3)Kesanggupan menerapkan ajaran Islam dalam 

menyelesaikan problema hidup sehari-hari.4) Kemampuan 

memperbiki tingkah laku melaluimetode pengajaran yag 

tepat.5)Kemampuan memanifestasikan keindahan retorika. 

6)Penumbuhan rasa cinta dan keagungan al-Quran dalam 

jiwanya.7)Pembinaan pendidikan islam berdasarkan sumber-

sumber yang utama dari al-Quran.
10

 

Mengajar anak membaca al-Qur‟an bukan saja suatu 

keharusan yang harus dilakukan para orang tua,akan tetapi 

merupakan suatu kewajiban bagi orang tua dalam rangka 

                                                             
10Mohamad  Abdul Qadir Ahamad, Metodologi Pengajaranagama Islam (Jakarta:Rineka 

Cipta,2008), 78.  
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pendidikan anak untuk menuju masa depan yang lebih baik.
11

 

Jadi, belajar al-Qur‟an itu merupakan kewajiban yang utama 

bagi setiap mukmin, begitu juga mengajarakannya. Belajar al-

Qur‟an itudapat dibagi kepada beberapa tingkat, yaitu belajar 

membacanya sampai lancar dan baik, menurut kaidah-kaidah 

yang berlaku dalam tajwid.
12

 

Mengajarkan anak membaca al-Qur‟an sangat penting, 

karena membaca al-Qur‟an bisa menambah pengatahuan anak. 

Jadi, anak belajar tidak hanya mendapatkan materi pelajaran 

saja, akan tetapi melatih anak membaca al-Qur‟an juga penting 

untuk petunjuk jalan bagi kehidupannya.  

Al-Qur‟an sebagai petunjuk jalan hidup bagi umat manusia 

menjadi penting untuk di baca dan di fahami isinya akan 

menuntun manusia kearah jalan yang benar. Bagi seorang 

muslim yang membaca al-Qur‟an sekalipun masih dalam tingkat 

terbata-bata ia akan mendapat pahala. Karena itu, menjadi 

kewajiban setiap muslim untuk mengajarkan kepada anak-

anaknya sedini mungkin untuk belajar membaca al-Qur‟an 

kemudian membelajari isi/kandungannya.
13

 

Membaca adalah melihat tulisan dan dapat mengucapkan 

apa yang tertulisi itu dan juga bisa memahami isi dari tulisan 

                                                             
11

Prastyono, Metodologi Membuat Anak Cerdas Sejak Dini (Yogyakarta: Gara 

Ilmu,2008), 87. 
12Zainal Abidin, Seluk Beluk Al-Qur‟an (Jakarta:PT Rineka Cipta,1992), 150. 
13 Retno Kartini, Kemampuan Membaca Dan  Menulis Huruf Al-Qur‟an Pada Siswa Smp, 

15.  
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tersebut dengan melafalkannya atau membacanya dalam 

hati.Membaca merupakan aktivitas audiovisual untuk  

memperoleh makna dari simbol berupa huruf atau kata.
14

 

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang 

melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, 

tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, 

dan metakognitif. Sebagai proses visual membaca merupakan 

proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) kedalam kata-kata 

lisan.
15

 

Untuk bisa membaca dengan baik suatu bahan bacaan, 

seseorang terlebih dahulu di tuntut harus mengenal huruf-huruf 

tersebut dan mampu melafalkannya atau mengajarkannya 

dengan benar dan tepat sesuai kaidah pelafalannya.
16

Sebelum 

mengajarkan membacaal-Qur‟an terlebih dahulu mengenalkan 

huruf-huruf ijaiyah, agar anak lebih paham dan jelas.Setelah 

anak paham anak diajarkan al-Qur‟an dengan benar dan tepat 

sesuai dengan kaidah pelafalannya. 

Adapun membaca al-Qur‟an menurut Hadist Nabi yang 

diriwayatkan oleh At-Tirmidzy adalah berikut ini:  

“Barang siapa yang membaca suatu huruf dari kitabullah, maka 

ia akan memperoleh satu hasanah (kebajikan), dan satu 

hasanah akan dilipat gandakan menjadi sepuluh. Aku tidak 

                                                             
14

MunawirYusuf, Pendidikan Bagi Anak Dengan Problema Belajar (Solo: Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 69. 
15 Farida Rahim, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

2. 
16 Kartini, Kemampuan Membaca Dan Menulis Huruf Al-Qur‟an Pada Siswa Smp, 10 
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katakan alif lam mim satu huruf , akan tetapi alif  satu huruf, 

lam satu huruf, dan mim satu huruf. (HR: At-Tirmidzy)”  
 

Hadist di atas jelas bahwa barang siapa yang membaca kitab 

suci al-Qur‟an akan diperhitungkan setiap huruf merupakan 

hasanat (kebaikan). zdengan membaca al-Qur‟an, baik mengerti 

atau tidak tentang apa yang ia baca tetap seseorang akan 

mendapatkan kebaikan. 

