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ABSTRAK
Hasanah , Siti Khoirotun Nisak Nur. 2018. Peningkatan Kemampuan Membaca AlQur’an Siswa Melalui Metode Ummi (Studi Kasus Di Mi Ma’arif Panjeng
Jenangan Ponorogo). Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Pembimbing: Dr. Evi Muafiah, M.Ag.
Kata Kunci : Kemampuan membaca Al-Qur’an, metode Ummi
Membaca merupakan bagian dari empat keterampilan bahasa yaitu menyimak,
berbicara, membaca, dan menulis. Ummi yang bermakna “Ibuku”, pada hakikatnya
pendekatan bahasa Ibu itu ada 3 unsur yaitu langsung, diulang-ulang, dan kasih
sayang yang tulus. Metode Ummi merupakan metode yang digunakan dalam
pembelajaran Al-Qur‟an. Metode Ummi sangat penting untuk menciptakan
kemampuan membaca anak yang sesuai dengan makharijul huruf serta tajwidnya.
Kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa sebelum menggunakan metode Ummi sangat
rendah.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan kemampuan membaca
Al-Qur‟an siswa pada aspek kelancaran membaca melalui metode Ummi di MI
Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo (2) untuk mendeskripsikan kemampuan
membaca Al-Qur‟an siswa pada aspek tajwid melalui metode Ummi di MI Ma‟arif
Panjeng Jenangan Ponorogo (3) untuk mendeskripsikan kemampuan membaca AlQur‟an siswa pada aspek Makharijul huruf melalui metode Ummi di MI Ma‟arif
Penjeng Jenangan Ponorogo
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis
penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berdasarkan teori Miles
dan Huberman dengan urutan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kemampuan membaca
Al-Qur‟an pada aspek kelancaran membaca melalui metode Ummi di MI Ma‟arif
Panjeng dapat meningkat yaitu sebagian besar anak dapat membaca Al-Qur‟an
dengan cepat yaitu dapat melafalkan secara langsung dan otomatis tanpa memikir
lama, tepat dalam melafalkan huruf-hurufnya, dan intonasi yang sesuai dengan
tekanan irama nada Ummi. (2) Kemampuan membaca pada aspek tajwid melalui
metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng dapat meningkat dan bacaan siswa semakin
bagus, yaitu penjelasan pokok bahasan tajwid oleh guru seperti nama tajwid, jumlah
huruf, serta contoh bacaannya, (3) Kemampuan membaca Al-Qur‟an pada aspek
Makharijul huruf melalui metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng dapat meningkat
yaitu anak bisa melafalkan huruf-huruf makharijul huruf secara tepat. Seperti
pelafalan huruf ta’ yang memiliki sifat hamz pelafalan hurufnya harus mengalir.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Al-Qur‟an adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad melalui
malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya dan mendapat pahala bagi yang
membacanya.12Menurut pengertian terminologisnya Al-Qur‟an pada umumya
didefinisikan sebagai kata-kata Allah yang أزلى, yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad melalui malaikat Jibril, yang tertulis pada mushaf, yang ditransmisikan
secara mutawatir, menjadi petunjuk bagi manusia, dan yang membacanya sebagai
ibadah.3
Lafadz Al-Qur‟an adalah masdar dan muradif dengan lafadz qira‟ah. Hal ini
sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi:

٧١  فَِإ َذا قَ َرأۡنََٰه فَٱتَّبِعۡ قرۡءَانَهۥ٧١ إِ َّن َعلَيۡنَا َجمۡ َعهۥ َوقرۡءَانَهۥ
Artinya: “Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (ayat-ayat AlQur‟an itu di dalam dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami
telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. (Q.S. Al-Qiyamah: 1718).4
Dalam Firman Allah surat Al-Muzammil ayat 4 disunahkan membaca Al-Qur‟an
dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan dan tenang, “..... Dan bacalah

2

Choirudin Abd. Qodir, Al-Qur‟an dan Visi Jami‟iyyatul Qurro‟ wal Huffadh (Surabaya:
JQH, 2006), 2.
3
Muzir Hitami, Pengantar Studi Al-Qur‟an (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2012), 16.
4
Nor Ichwan, Belajar Al-Qur‟an (Semarang: RASAIL, 2005), 33-35.
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Al-Qur‟an itu dengan tartil.” (QS. Al- Muzammil: 4).5 Diantara yang penting yang
perlu diperhatikan adalah tajwid Al-Qur‟an. Dari Ibn Mas‟ud berkata “Bacalah AlQur‟an dengan tajwid”. Yakni membaca huruf-hurufnya secara tepat dan tertib,
menjaga panjang pendeknya bacaan.6
Membaca merupakan kegiatan yang melibatkan unsur auditif (pendengaran) dan
visual (pengamatan).7 Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai
berbagai bidang studi. Pada anak usia sekolah permulaan tidak segera memiliki
kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan-kesulitan dalam
mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. Oleh karena itu anak
harus belajar membaca agar ia dapat membaca untuk belajar. 8
Bahwasanya dalam pembelajaran Al-Qur‟an yang baik membutuhkan sebuah
sistem yang mampu menjamin mutu setiap anak atau orang yang belajar membaca
Al-Qur‟an agar cepat dan mudah membaca Al-Qur‟an secara tartil. Sebagaimana
halnya program pembelajaran yang lainnya bahwa dalam pembelajaran Al-Qur‟an
juga membutuhkan pengembangan, baik dari segi konten, konteks, maupun suport
systemnya.9
Oleh karena itu banyak ulama yang membuat berbagai metode membaca AlQur‟an. Mereka memiliki setiap sudut pandang masing-masing untuk menciptakan
belajar mudah membaca Al-Qur‟an dengan cepat serta mudah. Bahwasanya membaca
5

Zaenal Abidin, Seluk Beluk Al-Qur‟an (Jakarta: PT Rineka Cipta Anggota IKAPI, 1992), 146
Ibid, 183
7
Ana Widyaastuti, Anak Gemar Baca Tulis (Jakarta: PT. Gramedia, 2017), 1-2.
8
Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), 200.
9
Ummi Foundation, Modul Sertifikasi Guru Al-Qur‟an Metode Ummi, 3.
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Al-Qur‟an itu adalah memahami Al-Qur‟an dengan baik dan tartil, bukan hanya
untuk dilihat atau menyuarakan bacaan saja, tapi sebagai pemahaman proses
membaca sebagai makna yang sesungguhnya.
Salah satu adab dan tata cara membaca Al-Qur‟an secara baik dan benar adalah
memperhatikan bacaan menggunakan tajwid (hukum bacaan). Memelihara hukum
bacaan sebagaimana yang ditetapkan dalam ilmu Qiro‟at, mengeluarkan huruf sesuai
makhrajnya, memenuhi peraturannya, memanjangkan yang harus dipanjangkan dan
mendengungkan yang harus didengungkan, menebalkan yang harus ditebalkan dan
menipiskan yang harus ditipiskan dan lain-lain. 10
Al-Qur‟an sebagai kitab suci umat Islam yang merupakan kumpulan firman
Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk
bagi manusia. Oleh sebab itu tiada bacaan seperti Al-Qur‟an yang diatur tata cara
membacanya,

mana

yang

dipendekkan,

dipanjangkan,

dipertebal/diperhalus

ucapannya, dimana tempat yang terlarang/boleh,atau harus memulai dan berhenti
bahkan diatur lagu dan iramanya, sampai kepada etika membacanya. 11
Metode Ummi lahir diilhami oleh metode-metode pengajaran membaca AlQur‟an yang sudah tersebar di masyarakat, khususnya dari metode yang telah sukses
mengantar banyak anak bisa membaca Al-Qur‟an dengan tartil.12

10

Romdoni, Metode Cepat Menghafal & Memahami Ayat-Ayat Suci Al-Qur‟an (Yogyakarta:
Lafal Indonesia, 2014), 89.
11
M. Quraish Shihab,Wawasan Al-Qur‟an(Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), 3.
12
Masruri dan A.Yusuf,Belajar Mudah Membaca Al-Qur‟an Ummi jilid I (Surabaya: CV.
Ummi Media Center, 2007)
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Lembaga pendidikan MI Ma'arif Panjeng Jenangan Ponorogo mulai mengajarkan
materi membaca Al-Qur‟an dengan metode Ummi yaitu pada tahun 2015. Hal ini
dilakukan untuk menjawab permintaan dari wali murid supaya anaknya bisa
membaca Al-Qur‟an dengan baik yaitu sesuai dengan hukum bacaan danmakharijul
hurufnya. Sebelum menggunakan metode Ummi murid di MI Ma‟arif Panjeng
Jenangan Ponorogo relatif sedikit, semenjak menggunakan metode Ummi, semakin
tahun murid di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo bertambah. Metode Ummi
disini merupakan produck unggulan MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo. Selain
itu, Bapak Miftakhul Huda selaku Kepala sekolah mengatakan bahwa ingin
menjadikan anak didiknya lebih baik lagi dalam membaca Al-Qur‟an maupun baik
dalam berakhlak, beliau juga ingin melestarikan Al-Qur‟an supaya Al-Qur‟an itu
sebagai teman hidup bagi siswa.13
Hal ini diperjelas oleh salah seorang guru yang bernama Ibu Afit, bahwa
berhasilnya lembaga dalam menggunakan metode Ummi yaitu dilakukannya
khotaman yang diuji pada saat munaqoshah yaitu hafalan juz 30 dan penilaian
mengenai bacaan siswa. Hal ini tidak lepas dari mutu guru yaitu dalam mengajarkan
siswanya dan system yang berjalan dengan semestinya. Karena kita menargetkan
untuk setiap tahun sekali bisa melakukan khotaman Al-Qur‟an Ummi. Alhamdulillah
bulan Maret tahun 2018 nanti adalah khotaman Al-Qur‟an Ummi yang kedua.14

13

Hasil observasi di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo, Senin 8 Januari 2018, pukul
08.00-09.00.
14
Hasil wawancara dengan Ibu Afit selaku Koordinator Ummi di MI Ma‟arif Panjeng
Jenangan Ponorogo, ruang Kepala Sekolah, Selasa 16 Januari 2018, pukul 08.00-09.00.
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Hal ini terbukti bahwa dengan menggunakan metode Ummi, kemampuan
membaca Al-Qur‟an siswa semakin baik, yaitu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan
makharijul hurufnya dan membacanya Al-Qur‟an dengan tartil. Sekolah menargetkan
dalam 1 jilid selesai dalam 3 bulan

dan dalam setahun sekali suatu lembaga

menargetkan bisa melakukan khotaman metode Ummi. Selain itu dibuktikan dengan
banyaknya prestasi yang diraih siswa, salah satunya: harapan III tartil putra tingkat
MI, juara I tartil putri tingkat MI, juara I tarti pi prestasi siaga, dll.15
Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti

tertarik untuk mengadakan

penelitian di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo dengan judul “Peningkatan
kemampuan membaca Al-Qur’an siswa melalui metode Ummi (studi kasus di
MI Ma’arif Panjeng Jenangan Ponorogo)”

15

Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. Kode 01/W/05/02/2018

6

B. Fokus Penelitian
Berdasarkan judul di atas maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada
peningkatan kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa melalui metode Ummi pada
aspek kelancaran membacanya, tajwidnya, dan makharijul hurufnya.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas penulis dapat merumuskan
beberapa masalah untuk pembahasan, antara lain:
1.

Bagaimana kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa pada aspek kelancaran
membaca melalui metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo?

2.

Bagaimana kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa pada aspek tajwid melalui
metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo?

3.

Bagaimana kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa pada aspek makharijul huruf
melalui metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:
1.

Untuk mendeskripsikan kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa pada aspek
kelancaran membaca melalui metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan
Ponorogo.

2.

Untuk mendeskripsikan kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa pada aspek
tajwid melalui metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo.
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3.

Untuk mendeskripsikan kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa pada aspek
makharijul huruf melalui metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan
Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat:
1.

Secara Teoritis
Dari penelitian ini ditemukan bahwa metode Ummi dapat meningkatkan
kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa.

2.

Secara Praktis
a.

Bagi Kepala Sekolah
Sebagai bahan kajian dalam meningkatkan kemampuan membaca AlQur‟an siswa melalui metode Ummi.

b.

Bagi Guru
Sebagai bahan kajian guru agar lebih bekerjasama dengan kepala
sekolah dan saling membantu untuk mensejahterakan sekolah dalam hal
mendidik, mengajar, membimbing anak yang lebih baik, dan yang lebih
pentingnya dalam mengajarkan membaca Al-Qur‟an dan hafalan surat-surat
pendeknya.

c.

Bagi Peneliti
Sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan mengenai metode
Ummi dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa.
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F. Sistematika Pembahasan
Pembahasan pada penelitian ini terdiri dari VI bab dan masing-masing bab saling
berkaitan erat yang yang merupakan satu kesatuan utuh, yaitu:
BAB I Pendahuluan, bab ini berfungsi untuk memaparkan pola dasar dari
keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan
BAB II Telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, BAB III Landasan
Teori, bab ini berfungsi untuk mengetengahkan kerangka acuan teori yang digunakan
sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari pengertian Al-Qur‟an,
kelancaran membaca Al-Qur‟an, metode Ummi, Pengertian Ilmu Tajwid, tahsin
tilawah Al-Qur‟an, petunjuk singkat mengajar ilmu tajwid, keutamaan mempelajari
ilmu tajwid, pengertian makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, sifat huruf, tahsin
tilawah Al-Qur‟an.
BAB III Metode Penelitian, bab ini memaparkan tentang pendekatan dan jenis
penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan
data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.
BAB IV Deskripsi Data, bab ini memaparkan tentang penemuan peneliti di
lapangan yang meliputi kondisi umum di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo
yang meliputi sejarah singkat berdirinya MI Ma‟arif Panjeng, status Madrasah, visi
misi, data keadaan peserta didik, data pendidik dan kependidikan. Kondisi khusus
yang meliputi kemampuan membaca Al-Qur‟an pada aspek kelancaran membaca
melalui metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng, kemampuan membaca Al-Qur‟an pada
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aspek tajwid melalui metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng, kemampuan membaca
Al-Qur‟an pada aspek makharijul huruf melalui metode Ummi di MI Ma‟arif
Panjeng.
BAB V Analisis Data, yang meliputi kemampuan membaca Al-Qur‟an pada
aspek kelancaran membaca melalui metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng,
kemampuan membaca Al-Qur‟an pada aspek tajwid melalui metode Ummi di MI
Ma‟arif Panjeng, kemampuan membaca Al-Qur‟an pada aspek makharijul huruf
melalui metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng.
BAB VI Penutup, pada bab ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi pembaca
yang mengambil intisari dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN
KAJIAN TEORI

A. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian ini dilakukan dengan melihat penelitian yang telah diteliti oleh peneliti
sebelumnya, yaitu:
1.

Elis Fatmawati tahun 2015, dengan judul penelitian “Pembelajaran Metode
Ummi dalam Meningkatkan Kelancaran Membaca Al-Qur‟an Siswa Kelas II.C
MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar”. Skripsi di IAIN Ponorogo.
Fokus penelitian ini tentang perencanaan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi
pembelajaran Al-Qur‟an melalui metode Ummi dalam meningkatkan kelancaran
membaca Al-Qur‟an siswa kelas II.C di MI Mamba‟ul Huda al-Islamiyyah
Ngabar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data,
digunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun dalam analisis
data, menggunakan analisis interaktif dengan cara deskriptif data yang
dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar laporan penelitian
memuat kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi dan dukungan fakta pada
penyajian.16
16

Elis Fatmawati, Pembelajaran Metode Ummi dalam Meningkatkan Kelancaran Membaca
Al-Qur‟an Siswa Kelas II.C MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar, (Skripsi: IAIN Ponorogo,
2015).
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Hasil penelitian ini adalah 1) perencanaan pembelajaran Al-Qur‟an dengan
membuat RPP. Tujuannya untuk memudahkan guru dalam melakukan
pembelajaran. Akan tetapi untuk komponen pembelajarannya belum ada, 2)
pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an dalam metode Ummi di MI Mambaul Huda
al-Islamiyah Ngabar memotivasi siswa agar bersemangat dalam mengikuti
pembelajaran Al-Qur‟an. Pembelajaran Al-Qur‟an mempunyai media yang
digunakan buku tajwid dan buku gharib yang terpisah dari buku jilidnya, dan
audio visual. Serta menggunkan metode drill dan tartil, 3) evaluasi pembelajaran
Al-Qur‟an dalam metode Ummi dilihat dari kefasihan, tajwidnya dan kelancaran
dengan membaca Al-Qur‟an menggunakan tes lisan.
Penelitian diatas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan memiliki
perbedaan. Penelitian ini mengacu pada peningkatan kemampuan membaca AlQur‟an melalui metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo pada
aspek kelancaran membaca, tajwid, serta makharijul huruf. Sedangkan peneliti
terdahulu menekankan pada pembelajaran metode Ummi dalam meningkatkan
kelancaran membaca Al-Qur‟an siswa

kelas II.C MI Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar yang mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaa, dan evaluasi
pembelajaran Al-Qur‟an. Tempat penelitian berbeda, penelitian diatas di MI
Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo dan penelitian sekarang di MI
Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo.

