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ABSTRAK 

Rohmawati, Ulfa Nur. 2019. Penerapan Metode Ummi Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Bagi Dewasa Madya di Dusun 

Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Kharisul Wathoni, M.Pd.I. 

Kata Kunci: Metode Ummi, Membaca al-Qur’an, Dewasa Madya 

Al-Qur’an merupakan pedoman dan petunjuk hidup bagi umat 

Islam, yang sudah tidak ada keraguan di dalamnya (Al-Qur’an). 

Mengingat sangat pentingnya al-Qur’an sebagai pedoman dan petunjuk 

hidup bagi umat Islam, maka umat Islam harus mampu membaca al-

Qur’an dengan benar sesuai dengan kaidah atau aturan membacanya. 

Dalam proses pembelajaran membaca al-Qur’an diperlukan sebuah 

metode. Dan salah satu metode tersebut adalah metode Ummi. Ummi 

bermakna “Ibuku” (berasal dari bahasa Arab dari kata “Ummun” dengan 

tambahan ya’ mutakallim). Pendekatan yang digunakan dalam metode ini 

adalah bahasa ibu yaitu metode langsung, diulang-ulang, kasih sayang 

yang tulus. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: (1) 

Untuk mengetahui proses penerapan metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di Dusun Sidowayah 

Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo (2) Untuk 

mengetahui problematika penerapan metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di Dusun Sidowayah 

Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo (3) Untuk 

mengetahui dampak penerapan metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di Dusun Sidowayah 

Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan Miles dan Huberman dengan langkah-langkah 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan metode 

Ummi bagi dewasa madya menggunakan buku Ummi jilid 1 sampai jilid 6. 

Untuk proses pembelajarannya menggunakan dua metode yaitu, metode 

tahsin dan metode sorogan. Problematika dalam pembelajaran al-Qur’an 

melalui metode Ummi bagi dewasa madya ada empat, pertama kurangnya 

tenaga pengajar atau gurunya, yang kedua fasilitas tempat yang kurang 

memadai, yang ketiga rasa ingin belajar para dewasa madya berkurang, 

yang keempat para dewasa madya sering lupa dalam mengenal huruf 

hijaiyah karena faktor usia. Hasil yang diperoleh adalah kemampuan 

membaca al-Qur’an dewasa madya selama menggunakan metode Ummi 

sudah lumayan baik dalam hal membaca al-Qur’an. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana diketahui, sumber ajaran Islam yang pertama adalah 

al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw., tidak sekaligus tetapi dengan cara berangsur-angsur 

dimulai di Mekah dan disudahi di Madinah. Nabi Muhammad 

menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat Islam pada masa itu 

berdasarkan wahyu yang diterimanya ini.  

Namun demikian, tidak semua persoalan dapat diselesaikan 

melalui wahyu. Untuk menyelesaikannya, Nabi Muhammad Saw., 

menggunakan pikiran serta pendapat beliau dan terkadang melalui 

permusyawaratan dengan para sahabat. Inilah kemudian yang dikenal 

dengan Sunnah Rasul.
1
 

Al-Qur’an adalah kalam Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. yang merupakan mukjizat melalui perantaraan malaikat 

Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup 

sehingga umat manusia mendapat petunjuk untuk kebahagian hidup di 

dunia dan di akhirat. Al-Qur’an yang berisikan 30 juz, 86 surah diturunkan 

di Mekkah dan 28 surah diturunkan di Madinah sehingga seluruhnya 

berjumlah 114 surah. Sedangkan jumlah ayatnya terdiri atas 4.780 ayat 

                                                             
1Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2006), 171.  



 

 

diturunkan di Mekkah dan 1.456 ayat diturunkan di Madinah sehingga 

keseluruhan ayat al-Qur’an berjumlah 6.236 ayat.
2
 

Al-Qur’an merupakan pedoman dan petunjuk hidup bagi umat 

Islam, yang sudah tidak ada keraguan di dalamnya (Al-Qur’an). 

Mengingat sangat pentingnya al-Qur’an sebagai pedoman dan petunjuk 

hidup bagi umat Islam, maka umat Islam harus mampu membaca al-

Qur’an dengan benar sesuai dengan kaidah atau aturan membacanya. 

Dalam wahyu pertama yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad Saw, 

Allah memberikan perintah pertama untuk membaca.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak awal, agama Islam sudah 

menyerukan kepada manusia untuk membaca. Sebab wahyu Allah pun 

tidak dapat diterima tanpa dibaca terlebih dahulu. Karena dengan 

membaca, akan memperoleh informasi yang mencakup isi dan memahami 

makna bacaan.
3
 

Tiada bacaan semacam al-Qur’an yang dibaca oleh ratusan juta 

orang yang tidak mengerti artinya atau tidak dapat menulis dengan 

aksaranya. Bahkan dihafal huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja 

dan anak-anak.
4
 

Menurut M. Quraish Shihab, al-Qur’an turun dengan mempunyai 

tiga tujuan pokok: Pertama, petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus 

dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan 

                                                             
2
 Rois Mahfud, Pendidikan Agama Islam (Surabaya: Erlangga, 2011), 107. 

3 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Angkasa 

Bandung: Bandung, 2008), 9.  
4 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan 

Umat (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 3. 