Berangkat dari sinilah sehingga di mana-manakita 

menjumpai orang Islam yang senang membaca al-Qur‟an baik di 

masjid, maupun di rumah-rumah. Malahan tak jarang keluarga 

yang membiasakan dengan seluruh anggotanya menjadwal pada 

pagi dan malam untuk selalu membaca al-Qur‟an walaupun 

hanya satubarisan ayat al-Qur‟an setiap kali kesempatan 

membaca. Kebiasaan baik ini perlu dilestarikan kepada semua 

umat islam dan generasi berikutnya agar umat mencintai kitab 

sucinya walau hanya pada tahap membacanya.
17

 

c. Perencanaan pembelajaran al-Qur‟an  

Perencanaan pembelajaran al-Qur‟an adalah suatu 

rancangan kegiatan yang harus ditetapkan oleh pihak sekolah 

sehingga terlaksananya proses pembelajaran mengajar yang kita 

inginkan. Tanpa adanya perencanaan belajar mengajar sangat sulit 

menetukan apa-apa saja yang di perlukan oleh anak didik.Oleh 

                                                             
17 Amnan Achid, Membacaadalah  Perintah  Agama, 4 
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karena itu, sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar terlebih 

dahulu di lakukan adanya kegiatan perencanaa.
18

 

Dalam perencanaan pembelajaran al-Qur‟an melalui 

metode Ummi guru terlebih dahulu menyusun RPP sebelum 

memasuki kelas dan mempersiapkan buku metode Ummi yang 

didalamnya terdapat tajwid, ghoroibul Qur‟an yang sudah dijilid. 

Perencanaan dalam membaca al-Qur‟an merupakan suatu 

kemampuan yang bisa dimiliki melalui proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran al-Qur‟an akan mengahasilkan kemampuan 

membaca al-Qur‟an yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, 

antara lain: 

1) Usia 

Usia dini (usia anak-anak) mempunyai daya rekam yang 

sangat kuat terhadap sesuatu yang dilihat, didengar dan dilihat, 

didengar dan dihafal. Seseorang yang belajar al-Qur‟an sejak 

usia anak-anak maka akan memiliki daya serap yang sempurna 

terhadap materi-materi yang diajarkan (huruf-huruf al-Qur‟an) 

dan akan dikuasai hingga ia dewasa.
19

 

2) Kecerdasan Intelejensi 

Selain faktor usia, dapat tidaknya seseorang mempelajari 

sesuatu (mempelajari al-Qur‟an) dengan hasil yang baik 

                                                             
18

 Ibrahim dan Nana Syaodih, perencanaan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

19.  
19

Ahsin. W al-Hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal al-Qur’an (Jakarta: Bumi Aksara, 

2000), 156. 
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ditentukan dan dipengaruhi pula oleh taraf kecerdasannya.
20

 

Anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi maka ia akan 

mampu belajar membaca al-Qur‟an dalam waktu yang singkat. 

3) Lingkungan dan Kesempatan
21

 

Banyak anak maupun orang dewasa yang tidak dapat 

membaca al-Qur‟an dengan hasil yang baik dan tidak dapat 

mempertinggi kualitas belajarnya akibat tidak adanya 

kesempatan yang disebabkan oleh sibuknya pekerjaan setiap 

hari, pengaruh lingkungan yang buruk atau negatif serta faktor 

lain yang diluar kemampuannya. 

Jadi adanya kesempatan (waktu) dan lingkungan yang 

mendukung akan mempengaruhi pembelajaran al-Qur‟an yang dimiliki 

seseorang. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran al-Qur’an melalui Metode Ummi  

a. Pelaksanaan pembelajaran al-Qur‟an   

Adapun isi dari pengajaran al-Qur‟an meliputi: 

1) Pengenalan huruf hijaiyah, yaitu huruf arab dari alif sampai ya‟. 

2) Cara mengucapkan (membunyikan) masing-masing huruf 

hijaiyah. 

3) Bentuk dan fungsi tanda baca 

4) Bentuk dan fungsi tanda berhenti (waqof) 

                                                             
20

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992),103. 
21

Ibid., 105. 
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5) Adabut tilawah, yaitu tata cara dan etika membaca al-Qur‟an 

sesuai dengan fungsi bacaan itu sebagai ibadah.
22

 

b. Strategi  

Strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang mendasar 

dalam pengembangan pendidikan untuk dapat tercapainya tujuan 

pendidikan secara lebih terarah, lebih efektif dan efisien. 