12

Persamaan antara skripsi saudari Elis Fatmawati dengan skripsi ini yaitu,
keduanya sama-sama membahas metode Ummi dalam meningatkan kemampuan
membaca Al-Qur‟an. Keduanya menggunakan menggunakan metode penelitian
kualitatif.
2.

Vitri Artarni Aisyiyah tahun 2017, dengan judul “Implementasi Pembelajaran
Al-Qur‟an di kelas Tajwid Ummi Siswa Kelas V dan VI MI Mambaul Huda AlIslamiyah Ngabar Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi IAIN Ponorogo.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi
kasus di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar. Teknik pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun dalam analisis data,
menggunakan analisis interaktif dengan cara deskriptif data yang dikumpulkan
dan disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambaran laporan.17
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, 1) pelaksanaan pembelajaran AlQur‟an di kelas tajwid Ummi MI Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabarsudah
sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam metode Ummi yaitu
diawali pembukaan, apersepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, latihan,
evaluasi, dan penutup. Metode yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran AlQur‟an yaitu metode klasikal baca simak, 2) evaluasi pembelajaran AL-Qur‟an di
kelas tajwid Ummi di MI Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar menggunakan

17

Vitri Artarni Aisyiyah, Implementasi Pembelajaran Al-Qur‟an di kelas Tajwid Ummi Siswa
Kelas V dan VI MI Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar Tahun Pelajaran 2016/2017 (Skripsi: IAIN
Ponorogo, 2017).
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penilaian kelas dan prestasi belajar. Evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an tajwid
menggunakan tiga tahap evaluasi: evaluasi dilakukan didalam kelas secara rutin
untuk menentukan kenaikan halaman, evaluasi kenaikan halaman yang dilakukan
koordinator Ummi, dan evaluasi dari tim Ummi Foundation untuk uji publik.
Persamaan antara skripsi saudari Vitri Artarni Aisyiyah dengan skripsi ini
yaitu, keduanya sama-sama membahas metode Ummi. Keduanya menggunakan
menggunakan metode penelitian kualitatif.
Penelitian diatas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan memiliki
perbedaan. Penelitian ini mengacu pada peningkatan kemampuan membaca AlQur‟an melalui metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo pada
aspek kelancaran membaca, tajwid, serta makharijul huruf. Sedangkan peneliti
terdahulu menekankan pada implementasi pembelajaran Al-Qur‟an di kelas
tajwid Ummi siswa kelas V dan VI MI Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar
yang mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an dan evaluasi
pembelajaran Al-Qur‟an. Tempat penelitian berbeda, penelitian diatas di MI
Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo dan penelitian sekarang di MI
Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo.
3.

Siti Chomsatin tahun 2016, yang berjudul “Kegiatan Pembelajaran Membaca AlQur‟an di SDN 1 Nologaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi IAIN
Ponorogo.
Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) pelaksanaan kegiatan pembiasaan
membaca Al-Qur‟an di SDN 1 Nologaten Ponorogo dilatarbelakangi sebagai
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bentuk pengenalan Al-Qur‟an kepada siswa sebagai pedoman hidup umat Islam
sesuai dengan ajaran agama Islam, sedangkan tujuannya adalah agar anak dapat
membaca Al-Qur‟an, penanaman karakter dan menanamkaan rasa cinta terhadap
Al-Qur‟an sejak dini, 2) peran guru sebagai administator: guru berperan
mengatur waktu kegiatan, dan memberi tanda centang pada siswa yang lancar
membaca untuk menciptakan suasana positif, motivator: guru berperan
memantau,

mengontrol,

dan

membimbing

anak

satu

persatu

dengan

menggunakan metode iqro‟,fasilitator: guru berperan memfasilitasi siswa dengan
mendatangkan ustadz Gontor serta menyediakan media belajar sebagai bantuan
teknis dalam kegiatan pembiasaan berupa Al-Qur‟an, juz‟ama, dan iqro‟.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tekanan penelitian beradapada
proses, penelitian kualitatif ini lebih banyak mementingkan segi proses dari pada
hasil.18
Persamaan yang peneliti temukan yaitu sama-sama mengajarkan siswa
membaca Al-Qur‟an. Sedangkan perbedaan yang peneliti temukan dari skripsi
Siti Chomsatin yaitu lebih memfokuskan pada pembiasaan membaca Al-Qur‟an
dan peran guru dalam kegiatan pembiasaan membaca Al-Qur‟an. Sedangkan
yang hendak peneliti lakukan yaitu memfokuskan pada kemampuan membaca

18

Siti Chomsatin, Kegiatan Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an di SDN 1 Nologaten
Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2016).
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Al-Qur‟an siswa melalui metode Ummi dari aspek kelancaran membaca, tajwid,
serta makharijul huruf. Tempat penelian juga berbeda.

B. KAJIAN TEORI
1.

Kemampuan Membaca Al-Qur’an pada Aspek Kelancaran Membaca
melalui Metode Ummi
a.

Al-Qur’an
1) Pengertian Al-Qur‟an
Al-Qur‟an menurut bahasa berarti “bacaan”. Didalam Al-Qur‟an
sendiri ada pemakaian kata “Qur‟an” dalam arti demikian sebagai
tersebut dalam ayat 17, 18 surat (75) Al-Qiyamah: “Sesungguhnya
mengumpulkan Al-Qur‟an (di dalam dadamu) dan (menetapkan)
bacaannya hendaklah kamu ikuti bacaannya.” Kemudian dipakai kata
“Qur‟an” untuk Al-Qur‟an yang dikenal sekarang ini. Adapun definisi
Al-Qur‟an ialah: Kalam Allah SWT yang merupakan mu‟jizat yang
diturunkan

(diwahyukan)

kepada

Nabi

Muhammad

saw

dan

membacanya adalah ibadah.19
Secara etimologis, lafadz Al-Qur‟an berasal dari bahasa Arab , yaitu
qara‟a yang berarti membaca, qira‟ah yang berarti mengumpulkan dan
menghimpun. Sedangkan secara terminologis, Al-Qur‟an berarti kalam
Allah yang bersifat mu‟zijat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
19

Zainal Abidin S, Seluk Beluk Al-Qur‟an (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 1.
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SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya dari
Allah SWT.20
Tiada bacaan semacam Al-Qur‟an yang dibaca oleh ratusan juta
orang yang tidak mengerti artinya dan atau tidak dapat menulis dengan
aksaranya. Bahkan dihafal huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja,
dan anak-anak. Tiada bacaan melebihi Al-Qur‟an dalam perhatian yang
diperolehnya, bukan saja sejarahnya secara umum, tetapi ayat demi ayat,
baik dari segi masa, musim, dan saat turunnya, sampai kepada sebabsebab serta waktu-waktu turunnya. Tiada bacaan sebanyak kosakata AlQur‟an yang berjumlah 77.439 (tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh
sembilan) kata, dengan jumlah huruf 323.015 (tiga ratus dua puluh tiga
ribu lima belas) huruf yang seimbang jumlah kata-katanya, baik antara
dengan lawan kata dan dampaknya. 21
2) Kandungan Al-Qur‟an
Kandungan Al-Qur‟an, Al-Qur‟an sebagai kitab suci umat Islam
merupakan kumpulan firman Allah (kalam Allah) yang diwahyukan
kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk-petunjuk
bagi umat manusia, kandungan Al-Qur‟an diantaranya:22

20

Mohammad Nor Ichwan, Belajar Al-Qur‟an (Semarang: RASAIL, 2005), 37.
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an Tafsir Tematikatas Dasar Berbagai Personal
Umat (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 3-4.
22
Fard Bin Abdurrahmad Ar-Rumi, Ulumul Qur‟an (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996),
86.
21
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a) Untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dari segala bentuk
syirik serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang
sempurna bagi Tuhan semesta alam.
b) Untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni
bahwa umat manusia merupakan umat yang seharusnya dapat
bekerja sama dalam pengabdian kepada Allah dan pelaksanaan
tugas kekhalifahan.
c) Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan.
d) Untuk mengajak manusia berpikir dan bekerja sama dalam
kehidupan bermasyarakat.
e) Untuk membasmi kemiskinan.
3) Fungsi dan Peran Al-Qur‟an
Agar fungsi dan peran Al-Qur‟an ini dapat dirasakan dalam kancah
kehidupan manusia, terutama bagi umat Islam, maka mereka harus
mempunyai komitmen terhadap Al-Qur‟an, yaitu: pertama, mengimani
Al-Qur‟an, yaitu meyakini bahwa Al-Qur‟an adalah Kalamullah yang
diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia mengandung kebenaran
yang mutlak dan merupakan syariat terakhir yang menyempurnakan
syariat-syariat yang diturunkan Allah SWT. Kedua, mempelajari AlQur‟an,

mempelajari

mengarungi

kehidupan

Al-Qur‟an
untuk

merupakan
memperoleh

modaldasar
kebahagiaan

dalam
dan

keberuntungan. Membaca dan memahaminya juga akan menambah
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kualitas keimanan dan membentengi diri dari perbuatan jahat dan siasia. Ketiga, mengamalkan Al-Qur‟an. Pengamalan Al-Qur‟an adalah inti
dari komitmen setiap setiap muslim, karena segala yang dikandungnya
bukan hanya ditujukan untuk dipahami, melainkan untuk membentuk
mental dan jiwa. Setelah memiliki komitmen terhadap AL-Qur‟an maka
akan terasa fungsi dan peran Al-Qur‟an dalam menjalani kehidupan ini.
Fungsi Al-Qur‟an yang utama dan sangat esensial adalah sebagai
pedoman hidup dan memberi petunjuk umat manusia ke jalan yang baik
dan benar agar manusia memperoleh kebahagiaan dalam menjalani
hidupnya, seperti dalam firmannya (Q.S. An-Nisa:105) “Sesunggguhnya
Kami telah menurunkan Al-Qur‟an kepadamu dengan membawa
kebenaran dan supaya kamu mengadili antarmanusia dengan apa yang
Allah wahyukan kepadamu”. Fungsi lain dari Al-Qur‟an adalah sebagai
korektor dan penyempurnaan terhadap kitab-kitab Allah yang telah
diturunkan sebelumnya. Fungsi akbar dari Al-Qur‟an adalah sebagai
mukjizat terakhir dan terbesar bagi Nabi

Muhammad SAW.

Kemukjizatan Al-Qur‟an ini meliputi, aspek bahasa, aspek sejarah, dan
isyarat tentang sains atau ilmu pengetahuan.23
4) Macam-macam Metode Membaca Al-Qur‟an

23

Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 74-77.
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Didalam jurnal ida Vera Sophya terdapat macam-macam membaca AlQur‟an sebagai berikut:24
a) Metode Baghdadiyah
Metode ini disebut metode “Eja”, berasal dari Bagdad masa
pemerintahan khalifah Bani Abbasiyah. Tidak tahu pasti siapa
penyusunnya, dan telah seabad lebih berkembang secara merata di
tanah air. Materi-materinya diurutkan dari yang konkret ke abstrak,
dari yang mudah ke yang sukar, dan dari yang umum sifatnya
kepada materi yang terperinci. Secara garis besar, qoidah
baghdadiyah memerlukan 17 langkah dan 30 huruf hijaiyyah selalu
ditampilkan secara utuh dalam tiap langkah. Variasi tiap langkah
menimbulkan rasa estetika bagi siswa (enak didengar) karena
bunyinya bersajak irama. Metode ini diajarkan secara klasikal
maupun privat.
b)

An-Nahdiyah
Metode

ini

merupakan

pengembangan

dari

metode

baghddiyyah yang disusun oleh sebuah lembaga pendidikan di
Tulungagung Jawa Timur. Metode inilebih menekankan pada
kesesuaian dan keteraturan dengan ketukan. Ketukan disini
merupakan jarak pelafalan satu huruf dengan huruf lainnya,
24

Ida Vera Sophya & Saiful Mujab, “Metode Baca Al-Qur‟an,” Elementary,2 (Juli-Desember,
2014), 338.
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sehingga dengan ketukan bacaan sntri akan sesuai baik panjang
pendeknya dari bacaan Al-Qur‟an.
c) Metode Iqro‟
Metode iqro‟ terdiri dari 6 jilid dengan variasi warna cover
yang memikat. Metode ini diterapkan dengan cara belajar santri
aktif yaitu guru sebagai penyimak saja, privat yaitu penyimakan
seorang demi seorang bila secara klasikal harus dilengkapi dengan
peraga, asistensi, dan komunikatif.
d) Metode Qira‟ati
Metode baca Al-Qur‟an qira‟ati ditemukan oleh KH. Dachlan
Salim Zarkasyi dari Semarang, Jawa Tengah. KH. Dachlan
berwasiat supaya tidak sembarangan orang mengajarkan metode
qira‟ati, tapi semua orang boleh diajar dengan metode qira‟ati.
Metode qiro‟ati yaitu dilakukan dengan klasikal dan privat. Sejak
awal belajar siswa ditekankan untuk membaca dengan tepat dan
cepat.
e) Metode Al-Barqy
Metode al-Barqy dapat dinilai sebagai metode cepat membaca
Al-Qur‟an yang paling awal. Metode ini ditemukan oleh dosen
Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, Mudzahidir Sulthon
pada 1965. Awalnya metode ini diperuntukkan bagi siswa SD Islam
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At-Tarbiyah Surabaya. Siswa yang belajar metode ini lebih cepat
mampu membaca Al-Qur‟an.
f)

Metode Tilawati
Metode tilawati disusun pada tahun 2002 oleh tim H. Hasan
Sadzili, H. Ali Muaffa, dkk, yang kemudian dikembangkan oleh
Pesantren Virtual Nurul Falah Surabaya. Pembelajaran metode
tilawati disampaikan dengan praktis, menggunakan lagu rost, dan
menggunakan pendekatan klasikal dan individu secara seimbang.

g) Metode Dirosa (Dirasah Orang Dewasa)
Dirosa merupakan sistem pembinaan Islam berkelanjutan yang
diawali dengan belajar baca Al-Qur‟an. Panduan baca Al-Qur‟an
pada Dirosa disusun tahun 2006 yang dikembangkan Wahdah
Islamiyah Gowa. Metode pengajarannya adalah baca-tunjuk-simakulang, yaitu pembinaan membacakan, peserta menunjuk tulisan,
mendengarkan dengan seksama kemudian mengulangi bacaan tadi.
Semakin banyak mendengar dan mengulang, semakin besar
kemungkinan untuk bisa Al-Qur‟an lebih cepat.
h) Metode Yanbu‟a
Yanbu‟a merupakan metode pembelajaran Al-Qur‟an ciptaan
dari Tim penyusun yang dipimpin oleh KH. M. Ulil Albab Arwani,
beliau adalah putra kiai kharismatik Kudus yang dikenal sebagai
ahli ilmu Al-Qur‟an yaitu KH. Muhammad Arwani. Metode
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Yanbu‟a mempunyi arti sumber, mengambil dari kata Yanbu‟ul
Qur‟an berarti sumber Al-Qur‟an. Yanbu‟a berkembang pada tahun
2004, terdiri dari 7 juz atau jilid untuk TPQ dan 1 juz untuk pra TK
dan dalam pembelajarannya dimulai dengan pengenalan huruf
hijaiyah beserta harakatnya ditulis secara bertahap, dari tingkat
sederhana ketingkat yang sulit.
i)

Metode Ummi
Ummi bermakna “ibuku” (berasal dari bahasa Arab dari kata
“ummun”dengan tambahan ya‟ mutakallim). Ibu yang telah
mengajarkan banyak hal kepada kita, juga mengajarkan bahasa pada
kita dan orang yang paling sukses mengajarkan bahasa di dunia ini
adalah ibu kita. Pada hakikatnya pendekatan bahasa ibuitu ada 3
unsur yaitu, langsung, diulang-ulang, dan kasih sayang yang tulus. 25

b. Kelancaran Membaca Al-Qur’an
1) Pengertian Kelancaran Membaca Al-Qur‟an
Membaca merupakan satu dari empat keterampilan berbahasa.
Keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis adalah
keempat komponen yang saling berkaitan. Membaca merupakan
kegiatan yang melibatkan unsur auditif (pendengaran) dan visual
(pengamatan).26 Membaca adalah kegiatan memahami makna yang