Pelaksanaannya dalam pendidikan, secara umum pendidikan dapat 

diartikan proses pendewasaan dalam berbagai aspek kehidupan.
23

 

Dibawah ini akan dijelaskan beberapa metode dalam 

pembelajaran al-Qur‟an yang dikenal secara umum antara lain 

adalah: 

1) Metode Drill 

Metode Drill adalah suatu metode mengajar dengan 

memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada 

peserta didik, dan mengajak langsung ke tempat latihan 

keterampilan untuk melihat proses tujuan, fungsi, kegunaan 

dan manfaat dari sesuatu. Metode ini bertujuan untuk 

membentuk kebiasaan atau pola yang otomatis pada peserta 

didik.
24

 

 

 

                                                             
22

 Drajat, Methodik Khusus., 91. 
23 Djamaludin Darwis, Dinamika Pendidikan Islam: (Sejarah Ragam Dan Kelelbagaan 

(Semarang: RaSAIL, 2006), 88. 
24

 Nur Hamiyah, StrategiBelajar Mengajar di Kelas:(Prestasi Pustaka Jakarta, 2014 ), 54 
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2) Metode Ummi  

Metode Ummi sama halnya dengan metode-metode yang 

telah banyak beredar di masyarakat, namun yang membedakan 

adalah metode Ummi mengenalkan cara membaca al-Qur‟an 

dengan tartil. Selain itu, metode Ummi memiliki buku tajwid 

dan buku gharib yang terpisah dari buku jilidnya, pada awalnya 

metode Ummi diajarkan di lembaga pendidikan yang berada 

dibawah naungan yayasan KPI saja, namun sekarang sudah 

mulai diperkenalkan pada masyarakat umum, agar masyarakat 

dapat menerapkan metode Ummi dengan baik dan benar, dan 

mendapatkan kelancaran dalam membaca al-Qur‟an. 

Sedangkan pada teknik penilaian menggunakan Tes Lisan 

(Oral Test) yaitu suatu tes yang menuntut siswa memberikan 

jawaban secara lisan, melalui percakapan testee (orang yang di 

tes) dengan tester (orang yang memberikan tes) tentang 

permasalahannya yang diujikan. 

Pada pertengahan tahun 2007, Konsorsium Pendidikan 

Islam (KPI) telah menerbitkan sebuah metode membaca Al-

Qur‟an yang bernama Ummi. Metode ini disusun oleh Mansur 

dan A. Yusuf yang mengatakan bahwa sebelum beredar 

dimasyarakat, buku ini telah melewati beberapa tim penguji 

pentashihan, antara lain, Roem Rowi yang merupakan Guru 

Besar „Ulumul Qur‟an/ tafsir al-Qur‟an IAIN Sunan Ampel 
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Surabaya. Penashih selanjutnya adalah Mudawi Ma‟arif (Al-

Hafizh), dia pemegang sanad Muttashil sampai Rasulullah 

SAW.Qira‟ah riwayat Hafs dan Qira‟ah „Asyarah.25
 

Metode membaca al-Qur‟an yang bernama Ummi, pada 

pertengahan tahun 2007. Yang dibentuk oleh sebuah tim dalam 

lembaga yang bernama Konsorsium Pendidikan Islam (KPI) 

yang berpusat di kota Surabaya. Yang melatar belakangi 

munculnya Ummi adalah kebutuhan sekolah-sekolah Islam 

terhadap pembelajaran al-Qur‟an dirasa semakin lama semakin 

besar, pembelajaran membaca al-Qur‟an yang baik sangat 

membentuk sebuah sistem yang mampu menjamin mutu setiap 

anak lulus MI harus bisa membaca al-Qur‟an secara 

tertil.Banyaknya sekolah yang membutuhkan solusi bagi 

kelangsungan pembelajaran al-Qur‟an siswanya, seperti halnya 

program pembelajaran yang lainnya bahwa dalam 

pembelajaran al-Qur‟an juga membutuhkan pengembangan 

baik dari segi konten, konteks, maupun support sistemnya. 

Ummi berkata ibuku. Dalam proses pembelajaran, 

pendekatan yang digunakan Ummi adalah pendekatan bahasa 

ibu, pendekatan yang dimaksud adalah direct methade atau 

pembahasan secara langsung dan tidak banyak penjelasan, 

                                                             
25 Mansur dan A. Yusuf, Belajar Mudah Membaca Al-Qur‟an (Surabaya: KPI, 2008).  
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dilakukan secara berulang-ulang (repetition), dan disampaikan 

dengan menggunakan kasih sayang yang tulus. 
26

 

Orang yang paling sukses mengajarkan bahasa di dunia ini 

adalah ibu. Semua anak pada usia 5 tahun dapat berbicara 

bahasa ibunya, jadi, sepantasnya kita menghormati dan 

mengingat jasa ibu yang telah mengajarkan bahasa pada kita.  

Ummi sebagai pendekatan ibu, seperti anak mendekati 

ibunya.Karena seorang anak pertama dekat kepada ibu. Ibu 

adalah cara yang khas dalam menyampaikan bahasa kepada 

anaknya, dalam menyampikan menngunakan rasa kasih sayang, 

agar anak dapat mudah mengambil perkataan apa yang bahas 

oleh seorang ibu.  