25
26

Ummi Foundation, Modul Sertifikasi Guru Metode Ummi, 4.
Ana Widyaastuti, Anak Gemar Baca Tulis (Jakarta: PT. Gramedia, 2017), 1-2.
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terdapat dalam tulisan. Secara istilah membaca adalah proses
pengolahan bacaan secara kritis kreatif yang dilakukan pembaca untuk
memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti
oleh penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. 27
Membaca pada hakikatnya suatu yang rumit yang melibatkan
banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga
melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolianguistik, dan metakognitif.
28

Kemampuan membaca adalah dapat memahami fungsi dan makna
yang dibaca dengan jalan mengucapkan bahasa, mengenal bentuk,
memahami isi yang dibaca.29 Kemampuan membaca merupakan dasar
untuk menguasai berbagai bidang studi. Pada anak usia sekolah
permulaan tidak segera memiliki kemampuan membaca, maka ia akan
mengalami banyak kesulitan-kesulitan dalam mempelajari berbagai
bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. Oleh karena itu anak harus
belajar membaca agar ia dapat membaca untuk belajar. 30
Kemampuan membaca adalah suatu hal yang penting yang
dilakukan oleh pembaca supaya bisa membaca sesuai daya serapnya,
yang diajarkan kepada anak pada usia dini.
27

Nurhadi, Teknik Membaca (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 2.
Frida Rahim, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2008),2.
29
Broto, Pengajaran Bahasa Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 143.
30
Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka
Cipta, 2003), 200.
28
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Samuel mendefinisikan kelancaran membaca sebagai kemampuan
untuk mengenal kata dan memahami suatu bacaan pada waktu yang
bersamaan. Teori ini

diturunkan dari teori otomatisitas yang

dikembangkan oleh Laberge & Samuel.31
2) Komponen yang Terdapat pada Kelancaran Membaca yaitu:
a) Ketepatan,

merupakan

kemampuan

untuk

mengenali

atau

mengkode kata-kata secara tepat.
b) Kecepatan, merupakan kemampuan untuk dengan cepat menggali
kata-kata secara otomatis.
c) Intonasi, merupakan kemampuan membaca dengan ungkapan yang
tepat dan ekspresif (mengacu pada kealamian dalam membaca),
yaitu membaca teks dengan intonasi yang sesuai, tekanan irama
yang mempengaruhi pengaturan tanda baca dalam suatu bacaan.
Siswa yang membaca kata-kata secara tidak tepat tidak akan
memahami pesan dan pembacaan kata yang tidak akurat bisa
menyebabkan salah tafsir terhadap bacaan yang dibaca.
Untuk mengetahui perkembangan anak dalam belajar Al-Qur‟an
metode Ummi, untuk itu diupayakan selain belajar di sekolah,
diharapkan orang tua juga dapat membimbing pada saat di rumah yaitu
dengan menandatangi kolom orang tua di buku prestasi.

31

Rawdhah Binti Yasa, “Rancangan Pelatihan Pengucapan Kata untuk Meningkatkan
Kelancaran Membaca Siswa Kelas I SD”, Jurnal Ilmiah Psikologi, 1 (2014), 90.
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3) Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca
Banyak

faktor

yang mempengaruhi

kemampuan membaca,

diantaranya sebagai berikut:32
a) Faktor fisiologis
Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan secara
logis (misalnya berbagai cacat otak), dan jenis kelamin. Kelelahan
juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk
belajar, khususnya belajar membaca.
b) Faktor intelektual
Intelegensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasil tidaknya
anak dalam membaca permulaan. Faktor metode mengajar guru,
prosedur,

dan

kemampuan

guru

jugaturut

mempengaruhi

kemampuan membaca permulaan anak.
c) Faktor lingkungan
Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemampuan membaca
siswa. Faktor lingkungan itu mencakup: a) latar belakang dan
pengalaman siswa dirumah, yaitu lingkungan membentuk pribadi,
sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. b)faktor sosial ekonomi
yaitu faktor orang tua, dan lingkungan tetangga merupakan faktor
yang membentuk lingkungan rumah siswa.

32

19.

Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 16-
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d) Faktor psikologis
Faktor ini mencakup: a) motivasi adalah faktor kunci dalam belajar
membaca, b) minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usahausaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat
membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediannya dalam
kesediannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian
membacanya atas kesadarannya sendiri, c) kematangan sosio dan
emosi serta penyesuaian diri yaitu ada tiga aspek kematangan dan
sosial, yaitu stabilitas emosi, kepercayaan, dan kemampuan
berpartisipasi dalam kelompok.
Faktor faktor di atas adalah sangat erat kaitannya dengan
kemampuan membaca Al-Qur‟an. Adapun dalam kemampuan
membaca Al-Qur‟an siswa ditunjukkan dengan prestasi hasil belajar
membaca Al-Qur‟an di sekolah.
c.

Metode Ummi
1) Pengertian Metode Ummi
Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan
rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah
disusun tercapai secara optimal. 33
Ummi bermakna “ibuku” (berasal dari bahasa Arab dari kata
“ummun”dengan tambahan ya‟ mutakallim). Ibu yang telah mengajarkan
33

Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 193.
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banyak hal kepada kita, juga mengajarkan bahasa pada kita dan orang
yang paling sukses mengajarkan bahasa di dunia ini adalah ibu kita.
Pada hakikatnya pendekatan bahasa ibuitu ada 3 unsur yaitu, langsung,
diulang-ulang, dan kasih sayang yang tulus.34
Metode Ummi merupakan metode yang digunakan dalam
pembelajaran Al-Qur‟an. Metode Ummi disini untuk pra sekolah, yaitu
metode yang dianalogikan kepada ibu (umi), artinya metode ini
merupakan metode belajar membaca kata “sajada”, maka dalam belajar
membaca kata “sajada”, dalam mengejanya adalah langsung per suku
kata (sa-ja-da). Anak tidak diperkenankan dengan mengeja per huruf (sa-j-a-d-a). 35
2) Kekuatan Metode Ummi
a) Metode yang Bermutu (Buku Ajar Membaca Al-Qur‟an Metode
Ummi)
Terdiri dari buku Pra TK, jilid 1 – 6, buku Ummi remaja/ dewasa,
gharib Al-Qur‟an, tajwid dasar beserta alat peraga dan metodologi
pembelajaran.
b) Guru yang Bermutu

34

Ummi Foundation, Modul Sertifikasi Guru Metode Ummi, 4.
Saul Al Faisal, “Persepsi Guru Ummi SD Fastabiqul Khairat Samarinda Terhadap
Tayangan Hafidz Indonesia di RCTI”, e-journal ilmu Komunikasi, 4 (2015), 21.
35
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Semua guru yang mengajar Al-Qur‟an metode Ummi diwajibkan
minimal melalui tiga tahapan, yaitu tashih, tahsin, dan sertifikasi
guru Al-Qur‟an.
c) Sistem Berbasis Mutu
Sistem berbasis mutu metode Ummi dikenal dengan 10 pilar sistem
mutu. Untuk mencapai hasil yang berkualitas semua pengguna
metode Ummi dipastikan menerapkan 10 pilar sistem mutu Ummi.
10 pilar metode Ummi adalah sebagai berikut:
1. Goodwill Managemen, adalah dukungan dari pengelola,
pemimpin, kepala sekolah terhadap pembelajaran Al-Qur‟an
dan penerapan sistem Ummi.
2. Sertifikasi

Guru,

adalah

pembekalan

metodologi

dan

manajemen pembelajaran Al-Qur‟an metode Ummi.
3. Tahapan yang baik dan benar
4. Target jelas dan terukur
5. Mastery

Learning

dan

konsisten,

yaitu

sesuai

dengan

karakteristik guru pengajar Al-Qur‟an metode Ummi yang
mempunyai komitmen pada mutu.
6. Waktu memadai
7. Quality Control yang Intensif, ada 2 jenis quality control yaitu,
internal control yang dilakukan oleh koordinator pembelajaran
Al-Qur‟an yang berhak menaikkan jilid seorang siswa dan

29

eksternal control yang hanya dapat dilakukan oleh team Ummi
Foundation yang biasanya dikemas dengan munaqashah.
8. Rasio Guru dan Siswa yang Proporsional, yaitu perbandingan
jumlah jumlah guru dan siswa proporsional ideal menurut
standar yang diterapkan pada pembelajaran Al-Qur‟an metode
Ummi adalah 1:(10-15) artinya satu orang guru maksimal
mengajar 10 sampai 15 siswa tidak boleh lebih.
9. Progress Report Setiap Siswa, hal ini diperlukan sebagai bentuk
laporan perkembangan hasil belajar siswa.
10. Koordinator yang handal, koordinator sangat menentukan
keberhasilan pembelajaran Al-Qur‟an dilembaga tersebut.36
3) Model Pembelajaran Metode Ummi
Diantara spesifikasi metode Ummi adalah pengguna model
pembelajaran yang memungkinkan pengelolaan kelas sangat kondusif
sehingga terjadi integrasi pembelajaran Al-Qur‟an yang tidak hanya
menekan ranah kognitif. Metodeologi tersebut dibagi menjadi 4, yaitu:37
a) Privat Individual
Yaitu metodologi pemahaman Al-Qur‟an yang dijalankan dengan
cara murid dipanggil atau diajar satu persatu sementara anak yang
lain diberi tugas membaca sendiri atau menulis buku Ummi.

36
37

Ummi Foundation, Modul Sertifikasi Guru Metode Ummi, 5-9.
Ibid, 9
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b) Klasikal Individual
Yaitu sebuah metode pembelajaran baca Al-Qur‟an yang dijalankan
dengan cara cara membaca bersama-sama halaman yang ditentukan
oleh guru, selanjutnya setelah dianggap tuntas oleh guru,
pembelajaran dilanjutkan dengan individual.
c) Klasikan Baca Simak
Yaitu sebuah metode pembelajaran baca Al-Qur‟an yang dijalankan
dengan cara membaca bersama-sama halaman yang ditentukan oleh
guru, selanjutnya setelah dianggap tuntas oleh guru, pembelajaran
dilanjutkan dengan pola baca simak, yaitu satu anak membaca
sementara lainnya menyimak halaman yang dibaca oleh temannya,
hal ini dilakukan walaupun halaman baca anak yang satu berbeda
dengan halaman baca anak yang lain. Metode ini digunakan jika
dalam satu kelompok jilidnya sama tetapi halamannya berbeda.
d) Klasikal Baca Simak Murni
Metode baca simak murni sama dengan metode metode klasikal
baca simak, perbedaannya kalau klasikal baca simak murni jilid dan
halaman anak dalam satu kelompok sama.
4) Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Metode Ummi
Tahapan pembelajaran Metode Ummi merupakan langkah-langkah
mengajar Al-Qur‟an yang harus dilakukan seorang guru dalam proses
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belajar-mengajar, tahapan disini dilakukan secara berurutan sesuai
dengan hierarkinya.
Tahapan pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an metode Ummi
dijabarkan sebagai berikut:38
a)

Pembukaan
Pembukaan adalah kegiatan pengkondisian para siswa untuk siap
belajar, dilanjutkan dengan salam pembuka dan membaca do‟a
pembuka belajar Al-Qur‟an bersama-sama.

b) Apersepsi
Apersepsi adalah mengulang kembali materi yang telah diajarkan
sebelumnya untuk dapat dikaitkan dengan materi yang akan
diajarkan pada hari ini.
c)

Penanaman konsep
Penanaman konsep adalah proses menjelaskan materi/pokok
bahasan yang akan diajarkan pada hari ini.

d) Pemahaman konsep
Pemahaman konsep adalah memahamkan kepada anak terhadap
konsep yang telah diajarkan dengan cara melatih anak untuk
membaca contoh-contoh yang tertulis dibawah pokok bahasan.
e)

38

Ibid, 10

Latihan/keterampilan
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Latihan/keterampilan adalah melancarkan bacaan anak dengan
cara mengulang-ulang contoh atau latihan yang ada pada halaman
pokok bahasan dan halaman latihan.
f)

Evaluasi
Evaluasi adalah pengamatan sekaligus penilaian melalui buku
prestasi terhadap kemapuan dan kualitas bacaan anak satu persatu.

g) Penutup
Penutup adalah pengkondisian anak untuk anak untuk tetap tertib
kemudian membaca do‟a penutup dan diakhiri dengan salam
penutup dari ustadz maupun ustadzah.
5) Tata Cara Pengajaran Metode Ummi
Adapun strategi pembelajaran al-Qur‟an yang diterapkan melalui
Metode Ummi yaitu:
a)

Guru dalam keadaan duduk mengucapkan salam kepada siswa
yang juga dalam keadaan duduk rapi.

b) Membaca surat Al-Fatihah bersama-sama (dari ta‟awudz).
c)

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

ِ ِ ِ ِ ِّ ر
ِ ِي ولِلْم ْؤِمن
ْي
َ ْ ْي ام
َْ
َ َّ ب ا ْغف ْرِل َول َوال َد
َ

ِ
. يَ ْف َقه ْوا قَ ْوِِل, َو ْحل ْل ع ْق َدةً ِم ْن لِ َس ِاِن, َويَ ِّس ْرِِل أ َْم ِرى,ص ْد ِرى
ِّ َر
َ ب ا ْشَر ْح لىي
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d) Dilanjutkan dengan do‟a awal pelajaran secara terputus-putus dan
siswa menirukan.

ِ ِ
ِ ِ َ ن,آن الْع ِظي ِم
ِ
,ب
ْ ْ َ  بِاالق ْر, افْ تَ ْح لَنَا بَابَنَا, يَا َعلْيم,يَا فَتَّاح
ٌ ْ َوفَ ْت ٌح قَ ِري,صٌرم َن اللّه
ِِ ِ
ِ
ِِ
,ص ْد ِري
َ ِ اللّه َّم نَ ِّوْر بِ ِكتَاب,ْي
َ ْ َوبَ ِّش ِر الْم ْؤمن
َ  َو ْشَر ْح بِه,ص ِري’ َوأَطْل ْق بِه ل َس ِاِن
َ َك ب
ِ
ِ
 َوإِنّه الَ َح ْو َل,ك
َ ِ فَِإنَّه الَ َح ْو َل َوالَق َّوةَ إِالَّب,ك
َ ِك َوق ّوت
َ  ِِبَ ْول,استَ ْع ِم ْل بِِه َج َسدي
ْ َو
.َوالَق َّوَة إِالَّبِااللّ ِه الْ َعلِ ِّي الْ َع ِظْي ِم
e)

Dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek yang sudah
ditentukan oleh sekolah.

f)

Mengulang kembali pelajaran yang lalu (klasikal dengan alat
peraga).

g) Penanaman Konsep secara baik dan benar.
h) Pemahaman Konsep/latihan.
i)

Terapkan terampil.

j)

Berikan tugas-tugas di rumah sesuai dengan kebutuhan.

k) Do‟a akhir pelajaran

ِ
 اللّه َّم ذَ ِّك ْرِِن,ًاج َعلْه ِِل اَِم ًاما َّون ْوًرا ّوه ًدى َّوَر َْحَة
ْ  َو,اللّه َّم ْار ََحِِْن بِاالْق ْرآن
َّهار
َ  َو ْارزقِْ ِْن تِالََوتَه انَااللّْي ِل َوأَطَْر, َو َعلِّ ْم ِِن ِمنْه َما َج ِهلْت,ِمنْ ه َما نَ ِسْيت
َ اف الن

ِ َّ  واجع ْله ِِل ح َّجةً يَّا ر,ِِ
.ْي
َ ْ ب الْعلَم
َْ َ
َ
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l)

Salam.

6) Kelebihan dan Kekurangan Metode Ummi
a) Kelebihan:
1) Buku panduan metode Ummi terbagi menjadi 2, yaitu untu
anak terdiri dari 6 jilid, untuk dewasa terdiri dari 3 jilid yang
mana edisi dewasa ini isinya sama dengan edisi anak hanya saja
edisi dewasa merupakan rangkuman dari edisi anak.
2) Menciptakan santri yang membaca dengan fashih, benar, dan
tartil.
3) Menciptakan santri yang terampil dan cepat (tanpa pikir
panjang) dalam membaca.
b) Kekurangan:
1) Biaya workshop (pelatihan) yang mahal.
2) Buku panduan relatif mahal.39

2.

Kemampuan Membaca Al-Qur’an pada Aspek Tajwid
a.

Pengertian Ilmu Tajwid
Tajwid adalah membacanya Al-Qur‟an bisa mendatangi makhrojmakhrojnya huruf, dibaca menurut semestinya yang tepat dan mengompliti
semua sifat huruf seperti membaca qolqolah, membaca hamz pada huruf

39

2013).

Umar Sidiq, Hand Out Matrikulasi Al-Qur‟an (Ponorogo: Lembaga Studi Al-Qur‟an LSQ,
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isti‟lak, membaca tipis (tarqiq) pada huruf istifal, membaca mad, ghunnah
idzhar, idghom, dll. Semuanya bisa terbaca menurut ketentuannya masingmasing. 40
Ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca
Al-Qur‟an dengan sebaik-baiknya.belajar ilmu tajwid hukumnya fardlu
kifayah, sedang membaca Al-Qur‟an dengan baik (sesuai dengan ilmu
tajwid) itu hukumnya fardlu „ain.41
Dengan demikian tajwid merupakan suatu cabang ilmu yang
mempelajari bagaimana cara mengeluarkan huruf dengan tepat serta semua
ketentuan-ketentuan dan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara
membaca Al-Qur‟an dengan baik dilihat dari lafadz maupun maknanya.
Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid/Tashih:42
a) Fardu kifayah dalam segi praktik adalah menguasai teoriilmu tajwid,
seperti macam-macam mad, definisi mad, definisi setiap mad, jumlah
huruf mad, atau teori hukum nun sukun dan mim sukun, dengan
mengetahui semua pembagiannya. Sedangkan pengertian fardu kifayah
adalah apabila sebagian orang telah melaksanakannya, maka gugurlah
dosa bagi orang lain yang belum atau tidak melaksanakannya.

40

Maftuh Bustanul Birri, Standar Tajwid Bacaan Al-Qur‟an(Lirboyo Kediri: Madrasah
Murottilil Qu‟an), 25.
41
Imam Zarkasyi, Pelajaran Tajwid (Ponorogo: TRIMURTI PRESS Gontor, 1955), vi
42
Rohmatullah & Megah Tinambun, Praktis & Mudah Kuasai Tajwid (Yogyakarta: Checlist,
2018), 7.
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b) Fardu „ain dalam segi praktik maksudnya adalah membaca Al-Qur‟an
harus benar, sekalipun tidak mengetahui nama tajwidnya atau
mengetahui jumlah huruf dan definisi teori hukum bacaan mad atau
hukum nun sukun, mim sukun, dan lain-lain. Sedangkan pengertian
fardu „ain adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap muslim atau
muslimah tanpa terkecuali. Jika ada sebagian orang yang belum
melakukannya, maka ia berdosa.
b. Tahsin Tilawah Al-Qur’an
Tahsin

yang

artinya

memperbaiki,

membaguskan,

menghiasi,

mempercantik, membuat lebih baik dari semula. Tilawah berarti bacaan.
Tahsin tilawah yaitu upaya memperbaiki dan membaguskan bacaan AlQur‟an.
Agar program Tahsin Tilawah nampak berhasil dan mencapai terget,
maka perlu dipahami target atau sasaran Tahsin yang harus dipacai adalah:43
a) Terciptanya kemampuan melafalkan huruf-huruf dengan baik dan benar,
sesuai dengan makhraj dan sifatnya.
b) Terciptanya kemampuan membaca ayat-ayat Al-Qur‟an sesuai dengan
hukum-hukum tajwid.
c) Terciptanya kemampuan membaca ayat-ayat Al-Qur‟an dengan lancar,
dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid, sehingga mampu

43

Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur‟an & Pembahasan Ilmu Tajwid (Jakarta:
Pustaka Al-Kausar, 2010), 6.
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melaksanakan anjuran Rasulullah membaca 30 juz dalam waktu
sebulan.
d) Terciptanya kemampuan menghafal, minimal 1 juz dengan melafalkan
yang baik dan benar.
e) Terciptanya kemampuan menguasai kaidah-kaidah ilmu tajwid, karena
bagi pembaca Al-Qur‟an (Qari) yang memahami dan menguasai kaidahkaidah tajwid, kecil kemungkinannya melakukan kesalahan saat
membaca Al-Qur‟an, di sisi lain ia juga mampu mengajarkan kepada
keluarga dan masyarakat.
c.

Petunjuk Singkat Mengajar Ilmu Tajwid
Dalam buku Ummi terdapat petunjuk singkat mengajar ilmu tajwid
diantaranya sebagai berikut: 44
a) Guru menjelaskan pokok pelajaran terlebih dahulu, kemudian seluruh
murid membaca bersama-sama pokok pelajaran tersebut, kemudian
secara bergantian setiap murid menghafalkan/memahami pokok
pelajaran tersebut.
b) Murid mempraktekkannya dalam latihan ayat Al-Qur‟an yang tertulis di
akhir setiap pokok bahasan.
c) Setelah selesai tajwid dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur‟an dengan
metode baca simak murni.

44

Masruri &A. Yusuf, Belajar Mudah Membaca Al-Qur‟an Tajwid Dasar Ummi (Surabaya:
Lembaga Ummi Foundation, 2007).
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d) Usahakan dalam mengajar dibantu dengan alat peraga.
d.

Keutaman Mempelajari Tilawah Al-Qur’an
Dalam buku Ahmad Annuri terdapat keutaman mempelajari tilawah AlQur‟an, diantaranya sebagai berikut:45
a) Tolak ukur kualitas kebaikan seorang muslim adalah sejauh mana upaya
dan usahanya dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Qur‟an.
b) Dengan membaca Al-Qur‟an maka Allah akan turunkan sakinah
(ketentraman), rahmat, malaikat, dan Allah menyebut-nyebut orang
mempelajari kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya.
c) Membaguskan Tilawah Al-Qur‟an akan mendapat pahala yang lebih
baik.
d) Mempelajari Al-Qur‟an adalah sebaik-baiknya kesibukan.
e) Membaca Al-Qur‟an dengan tajwid akan mendapat derajat yang tinggi.
f)

3.

Akan mendapat syafaat dihari kiamat.

Kemampuan Membaca Al-Qur’an pada Aspek Makharijul Huruf
a.

Pengertian Makharijul Huruf
Makhraj secara bahasa adalah tempat keluar. Sedangkan menurut istilah
adalah suatu nama tempat, yang pada tempat tersebut huruf dibentuk
(diucapkan). Dengan demikian, makhraj huruf adalah tempat keluarnya

45

Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur‟an........, 20-22.
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huruf pada waktu tersebut dibunyikan. 46Makharijul huruf adalah tempat
keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafal (pengucapan)
yang dengannya dibedakan suatu huruf dengan huruf lainnya.47
Seorang yang sedang tilawah Al-Qur‟an tidak akan bisa membedakan
huruf satu dengan huruf yang lain tanpa mengerti pelafalan huruf itu pada
tempat keluarnya. Karena itu sangat penting mempelajari makharijul huruf
agar pembaca terhindar dari hal-hal sebagai berikut:48
a) Kesalahan mengucapkan huruf yang mengakibatkan berubah makna.
b) Ketidakjelasan bentuk-bentuk bunyi huruf, sehingga tidak bisa
dibedakan antara huruf satu dengan huruf yang lain.
b.

Tempat Keluarnya Huruf:
Dalam buku Ahmad Annuri terdapat tempat keluarnya huruf, diantaranya
sebagai berikut:49
1) Rongga Mulut dan rongga Tenggorokan terbuka
a) Membuka mulut dengan sempurna: alif sukun
b) Menurunkan bibir bagian bawah: ya‟ sukun
c) Memonyongkan dua bibir: wawu sukun
2) Tenggorokan
a) Tenggorokan bawah: hamzah, ha ()ﺀ ﻩ
46

Ibid, 43.
Rohmatullah & Megah Tinambun, Praktis & Mudah Kuasai Tajwid (Yogyakarta,
Checklist, 2018), 11
48
Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur‟an........., 44-45.
49
Ibid, 45-51.
47
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b) Tenggorokan tengah: „ain, ha ( ) ﻉ ﺡ
c) Tenggorokan atas: ghoin, kho ()ﻍ ﺥ
3) Lidah
a)  ﻕkeluar dari pangkal lidah (dekat tenggorokan) dengan
mengangkatnya ke atas langit-langit.
b)  ﻙmakhraj qaf namun pangkal lidah diturunkan. Yakni sebelah
bawah sedikit dari tempat keluar huruf qaf.
c)  ﺝ-  ﺵ-  ﻱkeluar dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit.
d)

 ﺽkeluar dari sisi lidah atau salah satunya bertemu dengan gigi
geraham (dua tepi lidah bertemu dengan gigi geraham).

e)  ﻝKeluarnya dengan menggerakkan semua lidah dan bertemu ujung
langit-langit. Yaitu dua tepi lidah (sebelah depan) secara bersamaan,
setelah makhraj dhad dengan gusi atas.
f)

 ﻥKeluarnya dari ujung lidah di bawah makraj ﻝ

g)  ﺭKeluarnya dari ujung lidah, hampir sama seperti dengan
memasukkan punggung lidah. Yaitu dekat makhraj nun dan masuk
pada punggung lidah.
h)  ﻁ-  ﺩ-  ﺕKeluarnya dari ujung lidah yang bertemu denganpangkal
gigi seri atas.
i)

 ﺹ-  ز-  ﺱKeluar dari ujung lidah hampir bertemu dengan gigi
depan bagian bawah
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j)

 ﺕ-  ﻅ-  ﺫUjung lidah keluar sedikit, bertemu dengan ujung gigi
depan bagian atas.

4) Dua Bibir
a)  ﻑBibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi atas
b)  ﻭ-  ﻡ-  ﺏHuruf mim dan ba‟ dengan menempelkan 2 bibir,
sedangkan wau dengan memonyongkan bibir.
5) Rongga Hidung
Huruf yang keluar dari rongga hidung yaitu ghunnah (dengung).
Ghunnah terdapat tujuh tempat yaitu: idgham bighunnah, iqlab, ikhfa‟,
ikhfa‟ syafawi, idgham mitslain, huruf nun dan mim tasydid baik saat
washal (disambung) atau waqaf (berhenti), lafazh irkam ma‟ana
(idgham mutajanisain).
c.

Sifat-sifat Huruf
Sifat secara bahasa adalah makna yang melekat pada sesuatu baik secara
indrawi seperti putih dan biru, maupun maknawi seperti ilmu, hidup, dan
sabar. Sifat secara istilah yaitu keadaan tertentu yang datang pada huruf
tatkala mengucapkannya. Pembagian sifat huruf ada 2 yaitu:50
1) Tidak memiliki lawan kata
a) Sifat Shafir

50

Rohmatullah & Megah Tinambun, Praktis & Mudah Kuasai Tajwid (Yogyakarta: Checlist,
2018), 33-50.
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Shafir adalah suara tambahan yang keluar mirip burung. Shafir
adalah suara tambahan yang keluar dari dua bibir ketika
mengucapkan huruf-huruf ash-shafir kerena melewati tempat yang
sempit. Adapun jumlah hurufnya ada 3, yaitu: ()ز ﺱ ﺹ
b) Sifat Qalqalah
Qalqalah adalah pantulan atau getaran suara ketika membaca
huruf qalqalah yang berharakat sukun atau disukunkan. Adapun
jumlah hurufnya ada 5, yaitu: )(ﺏ ﺝ ﻁ ﺩ ﻕ
c) Sifat Liin
Liin adalah pengucapan huruf yang lembut tanpa harus
dipaksakan ketika huruf liin sukun dan sebelumnya fathah. Adapun
jumlah huruf liin ada 2, yaitu ( ) ﻭ ﻱ
d) Sifat Inhirat
Inhirat adalah huruf yang pengucapannya miring atau
tergelincir dari makhrajnya. Adapun jumlah hurufnya ada 2, yaitu
( )ﻝ ﺭ
e) Sifat Takrir
Takrir adalah pengucapan huruf yang disertai bergetarnya
ujung lidah dengan getaran yang lembut akibat sempitnya makhraj.
Adapun hurufnya hanya ada satu, yaitu () ﺭ
f)

Sifat Tafasysyi
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Tafasysyi adalah pengucapan huruf yang disertai dengan
menyebarnya angin dalam mulut. Adapun jumlah hurufnya hanya
ada satu, yaitu () ﺵ
g) Sifat Istithaalah
Istithaalah adalah memanjangnya suara dari awal sisi lidah
sampai akhir. Adapun hurufnya hanya satu, yaitu () ﺽ
h) Sifat Ghunnah
Ghunnah adalah suara yang keluar dari rongga hidung yang
menyertai huruf ( ) ﻥdan ( ) ﻡ
2) Memiliki lawan kata
a) Segi Napas atau Udara
1) Al-Hams
Hams adalah mengalir atau keluarnya napas ketika
mengucapkan huruf-huruf Al-Hams karena lemahnya huruf
tersebut bersandar pada makhraj-nya. Adapun jumlah huruf
yang dibaca dengan cara al-hams ada 10, yaitu: ( ﺕ ﺙ ﺡ ﺥ ﺱ
)ﺵ ﺹﻑ ﻙ ﻩ
2) Al-Jahr
Jahr adalah bertahannya aliran napas ketika mengucapkan
huruf-huruf Al-Jahr karena kuatnya bersandar pada makhraj.
Adapun jumlah hurufnya ada 18, yaitu: ( ﺏ ﺝ ﺩ ﺫ ﺭ ز ﺽ ﻁ ﻅ ﻉ ﻍ
) ﻕﻝ ﻡ ﻥ ﻭ ﺀ ﻱ
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b) Segi Suara
1) Asy-Syiddah
Asy-Syiddah
mengucapkan

adalah
huruf-huruf

tertahannya
asy-syiddah

suara

ketika

disebabkan

sempurnanya sandaran atau tekanan yang kuat terhadap
makhrajnya. Adapun hurufnya ada 8, yaitu: ()ﺀ ﺏ ﺕ ﺝ ﺩ ﻁ ﻕ ﻙ
2) Ar-Rakhaawah
Ar-Rakhaawah

adalah

mengalirnya

suara

ketika

mengucapkan huruf-huruf ar-rakhawah disebabkan sandaran
atau tekanan yang lemah terhadap makhrajnya. Adapun jumlah
hurufnya ada 15, yaitu: ( ﺙ ﺡ ﺥ ﺫ ز ﺱ ﺵ ﺹ ﺽ ﻅﻍ ﻑ ﻭ ﻩ
)ﻱ
c) Segi Pangkal Lidah
1) Al-Isti‟laa‟
Al-Isti‟laa‟ adalah naiknya pangkal lidah ke langit-langit
atas ketika mengucapkan huruf-huruf isti‟la. Adapun hurufnya
ada 7, yaitu:
2) Al-Istifaal
Al-Istifaal adalah turunnya pangkal lidah dari langit-langit
(tetap dibawah) ketika mengucapkan huruf-huruf al-Istifaal.
Adapun jumlah hurufnya ada 21, yaitu:
d) Segi Lidah dengan Langit-langit
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1) Al-Ithbaaq
Al-Ithbaaq adalah menempelnya lidah dengan langit-langit
ketika mengucapkan huruf-huruf al-ithbaaq. Adapun jumlah
hurufnya ada 4, yaitu: ()ﺹ ﺽ ﻁ ﻅ
2) Al-Infitaah
Al-Infitaah adalah terpisahnya (terbuka) lidah dengan
langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf al-infitaah.
Adapun hurufnya ada 24, yaitu: ( ﺏ ﺕ ﺙ ﺝ ﺡ ﺥ ﺩ ﺫ ﺭ ز ﺱ
)ﺵ ﻉ ﻍ ﻑ ﻕ ﻙ ﻝ ﻡ ﻥ ﻭ ﻩ ﺀ ﻱ
e) Segi Mudah Tidaknya Huruf Dikeluarkan
1) Al-Idzlaaq
Al-Idzlaaq adalah mengeluarkan huruf dengan mudah
karena posisi makhraj berada diujung lidah atau bibir. Adapun
hurufnya ada 6, yaitu: ()ﺏ ﺭ ﻑ ﻝ ﻡ ﻥ
2) Al-Ishmaat
Al-Ishmaat

adalah

mengeluarkan

huruf

dengan

susah/tertahan. Adapun jumlah hurufnya ada 22, yaitu: ( ﺙ ﺕ ﺝ
)ﺡ ﺥ ﺩ ﺫ ز ﺱ ﺵ ﺹ ﺽ ﻁ ﻅ ﻉ ﻍ ﻕ ﻙ ﻭ ﻩ ﺀ ﻱ
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.51
Penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang
digunakan untuk mangkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada
manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode
yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi
berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena
yang diamati.52
Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan peneliti lapangan adalah studi
kasus yaitu uraian penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang
individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau suatu situasi sosial.