Metode Ummi adalah cepat tanggap membaca al-Quran 

supaya anak didik secepatnya memiliki ketrampilan membaca 

al-Quran secara fashih, selain mengenal nama huruf hijaiyyah, 

maka padadasarnya, metode ini lebih mendahulukan dan 

mengutamakan pendekatan shauty dibanding pendekatan 

abjady.Berdasarkanaspekpsikologis,anak didik dalam 

pembelajaran membaca kata, kalimat sampai ayat.
27

 

a) Tujuan Metode Ummi  

Membaca al-Qur‟an dalam metode ummi 

mempunyai tahapan-tahapan sebelum santri belajara 

                                                             
26 Yayasan Konsersium Pendidikan Islam, Ummi Foundation (Surabaya: Muharram, 1428 

H).  
27 LP Ma‟arif NU, Jilid I Al-Nahdliyah  (Tulungagung: LP Ma‟arif, 1993), 1. 
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membaca al-Qur‟an dengan metode Ummi, seperti siswa 

dikenalkan nama hijaiyyah, agar siswa dapat membaca al-

Qur‟an dengan tartil.  

Dalam pembelajaran metode Ummi digunakan  

buku tajwid dan buku gharib yang terpisah dari buku 

jilidnya, dan metode Ummi sudah memiliki buku 

tersendiri agar mudah mempelajarinya. Pada tahap awal 

materi pembelajaran dimulai dari jilid 1-6 dalam metode 

Ummi   pembelajaran melalui buku jilidnya sebagai 

berikut: 

Petunjuk umum mengajar Metode Ummi:
28

 

(1) Metode Ummi terdiri dari 6 jilid. 

(2) Setiap kelas terdiri dari 15-20 murid dengan seorang 

guru. 

(3) Mengajar jilid 1 & 2 dengan klasikal individual atau 

klasikal secara simak, dan untuk jilid 3 sampai dengan 

jilid 6 termasuk al-Qur‟an dengan klasikal baca 

simak, atau baca simak murni.  

(4) Setiap siswa harus memulai tahapan-tahapan tiap jilid, 

dengan standar yang telah ditentukan. 

                                                             
28 Mansur dan A. Yusuf, Belajar Mudah Membaca Al-Qur‟an (Surabaya: KPI, 2008). 
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(5) Siswa diperboleh melanjutkan ke jilid/tingkat 

berikutnya jika bener-bener menguasai dan lancar 

serta tidak salah dalam membacanya.  

(6) Pengetahuan naik jilid/tingkat diacak tidak urut 

halaman dan melalui coordinator penguji. 

Kompetensi masing-masing jilid: 

Pokok pembahasan Tajwid Ummi adalah:
29

 

(1) Hukum nun sukun atau tanwin, 

(2) Ghunnah (nun dan mim bertashdid), 

(3) Hukum mim sukun, 

(4) Macam-macam Idgham, 

(5) Hukum lafadz Allah, 

(6) Qalqalah, 

(7) Idhar Wajib, 

(8) Hukum ra‟, 
(9) Hukum lam ta‟rif (al), 

(10) Macam-macam mad (mad thabi‟i dan mad far‟i), 
 

Pokok pembahasan Gharaibul Qur‟an:
30

 

 

(1) Pengenalan bacaan hati-hati ketika membaca dalam 

al-Qur‟an 

(2) Pengenalan bacaan-bacaan Gharib atau mushkilat al-

Qur‟an. 
 

Ummi tidak hanya mengandalkan kekuatan buku yang 

dipegang anak saja, akan tetapi lebih kepada tiga kekuatan 

utama, yaitu:
31

 

                                                             
29Masruri, et. al., Pendahuluan Buku Pelajaran Gharaibul Qur‟an Ummi (Surabaya: KPI, 

2008). 
30Masruri, et. al., Pendahuluan Buku Pelajaran Gharaibul Qur‟an Ummi (Surabaya: KPI, 

2008). 
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1) Pengelolaan yang Baik 

Institusi yang pembelajaran al-Qur‟annya baik 

hampir dapat dipastikan bahwa pengelolaannya memiliki 

perhatian terhadap pembelajaran al-Qur‟an. Pengelola yang 

berperan cukup besar pada iklim kerja yang kondusif pada 

guru dan kepala sekolah sehingga mereka bisa bekerja dan 

berprestasi secara optimal. 

Pengelola yang baik sangat memikirkan jenjang 

karir dan kesejahteraan guru. Hal ini amat berpengaruh 

pada usia institusi tersebut.  