51

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2009), 6.
52
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan
Penelitian(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 24.
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Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek
yang diteliti.53
Alasan peneliti memilih jenis penelitian studi kasus karena peneliti ingin
mengetahui secara rinci dan menyeluruh terhadap suatu kasus (kejadian), peneliti
berniat untuk menyelidiki bagaimana kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa melalui
metode Ummi ditinjau dari kelancaran membaca, tajwid, dan makharijul huruf dalam
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan
Ponorogo.

B. Kehadiran Peneliti
Dalam hal ini, peneliti sebagai instrumen kunci. Berpartisipasi penuh serta
pengumpulan sumber data, sedangkan instrumen yang lain hanya sebagai penunjang.
Karena dalam penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan
serta, sebab dalam penelitian ini menentukan skenarionya.
Penelitian ini berlangsung sekitar bulan Desember 2017 dengan kehadiran
peneliti di lapangan, pertama menenui guru MI Ma‟arif Panjeng Jenangan, kemudian
dipertemukan dengan kepala sekolah, maka dari situlah peneliti melakukan observasi
dan wawancara. Kehadiran peneliti dilapangan ini dilakukan setiap empat kali dalam
seminggu, yaitu pukul 07.00-10.00 WIB.

53

201.

Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003),
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C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo dengan
karakteristik sebagai berikut:
a.

MI Ma‟arif Panjeng terletak di desa Panjeng Jenangan Ponorogo.

b.

Program
Program yang dilaksanakan di MI Ma‟arif Jenangan Ponorogo meliputi program
harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

c.

Suasana sehari-hari
Proses belajar mengajar di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo berlangsung
selama 6 hari, yaitu hari senin sampai sabtu. Pembelajaran dimulai dari pukul
06.45-12.45 WIB. Suasana belajar berlangsung aman dan tertib
Jumlah siswa

: 282 siswa

Jumlah guru

: 24 orang

Pemimpin Sekolah

: Miftakhul Huda, S.Pd.I

Alasan peneliti melakukan penelitian di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan
Ponorogo karena pada penelitian awal peneliti melihat dan mendengar bahwa
siswa MI Ma‟arif Panjeng Jenangan membaca Al-Qur‟an dengan baik yaitu
sesuai dengan kaidah membaca ilmu tajwidnya dan membaca Al-Qur‟an dengan
tartil yaitu memakai nada/dilagukan dengan irama yang enak didengar. Sekolah
juga banyak meraih prestasi dalam bidang agama seperti tartil. Selain itu
walaupun tempatnya yang kurang strategis/bukan dijalan raya, setiap tahun
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jumlah siswanya bertambah, padahal dulu lembaga ini hampir mati karena selalu
kekurangan siswa.

D. Sumber Data
Setiap penelitian memerlukan data karena merupakan sumber informasi yang
memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan,
selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber
data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama,
sedangkan sumber data tertulis, foto, dan statistik adalah sumber data tambahan. 54
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Manusia
Yaitu meliputi kepala sekolah, guru Al-Qur‟an Ummi, dan murid.

2.

Non manusia
Sumber data dokumen dari Tata Usaha MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo
dan dokumen yang terkait dengan kegiatan pembelajaran metode Ummi.

E. Tehnik Pengumpulan Data
a.

Observasi
Observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau

54

1998), 172.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
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mengamati individu atau kelompok secara langsung. Pada pengamatan ini
tahapan yang dilakukan meliputi: pengamatan secara umum mengenai hal-hal
yang sekiranya ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, setelah itu dimulai
dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, kemudian
dilakukan pembatasan objek pengamatan yang dilakukan pencatatan.55
Dalam penelitian ini tehnik observasi yang dilakukan adalah observasi
partisipasi pasif, yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati,
tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 56
Pada penelitian ini yang diobservasi adalah kondisi MI Ma‟arif Panjeng
Jenangan Ponorogo, keadaan sarana prasarana, kemampuan membaca Al-Qur‟an
siswa pada aspek kelancaran membaca melalui metode Ummi, kemampuan
membaca Al-Qur‟an pada aspek tajwidnya, dan kemampuan membaca Al-Qur‟an
pada aspek makharijul huruf.
b.

Wawancara
Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna
dalam suatu topik. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan
adalah wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti

55

Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 93.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2012), 312
56
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tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis
dan lengkap untuk pengumpulan datanya.57
Proses ini adalah proses penyusunan informasi wawancara dari Kepala
Sekolah MI Ma‟arif Panjeng pada hari senin, 5 Februari 2018 yang kompleks ke
dalam satu bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan dipahami maknanya.
Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian yaitu
kemampuan membaca Al-Qur‟an metode Ummi pada aspek kelancaran
membacanya, tajwidnya, serta makharijul hurufnya.
c.

Dokumentasi
Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang mnghasilkan
catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga
akan

diperoleh

data

yang

lengkap,

sah,

dan

bukan

berdasarkan

perkiraan.58Metode dokumentasi ini digunakan untuk menggali data mengenai
keadaan guru, murid, sarana prasarana, proses pembelajaran, dan struktur
organisasi. Dokumentasi merupakan data-data penting maupun foto kegiatan.

F. Tehnik Analisis Data
Tehnik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan model Miles dan
Huberman. Menurut Miles dan Huberman pada bukunya Sugiyono ada tiga macam
kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

57
58

Ibid, 320
Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 158
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1.

Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan
kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang
masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau
orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan
berkembang, sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai temuan dan
pengembangan teori yang signifikan.59
Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data-data hasil
wawancara dan dokumentasi, setelah seluruh data terkumpul, sata-data yang
masih umumdipilih dan difokuskan sesuai dengan rumusan masalah tentang
peningkatan kemampuan membaca Al-Qur‟an melalui metode Ummi pada aspek
kelancaran membacanya, tajwidnya, serta makharijul hurufnya.

2.

Data Display (Penyajian Data)
Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa
yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
dipahami tersebut.60

59

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2012), 339.
60
Ibid, 341.
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Proses ini adalah proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam satu
bentuk yang sistematis agar lebih sederahana dan dipahami maknanya. Dalam
proses ini data diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian yaitu peningkatan
kemampuan membaca Al-Qur‟an melalui metode Ummi pada aspek kelancaran
membacanya, tajwidnya, serta makharijul hurufnya.

3.

Conclusion Drawing/Verifikasication
Langkah ke tiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab
rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena
seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian
kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian
berada di lapangan.61
Ketiga tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

61

Ibid, 345.
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Pengumpulan
Data
Model
Data

Reduksi
Data

Penarikan/
Verifikasi
Kesimpulann

Gambar: 3.1 Tehnik Analisis Data Miles and Huberman

G. Pengecekan Keabsahan Temuan
Keabsahan temuan disebut juga dengan validitas data. Validitas data berarti
bahwa data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin
diungkapkan oleh peneliti.62 Dalam penelitian kualitatif bukan sedikit banyaknya
informan yang menentukan validitas data, melainkan ketepatan atau kesesuaian
sumber data dengan data yang diperlukan. Salah satu teknik untuk memperoleh data
yang valid adalah dengan menggunakan teknik triangulasi.
Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber berarti membandingkan
dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi kualitatif. Triangulasi

62

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukukng Penggunaan Penelitian
Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 167.
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sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan
teknik yang sama. Hal ini digambarkan seperti gambar.2 sebagai berikut:

A

Wawancara
mendalam

B

C

Gambar: 2. Pengecekan keabsahan data triangulasi sumber
Dengan mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi
yang diperoleh, akan menghasilkan bukti yang berbeda dan akan melahirkan keluasan
pengetahuan untuk memperoleh kebenaran. Penelitian ini dilakukan dengan
melakukan pertanyaan yang sama dengan Kepala sekolah dan guru-guru Ummi, dan
siswa

serta melihat langsung kondisi di lapangan berupa observasi terhadap

kemampuan membaca Al-Qur‟an melalui metode Ummi. Diharapkan dengan ini
mampu memberikan informasi tentang peningkatan kemampuan membaca Al-Qur‟an
metode Ummi pada aspek kelancaran membaca, kemampuan membaca Al-Qur‟an
metode Ummi pada aspek tajwidnya, dan kemampuan membaca Al-Qur‟an metode
Ummi pada aspek makharijul huruf.
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian.
Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan. Tahap-tahap
penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
a.

Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih
lapangan penelitian, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan
memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian.

b.

Tahap selama lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan
diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpul data.

c.

Tahap analisis data, yang meliputi: selama dan setelah pengumpulan data.

d.

Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
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BAB IV
DESKRIPSI DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1.

Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah/Sekolah
Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Panjeng adalah sebuah lembaga pendidikan di
bawah naungan

Lembaga

Pendidikan Ma‟arif Cabang Ponorogo dan

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang berada di Desa Panjeng. Dalam
sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Panjeng diawali dengan
mendirikan dan membuka Tarbiyatul Athfal (TA) oleh organisasi Nahdlatul
Ulama‟ desa Panjeng Jenangan tahun 1948 yaitu suatu program pendidikan anakanak untuk masyarakat desa Panjeng. Materi, sarana prasarana pendidikan masih
sangat sederhana.
Pada perkembangannya program inipun tidak terbatas pada masyarakat desa
Panjeng tetapi juga masyarakat desa sekitarnya. Dengan demikian banyaknya
siswa yang menyeselesaikan pendidikan di Tarbiyatul Athfal dan adanya minat
yang tinggi dari masyarakat untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut maka
pada tahun 1950 para pengasuh membuka program lanjutan dari Tarbiyatul
Athfal yang diberi nama Madrasah Wajib Belajar (MWB) yang kegiatannya
dilaksanakan pada pagi hari dan masih menggunakan rumah-rumah penduduk
sebagai kelasnya.
57
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Setelah mendapatkan perluasan tanah wakaf sebelah selatan Masjid Jami‟
Panjeng dari bapak H. IHSAN, mulailah direncanakan mendirikan gedung
madrasah yang ketika itu diketuai oleh bapak Umar Rowie, Bapak Tulus
(penulis) dan Bapak H.Syukur (Bendahara) dengan biaya swadaya dari anggota
organisasi NU.
Di awal keberadaannya Madrasah Wajib Belajar (MWB) ketika ujian masih
bergabung dengan SR/SD karena belum dapat melaksanakan ujian sendiri. Pada
tahun 1970 setelah ada Surat

Keputusan Bersama (SKB), Madrasah Wajib

Belajar (MWB) berubah namanya menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara
dengan Madrasah Dasar, ijazahnya juga sama dengan Madrasah Dasar. Dalam
perkembangannya Madrasah Ibtidaiyah dapat melaksanakan ujian sendiri dan
juga mendapatkan bantuan guru PNS dari Depag.
Adapun para guru di Madrasah Ibtidaiyah pada waktu itu adalah :
a. Bapak Amingun
b. Bapak Suryadi
c. Bapak H. Aspan Faqih
d. Ibu Sriningsih
e. Bapak Sutrisno Mansuri
f. Bapak Nahrowi
2.

Status Madrasah
Pada tahun 1993 Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Panjeng mendapatkan status
terdaftar dengan nomor sertifikat : LM/3/194/1978 yang kemudian diperbarui
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pada tahun 1993 dengan nomor : Mm.04/05.00/PP.03.2/0321/1993. Pada tahun
1996 MI Ma‟arif Panjeng mendapatkan status diakui dengan nomor:
Mm.04/05.00/PP.00.4/1487/1996,

kemudian

diperbarui

dengan

nomor:

Mm.04/05.03/PP.02.3/3321/2001
3.

Visi Misi
a. Visi
Menjadi Madrasah Ibtidaiyah Yang Berbudi, Bermutu Dan Berprestasi.
Indikator-Indikatornya ketercapaian visi:
1) Tertib sholat lima waktu
2) Berbakti pada orang tua dan guru
3) Berperilaku sosial dengan baik
4) Disiplin dan percaya diri
5) Tartil baca Al Qur‟an
6) Hafal juz „amma
7) Berprestasi di bidang akademik
8) Berprestasi di bidang non akademik
9) Gemar membaca
10) Mencintai kebersihan
b. Misi
MI Ma‟arif Panjeng menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu
yang menjamin semua siswa berbudi, mencapai prestasi terbaik dalam bidang
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akademik dan non-akademik melalui pendidikan yang membelajarkan dan
pengelolaan madrasah yang berkualitas
c. Tujuan
Dengan berpedoman pada Visi dan Misi yang telah dirumuskan serta
kondisi riil madrasah, maka ditetapkan tujuan jangka menengah untuk periode
2016-2020 yang ingin dicapai adalah :
1) Meluluskan siswa yang berakhlak yang mulia dengan dilandasi Imtaq yang
kuat terhadap Allah SWT.
2) Meluluskan siswa yang mampu bersaing dalam meraih prestasi dalam
aspek akademik maupun non akademik
3) Meluluskan siswa yang menguasai dasar-dasar pengetahuan dan teknologi
untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah favorit pada jenjang yang lebih
tinggi;
4) Meluluskan siswa yang mencintai nilai-nilai luhur masyarakat dan
kebudayaannya (local wisdom)
5) Mewujudkan warga Madrasah yang peduli terhadap kebersihan dan
keindahan lingkungan Madrasah.
6) Mewujudkan lingkungan akademik dan suasana belajar yang kondusif
4.

Data Keadaan Peserta didik
Jumlah seluruh siswa di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo yaitu sebanyak
282 siswa. Yang terbagi dalam kelas:
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a) I Ar-Rahman berjumlah 26 siswa dengan rincian laki-laki 13 siswa dan
perempuan 13 siswa
b) I Ar-Rahim berjumlah 26 siswa dengan rincian laki-laki 13 siswa dan
perempuan 13 siswa
c) II Ar-Rahman berjumlah 20 siswa dengan rincian laki-laki 10 siswa dan
perempuan 10 siswa
d) II Ar-Rahim berjumlah 20 siswa dengan rincian laki-laki 14 siswa dan
perempuan 6 siswa
e) II Al-Malik berjumlah 20 siswa dengan rincian laki-laki 14 siswa dan
perempuan 6 siswa
f)

III Ar-Rahman berjumlah 24 siswa dengan rincian laki-laki 13 siswa dan
perempuan 11 siswa

g) III Ar-Rahim berjumlah 24 siswa dengan rincian laki-laki 17 siswa dan
perempuan 7 siswa
h) IV Ar-Rahman berjumlah 21 siswa dengan rincian laki-laki 7 siswa dan
perempuan 14 siswa
i)

IV Ar-Rahim berjumlah 22 siswa dengan rincian laki-laki 16 siswa dan
perempuan 6 siswa

j)

V Ar-Rahman berjumlah 21 siswa dengan rincian laki-laki 5 siswa dan
perempuan 16 siswa

k) V Ar-Rahim berjumlah 20 siswa dengan rincian laki-laki 16 siswa dan
perempuan 4 siswa
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l)

VI Ar-Rahman berjumlah 21 siswa dengan rincian laki-laki 9 siswa dan
perempuan 12 siswa

m) VI Ar-Rahim berjumlah 17 siswa dengan rincian laki-laki 17 siswa
perempuan 0.
n) Data Pendidik dan Kependidikan
Jumlah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di MI Ma‟arif Panjeng
berjumlah 25 guru.