2) Mutu Guru 

Semua guru melalui sertifikasi yang ketat dengan 

Tim Pentashih yang handal. Dalam Ummi kualifikasi guru 

yang diharapkan adalah guru yang pandai baca al-Qur‟an 

secara tartil, menguasai gharib dan tajwid, terbiasa baca al-

Qur‟an setiap hari, menguasai metode Ummi, berjiwa da‟i 

dan murabbi, disiplin waktu dan berkomitmen pada mutu. 

3) Sistem Berbasis Mutu 

Sistem berbasis mutu adalah sebuah sistem yang 

berorientsasi untuk menghasilkan produk yang bermutu 

tinggi dengan menetapkan sejumlah proses yang harus ada. 

Sistem ini selalu diawali oleh penetapan standar mutu yang 

                                                                                                                                                                       
31Masruri, et. al., Pendahuluan Buku Pelajaran Gharaibul Qur‟an Ummi (Surabaya: KPI, 

2008). 
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hendak dicapai dan standar mutu sejumlah prosesnya, 

sehingga secara manajement dapat menjamin bahwa setiap 

anak lulus SD atau MI harus bisa membaca al-Qur‟an 

dengan baik, atau siapapun mereka yang belajar metode 

Ummi dijamin hasilnya baik. Apabila ketiga kekuatan 

utama tersebut dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan 

Islam, maka bisa dipastikan Lembaga Pendidikan tersebut 

akan berhasil membentuk siswa yang Qur‟ani. 

Namun, untuk membentuk suatu lembaga yang 

bermutu, suatu lembaga pendidikan harus dapat memenuhi 

8 pilar bangunan sistem untuk Ummi.
32

 

a) Sertifikasi Guru 

Sertifikasi Guru adalah proses pertama dan utama 

yang harus dilakukan untuk menjamin mutu sebuah 

hasil. Hanya guru yang berkelayakan saja yang boleh 

mengajar dengan metode Ummi. 

b) Tahapan Baik dan Benar 

Tahapan Baik adalah tahapan yang sesuai dengan 

karakteristik objek yang akan diajar. Sedangkan Tahapan 

Benar adalah tahapan yang sesuai dengan bidang apa 

yang akan kita ajarkan. 

c) Target Jelas dan Terukur 

                                                             
32

Ibid. 
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Target yang Terukur bisa membantu guru dan 

manajement untuk memberi solusi yang tepat jika terjadi 

masalah.  

d) Mastery Learning yang Konsisten 

Prinsip dasar dalam Mastery Learning adalah bahwa 

siswa hanya boleh melanjutkan ke jilid berikutnya jika 

jilid sebelumnya sudah benar-benar baik dan lancar. 

e) Waktu Memadai 

Target dan waktu adalah hal yang saling 

berhubungan. Seberapa target yang akan dicapai adalah 

gambaran dari seberapa waktu yang dibutuhkan.  

f) Quality Control yang Intensif 

Ada dua jenis control mutu yang harus ada jika kita 

ingin mutu bisa dijaminkan: internal control dan 

eksternal control. Setiap kenaikan jilid harus melalui tes 

dari koordinator al-Qur‟an di lembaga tersebut (internal 

control) dan untuk uji terakhir program harus dilakukan 

oleh koordinator wilayah yang ditunjuk (eksternal 

control). 

g) Rasio Guru dan Siswa Proporsional 

Mutu hasil dari sebuah proses belajar bahasa sangat 

dipengaruhi oleh rasio guru dan murid. 
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c. Media pembelajaran al-Qur‟an 

Kata media berasal dari bahasa Latin Medius yang secara 

harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Tetapi secara 

lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran 

diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal. Media juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat terdorong 

terlibat dalam proses pembelajaran.
33

 

audio-visualcara menghasilkan atau menyampaikan materi 

dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk 

menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pengajaran melalui 

audio-visual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama 

proses belajar, seperti mesin proyektor film, tape recorder, radio, 

alat perekam magnetic, piringan hitam, laboratorium bahasa, 

televisi, video dan proyektor visual yang lebar.
34

Jadi, pengajaran 

melalui audio visual adalah produksi dan penggunaan materi yang 

penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak 

seluruhnya tergantung kepada pemahaman. 

                                                             
33

Robertus Angkowo dan A. Kosasih, Optimalisasi Media Pembelajaran (Jakarta: PT. 

Grasindo,2007), 33 
34

Drs. Nana Sudjana dan Drs. Ahmad Rivai, Teknologi Pengajaran, (Bandung: Sinar 

Baru 

Algesindo, 2003), 41. 