B. Dekripsi Data Khusus
1. Kemampuan membaca Al-Qur’an pada aspek kelancaran membaca melalui
metode Ummi
Membaca pada hakekatnya bukan sekedar mengenal dan mengeja kata saja,
akan tetapi dapat memahami gagasan yang dapat disampaikan setiap kata dengan
kemampuan melihat huruf-huruf dengan jelas, mampu menggerakkan mata dengan
lincah, mengingat simbol bahasa secara tepat, dan memiliki penalaran yang cukup
untuk memahami bacaan.
Kelancaran membaca Al-Qur‟an yang berarti fasih dalam membaca, tartil, dan
sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Membaca Al-Qur‟an dan mempelajari huruf AlQur‟an amat penting bagi anak, oleh sebab itu mereka harus bisa membaca lancar,
cepat, tepat, dan sesuai dengan makhrajnya serta tajwidnya. Dalam melatih anak
supaya benar bacaannya harus adanya sebuah sistem yang terstruktur. Seperti yang
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disampaikan oleh Bapak Miftahul Huda selaku Kepala Sekolah di MI Ma‟arif
Panjeng:
“Sebelum menggunakan metode Ummi, kami menggunakan metode qiro‟ati.
Akan tetapi dalam selang waktu yang sangat amat lama, perkembangan
membaca Al-Qur‟an siswa saya rasa begitu kurang. Oleh sebab itu lembaga
memilih menggunakan metode Ummi untuk menunjang perkembangan
membaca Al-Qur‟an siswa supaya bacaanya baik sesuai dengan kaidah ilmu
tajwid”.63
Al-Qur‟an sebagai kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk dan
pedoman bagi setiap muslim oleh karena itu Al-Qur‟an harus diajarkan sedini
mungkin agar dapat dipahami dengan baik. Kemampuan membaca Al-Qur‟an
yang dimiliki anak akan dapat menjunjung kelancaran dalam belajarnya, baik
ketika dijenjang sekolah dasar, menengah, maupun tingkat perguruan tinggi
terutama apabila anak menempuh pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam.
Seperti yang disampaikan oleh Bapak Miftakhul Huda selaku kepala sekolah di MI
Ma‟arif Panjeng sebagai berikut:
“Dalam kegiatan observasi wali peserta didik di awal tahun mayoritas dari
mereka menginginkan putra-putrinya bisa membaca Al-Qur‟an dengan baik
dan tartil dan madrasah berusaha memenuhi apa yang diinginkan mayoritas
dari banyaknya wali peserta didik, Madrasah menginginkan segala kegiatan
yang dilaksanakan di MI Panjeng terprogram dan terstandarisasi dengan jelas
serta terkontrol dan selalu dievaluasi, sehingga kami memilih menggunakan
metode UMMI dalam pembelajaran Al-Qur‟an siswa, karena metode
Ummilah yang menurut kami mudah diajarkan kepada siswa dan yang lagi
boominya di suatu lembaga Islam selain itu menurut kami metode Ummi
mempunyai control sistem yang bagus dan selalu terprogram setiap tahun.
Alhamdulillah berkat unggulan sistem metode Ummi yang kita punya, jumlah
peserta didik semakin tahun bertambah”.64
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Suatu lembaga tertarik menggunakan metode Ummi karena metode membaca
Al-Qur‟an tersebut merupakan metode yang bermutu, selain itu guru yang
bermutu, dan sistem yang berbasis mutu. Seperti halnya ketertarikan dari Bapak
Miftahul Huda selaku Kepala Sekolah MI Ma‟arif Panjeng sebagai berikut:
“Metode yang diterapkan sangat bermutu dan sesuai bila dilaksanakan
dimadrasah (diajarkan secara klasikal) apalagi diajarkan untuk anak usia dini,
guru yang bermutu karena untuk menjadi guru Al Qur‟an Metode Ummi harus
melalui 3 tahapan yaitu tahsin, tashih dan sertifikasi. Selain itu selalu ada
upgrading guru karena harus adanya kesamaan dalam pemahaman
mengajarkan siswa, system yang bagus dari Ummi yaitu sistem berbasis mutu,
adanya control kualitas yang berkesinambungan yaitu: 1) laporan
perkembangan tiap tiga bulan sekali. 2) supervisi guru Al-Qur‟an tiap satu
semester sekali. 3) upreading guru Al-Qur‟an secara berkala”.65
Kemampuan membaca Al-Qur‟an harus dimulai dari mengenal membaca,
memahami dan melafadzkan jumlah huruf dalam Al-Qur‟an. Sehingga supaya
anak dapat memahami dan meladzkan jumlah huruf dalam Al-Qur‟an dengan baik
dan benar perlu adanya proses pembelajaran yang efektif, kesadaran dari diri anak,
serta perlu adanya latihan setiap harinya. Seperti halnya disampaikan Ibu Afit
Sugianti selaku koodinator metode Ummi, Kemampuan membaca Al-Qur‟an anak
di MI Ma‟arif panjeng sebagai berikut:
“Sebagian besar bacaan Al-Qur‟an siswa disini sudah baik, akan tetapi perlu
ditingkatkan lagi. Hal ini terlihat dari anak-anak kelompok Al-Qur‟an yang
berjumlah 13 anak pada saat munaqosah lulus 9 anak. Penilaian munaqahah
yang dilakukan dari Tim Uji Ummi ekskarisidenan Madiun yaitu dari
fashahahnya (perjelasan huruf), tartilnya, gharibul Qur‟an, Tajwid dasar, serta
hafalan surat-surat pendeknya.” Alhamdulillah anak mendapatkan nilai yang
cukup bagus”.66
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Dalam pembelajaran Al-Qur‟an Ummi, tidak lepas dari tartil, yaitu
membaguskan bacaan huruf secara pelan tapi lancar dalam bacaannya, tidak
tergesa-gesa, sesuai dengan makharijul hurufnya, serta sesuai dengan kaidah ilmu
tajwidnya. Oleh karena itu guru memiliki peranan penting dalam mengajarkan AlQur‟an. Guru harus banyak memberikan contoh dan mengajarkannya secara
berulang-ulang. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Isna Arofatu Zahro
selaku guru Ummi, bahwa:
“Saya memberikan contoh pelafalan ayat pada baris pertama dibaca dengan
nada rendah yang kemudian ditirukan oleh semua siswa, dan pada baris kedua
saya memberikan contoh pelafalan ayat dengan nada tinggi yang kemudian
ditirukan oleh semua siswa, setelah itu saya menguji satu persatu dari siswa
untuk membaca ayat seterusnya seperti yang sudah dicontohkan oleh saya
tadi”.67
Pemahaman membaca Al-Qur‟an anak supaya dalam membacanya lancar
yaitu harus adanya pengulangan kata setiap hari. Selain itu adab atau tata krama
anak harus dibentuk, karena adab dalam membaca Al-Qur‟an sangat
mempengaruhi hasil bacaan anak. seperti halnya yang disampaikan Ibu Isna
Arofatu Zahro selaku guru Ummi:
“Yang pertama dilakukan kepada anak yaitu mengajarkan anak mengenai
adab, yaitu bagaimana duduk yang baik dan tidak berbicara sendiri ketika
membaca Al-Qur‟an secara bersama. setelah perhatian terpusat pada guru,
maka pada setiap sub bab selalu ada pengulangan dan pada halaman
keterampilan sebelum dinilai oleh guru, dibaca oleh siswa per individu 2 baris
saja, supaya anak selalu mengingatnya dan hafal dengan sendirinya. Hal yang
dilakukan setiap hari terus menerus seperti tersebut, yaitu mengulang sub
bab”.68
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Bapak Muhammad Ashari selaku guru Ummi juga menambahi bahwa:
“Supaya anak bisa membedakan bacaan mana yang harus dibaca panjang dan
bacaan mana yang harus dibaca pendek, saya langsung memberikan contoh
kepada anak kemudian ditirukan oleh siswa. Jika masih ada anak yang salah
dalam membacanya maka perlu adanya pengulangan kata secara bersamasama. Jadi saya tidak perlu menjelaskan bahwasanya alif mati yang didahului
kasrah itu dibaca panjang. Karena pembelajaran metode Ummi itu dilakukan
secara langsung, diulang-ulang, penuh kasih sayang”. 69
Untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa pada tahap ini
yaitu dengan ujian munaqoshah yang diuji oleh tim Ummi Ekskarisidenan
Madiun. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Roisul Amin sebagai tim penguji
Ummi Ekskarisidenan Madiun:
“Kemampuan membaca Al-Qur‟an di MI Ma‟arif Panjeng alhamdulillah
lumayan bagus, dari sini saya menguji kelompok Al-Qur‟an yang mau diujikan
publik pada saat khataman metode Ummi yaitu berjumlah 13 siswa. Dari 13 siswa
itu yang lulus munaqoshah 9 siswa. Dengan kriteria nilai rata-rata dari 13 anak
mengenai tartil/kelancaran membacanya dengan nilai rata-rata 8”.70
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, banyak yang dilakukan dari kepala
sekolah, koordinator Ummi, serta guru Ummi dalam meningkatkan kualitas
bacaan Al-Qur‟an siswa. Dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa pada
aspek kelancaran membacanya guru Ummi dalam mengelola buku Ummi sesuai
dengan petunjuk mengajarnya. Sehingga apa yang dihasilkan dari kelancaran
membaca Al-Qur‟an siswa meningkat, yaitu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan
benar sesuai bacaannya.
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2. Kemampuan membaca Al-Qur’an pada aspek tajwid melalui metode Ummi
Dalam membaca Al-Qur‟an agar dapat mempelajari, membaca dan
memahami isi dan makna dari tiap ayat Al-Qur‟an yang kita baca, tentunya kita
perlu mengenal dan mempelajari ilmu tajwid yakni tanda-tanda baca dalam tiap
huruf ayat Al-Qur‟an. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Afit Sugianti selaku
koordinator guru Ummi sebagai berikut:
“Tajwid merupakan tata cara dalam membaca Al-Qur‟an dengan baik dan
benar, yaitu bisa membedakan mana huruf yang harus dibaca mendengung,
jelas, panjang, atau pendek. Guna mempelajari ilmu tajwid adalah untuk
mempermudah mengetahui panjang pendek, melafalkan, dan hukum dalam
membaca Al-Qur‟an”.71
Didalam proses pembelajaran ilmu tajwid guru seharusnya menggunakan
metode yang mudah dipahami oleh siswa, sehingga kemampuan membaca AlQur‟an anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.
Metode merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi
keberhasilan dari suatu proses belajar mengajar. Demikian pentingnya metode
dalam proses pendidikan dan pengajaran. Sebuah proses belajar mengajar bisa
dikatakan tidak berhasil bila dalam proses tersebut tidak menggunakan metode.
Sebuah metode dikatakan baik dan cocok bila metode tersebut mampu
mengantarkan kepada tujuan yang dimaksud. Pemilihan metode yang tepat akan
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dikehendakinya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Afit Sugianti bahwasanya:
“metode Ummi merupakan metode yang mudah untuk dipahami anak didik,
karena pembelajarannya dilaksakan secara langsung dan diulang-ulang,
sehingga saya sebagai guru tidak perlu menjelaskan secara terperinci kalau
huruf alif itu bentuknya lurus seperti angka satu. Sehingga tanpa adanya suatu
penjelasan huruf anak sudah mengerti kalau yang dicontohkan tadi bunyinya
alif dan otomatis anak menghafalnya karena dalam pengajarannya selalu
diulang-ulang”.72
Pemilihan suatu metode sangat bergantung pada tujuan yang ingin dicapai
pada proses belajar mengajar, siswa yang belajar mengenai kemampuan dan latar
belakangnya, guru yang mengajar mengenai kemampuan dan latar belakangnya,
serta alat peraga dan sarana yang tersedia.
Didalam metode Ummi terdapat buku Pra TK, jilid 1 – 6, buku Ummi remaja/
dewasa, Gharib Al-Qur‟an, Tajwid Dasar beserta alat peraga dan metodologi
pembelajaran. Hal ini memudahkan siswa dalam membaca Al-Qur‟an dengan
metode Ummi sesuai dengan ilmu tajwid, seperti yang disampaikan oleh Ibu Afit
Sugianti selaku koordinator Ummi:
“Sebelum memasuki pembelajaran ilmu tajwid, siswa terlebih dahulu
dikenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di dalam buku jilid 1-6,
setelah siswa sudah mengetahui cara membaca yang benar, maka siswa
dikenalkan dengan hukum bacaan tajwid yang ada pada buku tajwid dasar,
yaitu siswa harus melalui 3 bulan belajar 1 jilid dan akan naik jilid melalui tes
kenaikan jilid, apabila bacaan siswa belum mempuni, maka anak tidak naik
jilid”.73
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Dalam membaca Al-Qur‟an harus mengetahui bagaimana cara membaca yang
baik dengan mengenal huruf hijaiyah, tajwid, dan hukum cara membaca AlQur‟an. Cara belajar membaca Al-Qur‟an dengan adalah dengan beberapa
langkah, yaitu: (1) pada jilid 1 Ummi, mulai dikenalkan dengan huruf tunggal
(hijaiyah) alif – ya‟, pengenalan huruf tunggal berharakat fathah A-Ya, membaca
2 – 3 huruf tunggal berharakat A-Ya. Dalam mengajar jilid 1 Ummi langsung
dibaca (tidak dieja), cara membacanya pendek cepat, pengajaran bacaan makhraj
dan sifat huruf dengan sebaik mungkin. (2) pokok bahasan jilid 2 yaitu
pengenalan harakat kasroh dan dlommah, fathatain, kasrotain, dan dlommatain,
pengenalan huruf sambung Alif – Ya‟, pengenalan angka arab 1-99. (3) pada jilid
3 pengenalan tanda baca (mad thobi‟i), pengenalan tanda baca (mad wajib
muttashil dan mad jaiz munfashil), pengenalan angka Arab 1-100. (4) pada jilid 4
Ummi yaitu pengenalan tanda sukun dan tasydid ditekan membacanya. (5) pada
jilid 5 yaitu pengenalan cara membaca waqaf, pengenalan bacaan dengung, dan
pengenalan lafadz Allah (tafkim/tarqiq). (6) pada jilid 6 yaitu pengenalan bacaan
qolqolah/mantul, pengenalan bacaan tidak mendengung, pengenalan macammacam waqaf, cara membaca nun-iwarl diawal dan ditengah ayat, serta
membaca Ana Na-nya dibaca pendek. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu
Afit Sugiantiselaku koordinator Ummi sebagai berikut:
“Sebelum memasuki pembelajarn ilmu tajwid, siswa terlebih dahulu
dikenalkan pada jilid 1 yaitu dengan huruf tunggal hijaiyah serta huruf tunggal
berharakat A-Ya, setelah naik kejilid 2 maka siswa mulai dikenalkan dengan
huruf sambung afif – ya‟ serta pengenalan semua harakat, memasuki jilid 3
siswa dikenalkan dengan bacaan Mad, setelah itu masuk ke jilid 4 siswa
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dikenalkan dengan tanda sukun dan tasydid ditekan membacanya, pada jilid 5
siswa dikenalkan dengan bacaan dengung dan waqaf, pada jilid 6 siswa
dikenalkan dengan bacaan tidak dengung. Setelah siswa dinyatakan lolos jilid
6, maka naik ke Al-Qur‟an yang terbagi dalam 2 sesi yaitu ghoribul Qur‟an
dan tajwid dasar. Tajwid dasar diajarkan setelah memasuki Al-Qur‟an
dikarenakan pada pembasan jilid 1-6 sudah terangkum dalam cara membaca
yang benar, hanya saja kurang mengerti maksutnya saja”.74
Dalam melaksanakan proses pembelajaran metode Ummi tajwid dasar, hal
yang perlu dilakukan yaitu menjelaskan pokok pelajaran terlebih dahulu,
kemudian seluruh murid membaca bersama-sama pokok pelajaran tersebut. Secara
bergantian setiap murid menghafalkan serta memahami pokok pelajaran tersebut,
murid mempraktekkannya dalam latihan ayat Al-Qur‟an yang tertulis di akhir
setiap pokok bahasan. Setelah selesai tajwid dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur‟an
dengan metode baca simak murni.Dalam mengajar diusahakan menggunakan alat
peraga. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ashari selaku guru
Ummi sebagai berikut:
“Pada pembelajaran tajwid Ummi siswa disuruh menghafalkan nama
tajwidnya, keterangan jumlah hurufnya, beserta contoh bacaannya. Siswa
dalam menghafalkan itu disertai dengan contoh bacaannya minimal 2 contoh.
Dari situ siswa akan mengerti, misalkan kalau idgham bighunnah itu ialah nun
sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf: ya‟, nun, mim, wawu. Lalu soal
latihannya disuruh mencari ayat, misalkan QS. Al-Baqarah: 3 atau bisa juga
guru melafalkan ayat yang ada contoh bacaan tajwidnya kemudian siswaa
disuruh menjawab ada hukum bacaan apa, mengapa disebut hukum bacaan
tersebut, hurufnya hukum tersebut ada berapa, hurufnya ada berapa
disebutkan”.75
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Untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa pada aspek
tajwidnya yaitu dengan ujian munaqoshah yang diuji oleh tim Ummi
Ekskarisidenan Madiun. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Roisul Amin
sebagai tim penguji Ummi Ekskarisidenan Madiun:
“Kemampuan membaca Al-Qur‟an di MI Ma‟arif Panjeng alhamdulillah
lumayan bagus, dari sini saya menguji kelompok Al-Qur‟an yang mau diujikan
publik pada saat khataman metode Ummi yaitu berjumlah 13 siswa. Dari 13 siswa
itu yang lulus munaqoshah 9 siswa. Dengan kriteria nilai rata-rata dari 13 anak
pada aspek tajwidnya adalah dengan nilai rata-rata 8,2”.76
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa tajwid merupakan hal yang sangat
penting untuk diajarkan kepada anak sejak dini. Karena tajwid sangat berguna
sebagai alat untuk mempermudah, mengetahui bacaan panjang pendek,
mengetahui bacaan dengung dan tidak dengung, melafadzkan dan mengetahui
hukum bacaan membaca Al-Qur‟an. Sehinga dalam pembelajaran tajwid Ummi ini
benar-benar ditekankan siswa dapat menghafal semua hukum bacaan, cara
membacanya, serta memberikan contoh tiap satu hukum bacaan minimal dua
contoh. Sehingga siswa benar-benar paham akan kegunaan tajwid.

3. Kemampuan membaca Al-Qur’an pada aspek makharijul huruf melalui
metode Ummi
Ayat-ayat Al-Qur‟an tidak terlepas dari huruf-huruf hijaiyah. Didalam
membaca Al-Qur‟an harus benar-benar fasih dalam hal pelafalan dan tajwidnya.
Mengenai pelafalan huruf hijaiyah sudah tentu harus mengetahui apa itu yang
76
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dimaksud makharijul huruf. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Afit Sugianti
selaku koordinator Ummi sebagai berikut:
“Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf dalam melafalkan huruf AlQur‟an. Didalam membaca Al-Qur‟an kita harus membunyikan huruf sesuai
dengan makhrajnya. Karena jika terjadi sesuatu kesalahan dalam pelafalan
huruf, itu bisa menimbulkan arti baru. Dalam hal ini jika dilakukan dengan
sengaja akan menimbulkan kekafiran bagi pembacanya. Maka dari itu belajar
makharijul huruf ini sangat penting bagi kita”.77
Mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah merupakan hal yang
sangat penting karena hal ini merupakan dasar dalam meladzkan huruf hijaiyah
secara benar. Dalam membaca Al-Qur‟an, makharijul huruf harus harus diketahui
dan benar-benar dipahami dalam rangka untuk menciptakan suatu bacaan AQur‟an yang baik dan benar. Seperti halnya yang disampaikan Ibu Isna Arofatu
Zahro selaku guru Ummi bahwa:
“Saya harus jelas dulu dalam mengajarkan/ mencontohkan bacaan yang hurufhurufnya hampir sama bunyinya. Secara langsung saya memberikan contoh
dengan melafalkan bacaan sebanyak 3x kepada siswa yang kemudian
ditirukan oleh semua siswa sebanyak 5x. Setelah itu satu persatu dari siswa
ditunjuk untuk menirukan bacaan yang dilafalkan tadi”.78
Ibu Afit Sugianti selaku Koordinator metode Ummi juga menambahi perihal
tersebut, bahwasanya:
“pembelajaran makharijul huruf dikelas Al-Qur‟an ini tetap ada, akan tetapi
tidak terlalu ditekankan pada santri, rata-rata santri pada tingkatan ini sudah
bisa melafalkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya. Pembelajaran
hanya sebatas pembetulan saja jika ada kesalahan saat membaca Al-Qur‟an”79
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Dalam proses penekanannya terlihat bahwa guru memberikan contoh
pelafalan huruf hijaiyah dan siswa disuruh memperhatikan mulut guru kemudian
menirukannya. Kemudian guru memberikan sedikit penjelasan cara pengucapan
huruf yang benar dan memberikan contoh lagi. Ketika ada siswa yang belum bisa
melafalkan huruf tersebut maka guru memintanya untuk melafalkan huruf secara
berulang-ulang.
Bapak Muhammad Ashari selaku guru Ummi menjelaskan mengenai
kemampuan membaca siswa melalui metode Ummi pada aspek makharijul huruf,
yaitu:
“Tehnik mengajar Ummi yang saya gunakan yaitu tehnik mengajar secara
umum, yaitu: 1) memberikan contoh bacaan kepada siswa, 2)meminta siswa
menirukan bacaan yang telah saya lafalkan, 3) menjelaskan secara sederhana
mengenai cara melafalkan huruf yang benar dengan memberikan contoh
secara berulang, 4) meminta siswa untuk membaca yang sudah diajarkan yang
kemudian setiap siswa menjadi seacara individu yang akan dinilai di buku
prestasi”.80

Adapun tempat keluarnya huruf itu terbagi dalam 5, yaitu: (1) Rongga Mulut
dan rongga Tenggorokan terbuka: (a) membuka mulut dengan sempurna: alif
sukun, (b) menurunkan bibir bagian bawah: ya‟ sukun, (c) memonyongkan dua
bibir: wawu sukun. (2) Tenggorokan: (a) tenggorokan bawah: hamzah, ha ()ﺀ ﻩ, (b)
tenggorokan tengah: „ain, ha ( ) ﻉ ﺡ, (c) tenggorokan atas: ghoin, kho ()ﻍ ﺥ. (3)
Lidah: (a)  ﻕkeluar dari pangkal lidah (dekat tenggorokan) dengan mengangkatnya
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ke atas langit-langit, (b)  ﻙmakhraj qaf namun pangkal lidah diturunkan. Yakni
sebelah bawah sedikit dari tempat keluar huruf qaf, (c)  ﺝ-  ﺵ-  ﻱkeluar dari
tengah lidah bertemu dengan langit-langit, (d)  ﺽkeluar dari sisi lidah atau salah
satunya bertemu dengan gigi geraham (dua tepi lidah bertemu dengan gigi
geraham), (e) ﻝ

keluarnya dengan menggerakkan semua lidah dan bertemu ujung

langit-langit, yaitu dua tepi lidah (sebelah depan) secara bersamaan, setelah
makhraj dhad dengan gusi atas, (f)  ﻥkeluarnya dari ujung lidah di bawah makraj ﻝ
, (g)  ﺭkeluarnya dari ujung lidah, hampir sama seperti dengan memasukkan
punggung lidah. Yaitu dekat makhraj nun dan masuk pada punggung lidah, (h)  ﻁ ﺩ-  ﺕkeluarnya dari ujung lidah yang bertemu denganpangkal gigi seri atas, (i) ﺹ
-  ز-  ﺱkeluar dari ujung lidah hampir bertemu dengan gigi depan bagian bawah,
(j)  ﺕ-  ﻅ-  ﺫujung lidah keluar sedikit, bertemu dengan ujung gigi depan bagian
atas. (4) Dua Bibir: (a)  ﻑbibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi atas, (b) ﻭ
-  ﻡ-  ﺏhuruf mim dan ba‟ dengan menempelkan 2 bibir, sedangkan wau dengan
memonyongkan bibir. (5) Rongga Hidung: huruf yang keluar dari rongga hidung
yaitu ghunnah (dengung). Ghunnah terdapat tujuh tempat yaitu: idgham
bighunnah, iqlab, ikhfa‟, ikhfa‟ syafawi, idgham mitslain, huruf nun dan mim
tasydid baik saat washal (disambung) atau waqaf (berhenti), lafazh irkam ma‟ana
(idgham mutajanisain). Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Afit Sugianti
selaku koordinator metode Ummi sebagai berikut:
“Makharijul huruf yang sesuai dengan syariat bacaan standart Ummi yaitu: (a)
rongga mulut dan rongga tenggorokan ﺍ ﻭ ﻱ, (b)Tenggorokan / kerongko ﺝ
ﺡ ﺥ ﻉ ﻍ ﺀ, (c) Lidah  ﺙ ﺝ ﺩ ﺭ ﺫ ز ﺱ ﺵ ﺹ ﺽ ﻁ ﻅ ﻕ ﻙ ﻝ ﻱ, (d) dua
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bibir  ﻑ ﻡ ﺏ ﻭ, (e) Pangkal hidung mim tasydid, nun tasydid, nun sukun yang
dibaca idgham bighunnah, iqlab, ikhfa‟ haqiqi, mim sukun bertemu  ﻡatau ﺏ
“.81
Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa betapa pentingnya memberikan
penekanan huruf kepada siswa. Supaya bacaan yang dilafadzkan sesuai dengan
makharijul hurufnya. Sebagai pendidik harus memberikan contoh-contoh huruf
kepada siswa, apalagi mengenai huruf yang hampir sama bunyinya, seperti huruf
ta‟yang hampir sama dengan tho‟. Sehinnga kemampuan membaca Al-Qur‟an
siswa dalam melafalkan huruf hijaiyah sesuai dengan makharijul hurufnya, dan
bacaan anak semakin hari semakin meningkat.
Kebehasilan suatu metode tidak lepas dari suatu sistem yang terstruktruk dan
tahapan pembelajaran yang berjalan sesuai dengan aturannya. Seperti yang
diutarakan oleh Ibu Isna Arofatu Zahro selaku guru Ummi:
“Saya ketika mengajar Al-Qur‟an Ummi mengacu pada modul sertifikasi guru
Ummi, yaitu melalui tahap pembelajaran 1) mengkondisikan siswa terlebih
dahulu kemudian dilanjutkan salam dan do‟an bersama, 2) mengulang
kembali materi yang telah diajarkan pada hari kemarin, 3) menjelaskan materi
baru kepada siswa pokok bahasan yang diajarkan pada hari ini, 4) siswa
disuruh membaca contoh-contoh yang ada dibawah pokok bahasan, 5)
mengulang-ulang kembali contoh atau latihan, 6) melakukan evaluasi dengan
menyimak bacaan anak satu persatu yang dinilai di buku prestasi, 7)
mengkondisikan anak kembali dan membaca do‟a dilanjutkan salam
penutup”.82
Kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa meningkat bila mengajarkan AlQur‟an sesuai dengan tahap pembelajaran metode Ummi. pada tahap pembelajaran
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tersebut sangat memperhatikan waktu. Karena waktu merupakan hal yang sangat
berharga.
“Untuk melihat kemampuan siswa bisa melafalkan huruf hijaiyah sesuai
dengan makhrajnya dan supaya siswa tersebut bisa naik jilid selanjutnya yaitu
ketika adanya ujian/tes kenaikan jilid yang diadakan setiap 3 bulan sekali.
Maka digunakan kriteria sebagai berikut: 1) cara pengucapan/pelafalan huruf
sesuai dengan makhrajnya, 2) bacaan yang dilafalkan yaitu dengan lancar,
tidak terputus-putus, 3) harus sesuai dengan hukum bacaan tajwidnya, yang
mana misalkan bacaan yang dibaca panjang maka harus dibaca panjang
juga”.83
Untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa pada aspek
makharijul huruf yaitu dengan ujian munaqoshah yang diuji oleh tim Ummi
Ekskarisidenan Madiun. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Roisul Amin
sebagai tim penguji Ummi Ekskarisidenan Madiun:
“Kemampuan membaca Al-Qur‟an di MI Ma‟arif Panjeng alhamdulillah
lumayan bagus, dari sini saya menguji kelompok Al-Qur‟an yang mau diujikan
publik pada saat khataman metode Ummi yaitu berjumlah 13 siswa. Dari 13 siswa
itu yang lulus munaqoshah 9 siswa. Dengan kriteria nilai rata-rata dari 13 anak
pada aspek makharijul huruf adalah dengan nilai rata-rata 8,1”.84
Dalam metode Ummi, makharijul huruf terdapat pada semua tingkatan dalam
pembelajaran metode Ummi. akan tetapi, penanaman cara melafalkan makharijul
huruf dan pengenalan huruf hijaiyah sangat ditekankan pada tahapan jilid 1. Karena
pada jilid 1 Ummi tersebut merupakan pondasi dalam membaca Al-Qur‟an dan
membentuk kemampuan siswa supaya bisa melafalkan huruf hijaiyah sesuai
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makhrajnya. Dengan begitu, setelah siswa selesai pada tahap tersebut, akan terbiasa
membaca Al-Qur‟an dengan pelafalan makhrajnya sudah sesuai.
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BAB V
ANALISIS DATA

A. Analisis Data Kemampuan Membaca Al-Qur’an pada Aspek Kelancaran
Membaca Al-Qur’an melalui Metode Ummi
Kemampuan membaca pada hakikatnya bukan sekedar mengenal kata, tetapi
memahami gagasan yang dapat disampaikan. Membaca dapat menggunakan beberapa
metode. Metode membaca Al-Qur‟an yang digunakan di MI Ma‟arif Panjeng ada
beberapa metode. Sebelum menggunakan metode Ummi, MI Ma‟arif Panjeng
menggunakan metode Iqro‟. Metode Ummi digunakan di MI Ma‟arif Panjeng sejak
tahun 2012. Kelancaran membaca Al-Qur‟an berdasarkan tartil yang sesuai dengan
kaidah ilmu tajwid. Mempelajari Al-Qur‟an sangat penting bagi anak, karena melatih
anak untuk membaca dengan benar dan makhrajnya sesuai dengan kaidah ilmu
tajwid.
Dalam penggunaan metode Ummi perkembangan membaca anak meningkat.
Metode Ummi memiliki 10 pilar sistem yang berbasis mutu, yaitu Goodwill
Managemen atau dukungan dari pengelola, sertifikasi Guru atau pembekalan
metodologi dan manajemen pembelajaran Al-Qur‟an metode Ummi, tahapan yang
baik dan benar, target jelas dan terukur, mastery Learning dan konsisten, yaitu sesuai
dengan karakteristik guru pengajar Al-Qur‟an metode Ummi yang mempunyai
komitmen pada mutu, waktu memadai, quality Control yang Intensif , ada 2 jenis
quality control yaitu, internal control yang dilakukan oleh koordinator pembelajaran
78
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Al-Qur‟an yang berhak menaikkan jilid seorang siswa dan eksternal control yang
hanya dapat dilakukan oleh team Ummi Foundation yang biasanya dikemas dengan
munaqashah, rasio guru dan siswa yang proporsional, yaitu perbandingan jumlah
jumlah guru dan siswa proporsional ideal menurut standar yang diterapkan pada
pembelajaran Al-Qur‟an metode Ummi adalah 1:(10-15) artinya satu orang guru
maksimal mengajar 10 sampai 15 siswa tidak boleh lebih, pogress report setiap siswa,
hal ini diperlukan sebagai bentuk laporan perkembangan hasil belajar siswa,
koordinator yang handal, koordinator sangat menentukan keberhasilan pembelajaran
Al-Qur‟an dilembaga tersebut.Hal tersebut dijalankan oleh sekolah, sehingga
kegiatan membaca Al-Qur‟an anak berkembang dengan baik. Pembelajaran AlQur‟an dilakukan pada anak usia dini agar dapat dijadikan pedoman anak hingga
besar nanti. Kemampuan membaca yang dimiliki anak dapat mendorong kelancaran
dalam belajar di jenjang pendidikan berikutnya. Sekolah menginginkan segala
kegiatan terprogram dengan baik dan terstruktur sesuai standarisasi yang jelas. Bukan
hanya dilaksanakan, tetapi juga dilakukan pengawasan dan evaluasi.
Metode Ummi mempunyai kontrol sistem yang bagus dan terprogram setiap
tahunnya. Selain itu metode Ummi mudah diajarkan kepada siswa dan menjadi trend
pembelajaran Al-Qur‟an di era modern ini. Sekolah tertarik menggunakan metode
Ummi karena metode Ummi merupakan metode yang bermutu, guru yang bermutu,
dan sistem yang berbasis mutu. Metode Ummi memiliki guru yang bermutu karena
untuk menjadi guru harus melalui tiga tahapan. Tahap pertama yaitu tahsinatau
pelatihan membaca Al-Qur‟an metode Ummi sebelum melakukan tes. Kedua

80

tashihyaitu proses tes yang dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan
membaca seseorang dan layak dikatakan mengikuti pelatihan sertifikasi. Ketiga
sertifikasi yaitu proses pelatihan dimana seseorang sudah benar-benar dikatakan lulus
dan layak untuk menjadi guru Ummi. Selain itu metode Ummi juga didukung dengan
sistem

yang

bermutu.