42 
 

 

Yang digunakan dalam pembelajaran al-Qur‟an 

menggunakan media sebagai salah satu sumber belajar ikut 

membantu guru memperkaya wawasan anak didik.Aneka macam 

bentuk dan jenis media pendidikan yang digunakan oleh guru 

menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi anak didik. Untuk 

tercapainya tujuan pengajaran tidak mesti dilihat dari 

kemahalansuatu media, yang sederhana juga bias mencapainya, 

asal guru pandai menggunakannya.
35

 

d. Pengelolaan Kelas  

Pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan 

untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan 

menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan 

baik sesuai dengan kemampuannya.
36

 

Menurut Mulyasa mengemukakan bahwa pengelolaan kelas 

merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi 

gangguan dalam pembelajaran.
37

 Sedikitnya terdapat tujuh hal 

yang harus diperhatikan untuk menciptakan iklim pembelajaran 

yang kondusif dan menyenangkan yaitu ruang belajar, pengaturan 

sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, 

                                                             
35 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010), 123-124.  
36

Syaiful Bahfri Djamah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2000), 145. 
37

E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesioanal (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 91.  
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pemanasan sebelum masuk materi yang akan dipelajari, dan bina 

suasana dalam belajar.
38

 

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru 

untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga siswa 

dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang.Guru juga harus 

dapat mengendalikan kelas apabila terjadi gangguan-gangguan 

yang dapat mengganggu ketenangan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

e. Tata Cara Pengajaran Metode Ummi 

Adapun strategi pembelajaran al-Qur‟an yang diterapkan 

melalui Metode Ummi yaitu: 

(1) Guru dalam keadaan duduk mengucapkan salam kepada siswa 

yang juga dalam keadaan duduk rapi. 

(2) Membaca surat al-Fatihah bersama-sama (dari ta‟awudz). 

(3) Dilanjutkan do‟a untuk kedua orang tua dan do‟a Nabi Musa. 

 َ ِ ى ْا ِْ اِ ىَ اَِ  اَِ َ ىَ اِْ ُ ْ ِا ِْ َ ى ِاْ  َى
يَْ قَهُْ  ى,ىَ ْح ُْلىُعْقَ ةًىِاْ ىاَِسانِ ,ىَ يَِسْ اِ ىأَْاِ ى,ىَ ِ ى ْشَ ْحىاِ  ىَصْ ِ ى

.قَْ اِ   
 

(4) Dilanjutkan dengan do‟a awal pelajaran secara terputus-putus 

dan siswa menirukan. 

                                                             
38

Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 

165. 
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َ  َْ ٌحى,ىنَْ ٌ ِاَ ىِ ِى,ىبِا اقُْ  ِآى ْاَ ِ ْ  ِى,ى ِْ  َْحىاَ َاىبَابَ َا,ىيَاىَع ِْ  ُى,ىيَاى َ َاحُى
,قَِ ْي ٌى  

َ ْشَ ْحىبِِهى,ىَ أَْط ِْقىبِِهىاَِسانِ ’ى ا ِهَُ ىنَِ ْ ىبِِك َابَِكىبََ ِ  ,ىَ بَِ ِ ى ْاُ ْ ِا ِْ  َى
,ى َ ِنَهُى ََحْ َ ىَ  َقَُ ةَى ِ َبِكَى,ىبَِ ْ اَِكىَ قُِ  ِكَى,ىَ  ْس َْ ِ ْلىبِِهىَجَسِ  ,ىَصْ ِ  

 َ  ِنِهُى ََحْ  َى
.َ  َقَُ ةَى ِ َبِاِ ِى ْاَ  ِِ ى ْاَ ِ ْ  ِى  

 

(5) Dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek yang sudah 

ditentukan oleh sekolah. 

(6) Mengulang kembali pelajaran yang lalu (klasikal dengan alat 

peraga). 

(7) Penanaman Konsep secara baik dan benar. 

(8) Pemahaman Konsep / latihan. 

(9) Terapkan terampil. 

(10) Berikan tugas-tugas di rumah sesuai dengan kebutuhan. 

(11) Do‟a akhir pelajaran. 

 ا ِهَُ ى,ىَ  ْجَ ْ هُىاِ ى َِااًااىَ نُْ ً  ىِ  ًُ ىىَ َ ْحَ  ًى,ى ا ِهَُ ى ْ َحْ  ِ ىبِا ْاقُْ  آِى
 َذِكْ نِ 

َ  ْ ُزْق ِْ ى ِاََ  َهُى نَا ا ِْ ِلىَ أَْطَ  َفى,ىَ َع ِْ  ِ ىِاْ هُىَااىَجِهْ  ُى,ىىِاْ هَُ اىنَِسْ  ُى
  ا ََها 
.ىَ  ْجَ ْ هُىاِ ىُحَ  ًىيَاىَ َ ى ْا  َِ ْ  َى,ى ِى  

 

(12) Salam.  

f. Langkah-langkah Metode Ummi 
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Adapun langkah-langkah ini cara mempelajari al-Qur‟an 

melalui metode Ummi memiliki aturan dalam membaca al-Qur‟an 

adalah sebagai berikut:  

1) Dalam buku jilid pertama langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut:
39

 

Petunjuk singkat mengajar jilid 1: 

a) Langsung dibaca (tidak dieja) atau tanpa uraian, 

b) Cara membacanya pendek-cepat, 

c) Mengajarkan bacaan dengan makhroj dan sifat huruf sebaik 

mungkin, 

d) Perhatian ketika mengajarkan bacaan berharokat kasroh, 

dhommah, kasroh, tanwin dan dhommah tanwin, 

e) Ajarkan juga huruf hijaiyah, harokat dan angka Arab, 

f) Usahakan dalam mengajar menggunakan alat peraga. 