Dibuktikan

dengan

adanya

kontrol

kualitas

yang

berkesinambungan, yaitu laporan perkembangan setiap tiga bulan sekali, sepervisi
guru Al-Qur‟an setiap satu semester sekali, dan upgraiding guru Al-Qur‟an secara
berkala.
Kegiatan membaca Al-Qur‟an diharapkan agar anak dapat memahami
melafalkan jumlah huruf dengan baik dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik.
sebagian besar anak sudah memiliki kemampuan membaca dengan baik, tetapi masih
perlu adanya peningkatan. Dalam pembelajaran Al-Qur‟an dengan metode Ummi
tidak lepas dari tartil dan kaidah ilmu tajwid. Tartil digunakan untuk
menyempurnakan bacaan secara lancar dan tidak tergesa-gesa sesuai dengan
makharijul

hurufnya.

Guru

juga

harus

banyak

memberikan

contoh

dan

mengajarkannya secara berulang-ulang supaya anak lebih mudah memahami.
Pemahaman membaca Al-Qur‟an dilakukan secara berulang-ulang karena untuk
memberikan kelancaran anak dalam membaca. Selain itu dalam membaca juga
diberikan adab atau tata cara sebelum pelajaran Ummi dimulai supaya pribadi anak
terbentuk dengan baik.
Dalam memberikan pengajaran kepada anak perhatian harus terpusat pada
guru. Ketika anak tidak mendengarkan nasihat guru, guru selalu mengingatkan dan
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menegur secara individu agar anak dapat mematuhi nasihat tersebut. Bukan hanya
mengulang bacaan, tetapi guru juga mengingatkan dan memberi hafalan kepada anak
tersebut. Dengan demikian anak akan terbiasa membaca Al-Qur‟an dengan baik dan
benar.
Berdasarkan hasil data yang diperoleh tersebut, kemampuan membaca AlQur‟an pada aspek kelancaran membaca melalui metode Ummi di MI Ma‟arif
Panjeng dapat meningkat yaitu sebagian besar anak dapat membaca Al-Qur‟an
dengan cepat yaitu dapat melafalkan secara langsung dan otomatis tanpa memikir
lama, tepat dalam melafalkan huruf-hurufnya, dan intonasi yang sesuai dengan
tekanan irama nada Ummi. Hal ini tidak lepas dari proses pembelajaran yang
disampaikan oleh guru sudah sesuai dengan standart pembelajaran metode Ummi.
Selain itu sistem yang berbasis mutu sangat dijalankankan oleh MI Ma‟arif Panjeng
seperti adanya dukungan dari pengelola, sertifikasi guru Ummi, tahapan pembelajaran
Ummi yang baik dan benar, target yang jelas dan terukur, mastery learning yang
konsisten, waktu memadai, quality kontrol yang intensif, rasio guru dan siswa yang
proporsional, progress report setiap hari, dan koordinator yang handal.

B.

Analisis Data Kemampuan Membaca Al-Qur’an pada Aspek Tajwid melalui
Metode Ummi
Membaca Al-Qur‟an dapat dilakukan dengan cara mempelajari serta
memahami isi dan makna dari setiap ayat Al-Qur‟an. Dalam mempelajari Al-Qur‟an
kita perlu mengenal ilmu tajwid dan setiap huruf pada ayat Al-Qur‟an. Tajwid
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merupakan tata cara membaca Al-Qur‟an dengan benar dan baik yang bisa
membedakan huruf yang dibaca mendengung, jelas, panjang atau pendek. Dalam
pembelajaran ilmu tajwid, guru harus menggunakan metode yang mudah dipahami
oleh siswa sehingga kemampuan membaca anak dapat berkembang. Mempelajari
ilmu tajwid sangat mulia dan lebih diutamakan karena tajwid merupakan salah satu
ilmu yang langsung berhubungan dengan Al-Qur‟an dan dengan mempelajari ilmu
tajwid seseorang dapat melaksanakan kewajiban membaca Al-Qur‟an dengan tartil.
Oleh karena itu belajar membaca Al-Qur‟an harus dilakukan sejak dini.
Ilmu tajwid digunakan untuk mempermudah dan mengetahui panjang pendek,
melafalkan bacaan, dan hukum bacaan dalam Al-Qur‟an. Sebuah proses pembelajaran
berhasil atau tidaknya tergantung pada penggunaan metode. Metode dapat dikatakan
baik apabila metode tersebut mampu mengantarkan kepada tujuan yang diinginkan.
Oleh karena itu pemilihan suatu metode harus tepat. Pemilihan metode juga harus
disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang guru yang mengajar. Selain itu,
didukung dengan sarana dan prasarana sekolah.
Pemilihan metode Ummi sebagai pembelajaran Al-Qur‟an karena metode
Ummi diambil dari bahasa ibu. Ummi yang bermakna ibuku yang telah mengajarkan
banyak hal kepada kita, mengajarkan bahasa pada kita, dan merupakan orang yang
paling sukses mengajarkan bahasa di dunia. Pada hakikatnya pendekatan bahasa ibu
itu ada 3 unsur yaitu, langsung, diulang-ulang, dan kasih sayang yang tulus.Sehingga
dalam pengajarannya anak bisa paham dengan sendirinya tanpa harus menjelaskan
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bacaan satupersatu karena adanya metode Ummi itu dilakukan secara langsung dan
diulang-ulang.
Kesempurnaan membaca Al-Qur‟an dengan tartil hanya bisa diraih bila
memenuhi kedua aspek yang saling berkaitan, yaitu membacanya dengan benar
sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, dan memahami apa yang dibacanya. Sehingga
seseorang yang membaca Al-Qur‟an bisa meresapi makna yang terkandung, dan
mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam pembelajaran ilmu tajwid siswa terlebih dahulu dikenalkan dengan
huruf-huruf hijaiyah dan cara membaca huruf dengan benar. Pengenalan huruf
dimulai dari jilid 1. Proses pembelajaran metode Ummi pada tajwid dasar dilakukan
dengan menjelaskan pokok pelajaran dan membaca bersama-sama.
Pembelajaran ilmu tajwid pada metode Ummi dilakukan dengan cara
menghafal nama tajwidnya, jumlah huruf, serta contoh bacaannya. Siswa dalam
menghafalkan hukum bacaan tajwid disertai dengan 2 contoh bacaan yang sudah ada
pada buku pegangan.
Guru menyampaikan kepada siswa sesuai dengan panduan buku tajwid dasar
Ummi, yaitu: 1) guru menjelaskan pokok bahasan, kemudian seluruh murid membaca
pokok bahasan seacara bersama, kemudian secara bergantian setiap murid
menghafalkan materi pokok pelajaran tersebut. 2)selain itu siswa disuruh
menghafalkan setiap pengertian ilmu tajwid beserta contoh bacaannya dan guru selalu
melakukan drill atau pengulangan. Sehingga siswa ketika mempraktikkan dalam
membaca Al-Qur‟an sudah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang ada. Hal ini
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terbukti ketika siswa ujian munaqashah yang yang diuji oleh Tim Ummi Foundation
Ekskarisidinan

Madiun

yang

mana

setelah

munaqashah

akan

diujikan

publik/khataman Ummi.
Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, kemampuan membaca pada aspek
tajwid melalui metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng meningkat yaitu penjelasan
pokok bahasan tajwid oleh guru yang kemudian dibaca oleh murid secara berulang
dan selanjutnya secara bergantian menghafal pokok bahasan tajwid. penghafalan
nama tajwid, jumlah huruf, serta contoh bacaan.

C.

Analisis Data Kemampuan Membaca Al-Qur’anpada Aspek Makharijul Huruf
melalui Metode Ummi
Dalam membaca Al-Qur‟an tidak lepas dari ilmu tajwid. Makharijul huruf
adalah tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafal
(pengucapan) yang dengannya dibedakan suatu huruf dengan huruf lainnya.
Makharijul huruf hijaiyyah sebagai dasar membaca ayat suci Al-Qur‟an yang harus
dikuasai oleh umat Islam. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf dalam
melafalkan huruf Al-Qur‟an. Di dalam membaca Al-Qur‟an kita harus membunyikan
huruf sesuai dengan makhrajnya. Karena jika terjadi sesuatu kesalahan dalam
pelafalan huruf, itu bisa menimbulkan arti baru. Dalam hal ini jika dilakukan dengan
sengaja akan menimbulkan kekafiran bagi membacanya. Maka dari itu belajar
makharijul huruf ini sangat penting bagi kita. Dengan mempelajari makharijul huruf,
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maka akan dapat membunyikan huruf-huruf Arab sesuai dengan tepat sesuai dengan
tempat keluarnya (makhrajnya).
Di dalam Al-Qur‟an tidak terlepas dari huruf-huruf hijaiyah, maka dari itu
seseorang harus belajar menyempurnakan membaca Al-Qur‟an. Di dalam membaca
Al-Qur‟an kita harus membunyikan huruf sesuai dengan makhrajnya. Untuk itu, perlu
mempelajari dan mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya.
Diimbangi juga dengan latihan praktik pengucapan secara terus menerus, agar dapat
tepat sesuai dengan kaidah-kaidah pengucapan huruf yang benar.
Dalam pembelajaran makharijul huruf hijaiyyah memang harus berhadapan
langsung dengan pendidik agar peserta didik bisa meluruskan cara membacanya
melalui pertemuan langsung letak bibir saat membaca. Pada pemantapan makharijul
huruf metode Ummi ini terletak pada jilid satu, guru selalu memberikan contoh
sebanyak 3 kali selanjutnya ditirukan oleh siswa, dan hal tersebut selalu diulangulang oleh guru supaya bacaan siswa yang dilafalkan naninya bisa benar sesuai
dengan ketentuannya.
Dalam proses penekanan makharijul huruf, terlihat bahwa guru memberikan
contoh pelafalan huruf hijaiyah dan siswa disuruh memperhatikan mulut guru
kemudian menirukannya. Kemudian guru memberikan sedikit penjelasan cara
pengucapan huruf yang benar dan memberikan contoh lagi. Ketika ada siswa yang
belum bisa melafalkan huruf tersebut maka guru memintanya untuk melafalkan huruf
secara berulang-ulang.

86

Tehnik mengajar Ummi yang digunakan yaitu tehnik mengajar secara umum,
yaitu: 1) memberikan contoh bacaan kepada siswa, 2)meminta siswa menirukan
bacaan yang telah saya lafalkan, 3) menjelaskan secara sederhana mengenai cara
melafalkan huruf yang benar dengan memberikan contoh secara berulang, 4) meminta
siswa untuk membaca yang sudah diajarkan yang kemudian setiap siswa membaca
seacara individu yang akan dinilai di buku prestasi
Pengajaran metode Ummi mengacu pada modul sertifikasi guru Ummi, yaitu
melalui tahap pembelajaran 1) mengkondisikan siswa terlebih dahulu kemudian
dilanjutkan salam dan do‟an bersama, 2) mengulang kembali materi yang telah
diajarkan pada hari kemarin, 3) menjelaskan materi baru kepada siswa/ pokok
bahasan yang diajarkan pada hari ini, 4) siswa disuruh membaca contoh-contoh yang
ada dibawah pokok bahasan, 5) mengulang-ulang kembali contoh atau latihan, 6)
melakukan evaluasi dengan menyimak bacaan anak satu persatu yang dinilai di buku
prestasi, 7) mengkondisikan anak kembali dan membaca do‟a dilanjutkan salam
penutup
Dalam metode Ummi, makharijul huruf terdapat pada semua tingkatan dalam
pembelajaran metode Ummi. Akan tetapi, penanaman cara melafalkan makharijul
huruf dan pengenalan huruf hijaiyah sangat ditekankan pada tahapan jilid 1. Karena
pada jilid 1 Ummi tersebut merupakan pondasi dalam membaca Al-Qur‟an dan
membentuk kemampuan siswa supaya bisa melafalkan huruf hijaiyah sesuai
makhrajnya. Dengan begitu, setelah siswa selesai pada tahap tersebut, akan terbiasa
membaca Al-Qur‟an dengan pelafalan makhrajnya sudah sesuai.
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Untuk melihat kemampuan siswa bisa melafalkan huruf hijaiyah sesuai
dengan makhrajnya dan supaya siswa tersebut bisa naik jilid selanjutnya yaitu ketika
adanya ujian/tes kenaikan jilid yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Maka digunakan
kriteria sebagai berikut: 1) cara pengucapan/pelafalan huruf sesuai dengan
makhrajnya, 2) bacaan yang dilafalkan yaitu dengan lancar, tidak terputus-putus, 3)
harus sesuai dengan hukum bacaan tajwidnya, yang mana misalkan bacaan yang
dibaca panjang maka harus dibaca panjang juga.
Kemampuan membaca Al-Qur‟an di MI Ma‟arif Panjeng alhamdulillah
lumayan bagus, dari sini terlihat bahwa dari kelompok Al-Qur‟an yang mau diujikan
publik pada saat khataman metode Ummi yaitu berjumlah 13 siswa. Dari 13 siswa itu
yang lulus munaqoshah 9 siswa. Dengan kriteria nilai rata-rata dari 13 anak sebagai
berikut: tartil/kelancaran membacanya dengan nilai rata-rata 8, fashohah/makharijul
huruf dengan nilai rata-rata 8,1, dan tajwid dengan nilai rata-rata 8,2
Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, kemampuan membaca Al-Qur‟an
siswa pada aspek makharijul huruf melalui metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng
meningkat Kemampuan membaca Al-Qur‟an pada aspek Makharijul huruf melalui
metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng dapat meningkat yaitu anak bisa melafalkan
huruf-huruf makharijul huruf secara tepat. Seperti pelafalan huruf ta‟ yang memiliki
sifat hamz pelafalan hurufnya harus mengalir.
Karena dalam proses penekanan makharijul huruf, terlihat bahwa guru
memberikan contoh pelafalan huruf hijaiyah dan siswa disuruh memperhatikan mulut
guru kemudian menirukannya. Kemudian guru memberikan sedikit penjelasan cara
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pengucapan huruf yang benar dan memberikan contoh lagi. Ketika ada siswa yang
belum bisa melafalkan huruf tersebut maka guru memintanya untuk melafalkan huruf
secara berulang-ulang. Sehingga siswa akan mengerti dengan sendirinya mengenai
perbedaan huruf-huruf hijaiyah yang sudah dicontohkan secara berulang-ulang oleh
guru.
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BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan
Hasil penelitian yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur‟an
Siswa melalui Meode Ummi (Studi Kasus di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan
Ponorogo) dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kemampuan membaca Al-Qur‟an pada aspek kelancaran membaca melalui
metode Ummi di MI Ma‟arif Panjeng dapat meningkat yaitu sebagian besar anak
dapat membaca Al-Qur‟an dengan cepat yaitu dapat melafalkan secara langsung
dan otomatis tanpa memikir lama, tepat dalam melafalkan huruf-hurufnya, dan
intonasi yang sesuai dengan tekanan irama nada Ummi.
2. Kemampuan membaca pada aspek tajwid melalui metode Ummi di MI Ma‟arif
Panjeng dapat meningkat dan bacaan siswa semakin bagus, yaitupenjelasan pokok
bahasan tajwid oleh guru seperti nama tajwid, jumlah huruf, serta contoh bacaan
yang kemudian dibaca oleh murid secara berulang-ulang dan selanjutnya secara
bergantian murid menghafal pokok bahasan tajwid yang kemudian diterapkan
dalam Al-Qur‟an.
3. Kemampuan membaca Al-Qur‟an pada aspek Makharijul hurufmelalui metode
Ummi di MI Ma‟arif Panjeng dapat meningkat yaituanak bisa melafalkan huruf-
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huruf makharijul huruf secara tepat. Seperti pelafalan huruf ta‟ yang memiliki sifat
hamz pelafalan hurufnya harus mengalir.
B. Saran
Setelah mengadakan penelitian dan menemukan simpulan terkait dengan
peningkatan kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa melalui metode Ummi (studi
kasus di MI Ma‟arif Panjeng Jenangan Ponorogo), peneliti memberikan beberapa
saran baik kepada
1. Siswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran membaca AlQur‟an siswa, perbaikan bacaan tajwid, serta perbaikan makharijul hurufnya.
2. Guru
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi
kepada guru, yaitu sebagai pengetahuan serta tindakan apa yang harus diambil
dalam mengajarkan Al-Qur‟an agar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan
makharijul hurufnya.
3. Kepala Sekolah
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam meningkatkan
kelancaran membaca al-Qur‟an
4. Peneliti
Hasil penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengalaman ketika nanti ketika terjun langsung dalam proses pembelajaran Al-
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Qur‟an metode Ummi, dan disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk
membandingkan metode Ummi dengan metode membaca Al-Qur‟an lainnya.
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