2) Dalam buku jilid kedua langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

Petunjuk singkat mengajar jilid 2: 

a) Langsung dibaca (tidak dieja) atau tanpa uraian, 

b) Cara membacanya pendek-pendek, 

c) Perhatikan ketika mengajarkan bacaan harokat kasroh, 

dhommah, kasroh tanwin, dan dhommah tanwin jangan 

sampai bacaanya miring, 

                                                             
39LP Ma‟arif NU, Jilid 1 (Tulungagung: LP Ma‟arif, 1993), 1. 
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d) Ajarkan juga huruf, harokat dan angka, 

e) Usahakan dalam mengajar dibantu dengan alat peraga.
40

 

3) Dalam buku jilid ketiga langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut:
41

 

Petunjuk singkat mengajar Jilid 3: 

a) Ajarkan panjang (mad) dengan baik dan benar dan bedakan 

dengan bacaan yang panjang, 

b) Ajarkan juga huruf, harokat dan angka, 

c) Usahan dalam mengajar dibantu dengan alat peraga. 

4) Dalam buku jilid keempat langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut:
42

 

Petunjuk singkat mengajar jilid 4: 

a) Setiap yang disukun, ditekan membacanya (tidak boleh 

dengung atau dipanjangkan atau diseret), 

b) Guru harus jelas dalam mengajarkan atau mencontohkan 

bacaan huruf-huruf yang hampir sama bunyinya, 

c) Ajarkan juga huruf, harokat dan angka, 

d) Usahakan dalam mengajar dibantu dengan alat peraga. 

5) Dalam buku jilid kelima langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut:
43

 

Petunjuk singkat mengajar jilid 5:  

                                                             
40

Masruri dan A. Yusuf, Belajar Membaca al-Qur‟an Dewasa Ummi (Surabaya  : 

Konsorsium Pendidikan Indonesia, 2008), Jilid II. 
41

Ibid, 2. 
42LP Ma‟arif NU, Jilid 4 (Tulungagung: LP Ma‟arif, 1993), 1. 
43LP Ma‟arif NU, Jilid 5 (Tulungagung: LP Ma‟arif, 1993), 1. 
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a) Setiap nun sukun/tanwin di jilid 5 ini dibaca dengung dan 

samar, 

b) Tanda coret panjang/layar dibaca panjang, 

c) Wawu tidak ada harokatnya tidak dibaca (dibaca pendek), 

d) Mencontohkan bacaan lafadz allah yang jelas dan benar, 

e) Ajarkan juga fawatihussuwar, 

f) Usahakan dalam mengajar dibantu dengan alat peraga. 

6) Dalam buku jilid keenam langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut:
44

 

Petunjuk singkat mengajar jilid 6: 

a) Ajarkan/contohkan bacaan qalqalah yang benar dan jelas, 

b) Nun sukun/tanwin bertemu lam/ra‟ dimasukkan dan tidak 

mendengung, 

c) Nun sukun/tanwin bertemu huruf hamzah, ha‟, kho‟, „ain, 

ghain, ha‟, dibaca jelas/tidak mendengung, 

d) Ajarkan juga fawatihussuwar, 

e) Usahakan dalam mengajar dibantu dengan alat peraga. 

3. Evaluasi Pembelajaran al-Qur’an Melalui Metode Ummi  

Progres Report sangat membantu agar masalah yang mungkin 

terjadi dalam proses belajar cepat diketahui dan diatasi.Di dalam 

Ummi mengajarkan membaca al-Qur‟an, yang terbagi ke dalam 

                                                             
44LP Ma‟arif NU, Jilid 6 (Tulungagung: LP Ma‟arif, 1993), 1. 
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tahapan-tahapan mengajar diantaranya adalah apresiasi, penanaman 

konsep, pemahaman atau latihan, keterampilan, dan evaluasi.  

Penilaian pada proses pembelajaran al-Qur‟an dilakukan selama 

proses pembelajaran dengan mengacu pada tujuan yang hendak 

dicapai.  

Latihandalam pembelajaran al-Qur‟an memerlukan  latihan 

terhadap siswa, agar mengetahui hasil akhir seberapa siswa dalam 

menguasai pembelajaran al-Qur‟an melalui metode Ummi. Oleh 

karena itu, sering siswa terlatih mengulangi sesuatu maka kecakapan 

dan pengetahuan yang didapat akan semakin dikuasai secara 

mendalam.
45

 Seseorang yang sering berlatih membaca al-Qur‟an al-

Qur‟an maka ia akan mampu membaca al-Qur‟an dengan baik dan 

benar.  

Sedangkan pembagian waktudalam pembelajaran Ummi selama 

kurang lebih 70 menit yang terbagi ke dalam beberapa tahapan, antara 

lain adalah. 

5 menit  =  persiapan + do‟a pembuka 

10 menit  =  hafalan surat pendek 

10 Menit  =  klasikal 

30 menit  = individual / baca simak 

5 Menit  = drill / do‟a penutup 

                                                             
45

 Ngalim Purwanto., 103. 
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Adapun penilaian yang harus dicapai siswa setiap tingkat kelas 

dalam pembelajaran al-Qur‟an melalui metode Ummi, penilaian 

ditentukan sebagai acuan tes kenaikan jilid bagi setiap siswa, yaitu 

sebagai berikut:  

NILAI  KONVERSI KESALAHAN KETERANGAN  

90-100 A/A+ 0 Naik kehalaman 

berikutnya.  

85  B+  -1 Naik kehalaman 

berikutnya. 

80  B -2 Naik kehalaman 

berikutnya. 

75  B- -3 Naik tapi diulangi dulu 

halaman tersebut.  

70  C+  -4 Belum boleh dinaikkan/ 

diulangi lagi.  

65 C  -5  Belum boleh dinaikan/ 

diulangi lagi  

60  C-  -6 Belum boleh dinaikan/ 

diulangi lagi.  

<60  D  -7  Belum boleh dinaikkan/ 

diulangi lagi.  

 

KETERANGAN:  

Nilai A+ = jika siswa dalam membaca satu halaman benar semua dan 

kualitasnya bagus sekali.  

Nilai A = jika siswa dalam membaca satu halaman benar semua dan 

kualitasnya bacaannya biasa-biasa.  
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Nilai B+ = jika siswa dalam membaca satu halaman salah dua kali dan 

bisa membetulkan sendiri.  

Nilai B = jika siswa dalam membaca satu halaman salah dua kali dan bisa 

membetulkan  

Nilai B- = jika siswa dalam membaca satu halaman salah tiga kali dan 

bisa membetulkan.  

Nilai C+ = jika siswa dalam membaca satu halaman salah empat kali dan 

bisa membetulkan sendiri.  

Nilai C+ = jika siswa dalam membaca satu halaman salah empat kali dan 

bisa membetulkan sendiri.  

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Penelitian tentang pembelajaran Metode Ummi bukan peneliti 

yang baru, karena peneliti sebelumnya sudah meneliti hal yang serupa 

diantaranya adalah berikut ini: 

Penelitian oleh Eko Siswanto, NIM 243062031 dengan judul 

“Efektifitas Metode Ummi dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Al-

Qur‟an bagi Warga Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren Darul 

Fatah”. Skripsi di STAIN Ponorogo tahun 2011, focus penelitian tentang 

pembelajaran Metode Ummi dalam meningkatkan kelancaran membaca al-

Qur‟an. Hasil penelitian ini adalah: (1) efektifitas Metode Ummi di 

lingkungan pondok pesantren Darul Falah Sukorejo cukup baik, 

diantaranya: masyarakat dapat menguasai macam-macam huruf hijaiyah, 
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makharij al-huruf serta melafalkan huruf hijaiyah sesuai dengan dengan 

tajwid (2) hasil yang diperoleh setelah diterapkan Metode Ummi dalam 

meningkatkan kemampuan baca al-Qur‟an bagi warga masyarakat 

dilingkungan pondok pesantren Darul Falah Sukorejo adalah lebih baik 

dari sebelumnya (3) minat masyarakat dilingkungan pondok pesanten 

Darul falah terhadap Metode Ummi adalah para ibu-ibu warga masyarakat 

cukup berminat dalam mengikuti belajar membaca al-Qur‟an melalui 

Metode Ummi. 

Penelitian diatas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan 

memiliki perbedaan.Penelitian ini mengacu pada hubungan dengan 

pembelajaran Metode Ummi,dan menekankan untuk meningkatkan 

kelancaran membaca al-Qur‟an siswa kelas II.C MI Mambaul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Sedangkan telaah terdahulu menekankan pada 

Efektifitas Metode Ummi dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Al-

Qur‟an bagi Warga Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren Darul 

Fatah.   

Persamaan antara skripsi saudaraEko Siswanto dengan skripsi ini 

yaitu keduanya sama-sama membahas metode Ummi dalam meningkatkan 

kelancaran membaca al-Qur‟an.Sedangkan penelitian yang ingin 

mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran al-

Qur‟an dalam meningkatkan kelancaran membaca al-Qur‟an. 

 

 