 

 

dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Kedua, petunjuk 

mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma 

keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam 

kehidupannya secara individual atau kolektif. Ketiga, petunjuk mengenai 

syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang 

harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan 

sesamanya. Atau dengan kata lain yang lebih singkat, “Al-Qur’an adalah 

petunjuk bagi seluruh manusia ke jalan yang harus ditempuh demi 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat”.
5
 

Dalam proses pembelajaran membaca al-Qur’an diperlukan sebuah 

metode. Dan salah satu metode tersebut adalah metode Ummi. Ummi 

bermakna “Ibuku” (berasal dari bahasa Arab dari kata “Ummun” dengan 

tambahan ya’ mutakallim). Pendekatan yang digunakan dalam metode ini 

adalah bahasa ibu yaitu metode langsung, diulang-ulang, kasih sayang 

yang tulus.
6
  

Dalam pengajarannya, metode Ummi memiliki perbedaan jilid 

untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Untuk anak-anak, metode 

Ummi mengajarkan dengan 6 jilid buku sedangkan untuk orang dewasa 

diajarkan dengan menggunakan 3 jilid buku saja dan langsung diteruskan 

dengan al-Qur’an. Alasan diterapkannya metode Ummi di Dusun 

Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 

                                                             
5 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam 

Kehidupan Masyarakat (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 40. 
6 Wahyu Nurjanah, Pelaksanaan Supervisi Proses Pembelajaran Al-Qur’an Metode 

Ummi (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 3. 



 

 

karena para dewasa madya di Dusun Sidowayah belum mampu membaca 

al-Qur’an dengan baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan 

penelitian terhadap penerapan metode Ummi untuk orang dewasa.
7
 

Metode Ummi sudah tersebar diseluruh pelosok negeri termasuk juga di 

desa yang terpencil yaitu Sidowayah. 

Sidowayah adalah nama sebuah dusun yang dahulu berada di 

wilayah desa Krebet kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo. Di Dusun 

Sidowayah terdapat beberapa masyarakat yang mengalami 

keterbelakangan mental atau yang disebut dengan idiot. Dan banyak yang 

menganggap bahwa Dusun Sidowayah memiliki tingkat kecerdasan yang 

kurang. Namun pernyataan tersebut salah, karena di Dusun Sidowayah 

terdapat suatu kelompok ibu-ibu dengan usia yang memasuki 40 tahunan 

hingga usia 60 tahunan yang melakukan kegiatan membaca al-Qur’an. 

Karena jarang di sebuah dusun yang terpencil dan jauh dari kota ada 

kegiatan membaca al-Qur’an yang seperti dilakukan oleh ibu-ibu di Dusun 

Sidowayah ini.
8
 

Peneliti tertarik mengambil penelitian di Dusun Sidowayah 

Kecamatan Jambon dikarenakan di lokasi ini terdapat ibu-ibu yang belum 

mampu membaca al-Qur’an dan bahkan mereka adalah orang yang belum 

mampu mengenal huruf hijaiyah.  

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian di Dusun Sidowayah dengan judul “Penerapan 

                                                             
7 Lusi Kurnia Wijayanti, Penerapan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-Qur’an Pada 

Orang Dewasa (Skripsi, UIN Malang, 2016), 6. 
8 Observasi pada saat KPM pada tanggal 15 Agustus 2018 



 

 

Metode Ummi Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Bagi Dewasa Madya di Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan 

Jambon  Kabupaten Ponorogo”.  

B. Fokus Penelitian 

Berawal dari tema dan uraian di atas, maka penelitian ini 

difokuskan pada kurangnya kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa 

madya di Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penerapan metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di Dusun 

Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon  Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana problematika penerapan metode Ummi dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di 

Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo? 

3. Bagaimana dampak penerapan metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di Dusun 

Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon  Kabupaten Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses penerapan metode Ummi dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di 



 

 

Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui problematika penerapan metode Ummi dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di 

Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui dampak penerapan metode Ummi dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di 

Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran dan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam hal pengembangan metode pembelajaran al-Qur’an, 

lebih khusus lagi terkait dengan penerapan teori-teori metode 

pembelajaran al-Qur’an. 

2. Secara praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pembelajaran al-Qur’an 

metode Ummi guna mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran al-Qur’an. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga 



 

 

diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pola pikir penulis yang tertuang dalam karya 

ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi 

dalam enam bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang 

berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang utuh, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang gambaran umum untuk 

membeberkan pola pemikiran dari isi keseluruhan yang terdiri dari: Latar 

belakang masalah, Fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat penelitian dan Sistematika pembahasan.  

BAB II: Telaah hasil penelitian dan kajian teori, berisi 

tentang telaah penelitian terdahulu. Dan kajian teoritis meliputi: Metode 

Ummi, Sejarah metode Ummi, Visi, misi dan motto metode Ummi, 

Membaca al-Qur’an, Pengertian problematika, Dewasa madya, dan Tugas 

perkembangan pada masa dewasa.  

BAB III: Metode penelitian, dalam bab ini akan 

menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, 

yaitu meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis 

data, pengecekan keabsahan temuan, dan yang terakhir tahapan-tahapan 

penelitian.  



 

 

BAB IV: Deskripsi data, dalam bab ini berisi tentang 

paparan data, yang berisi hasil penelitian di lapangan yang terdiri atas 

gambaran umum lokasi penelitian: sejarah berdirinya Dusun Sidowayah 

Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, letak geografis. 

Sedangkan deskripsi data khusus mengenai: Proses penerapan metode 

Ummi dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa 

madya di Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo, Problematika penerapan metode Ummi dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di 

Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo dan Dampak penerapan metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di Dusun Sidowayah 

Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

BAB V:  Pembahasan, adalah temuan penelitian yang 

memaparkan hasil analisis peneliti. Analisis dilakukan dengan cara 

membaca data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan 

di bab II. Pembacaan tersebut menghasilkan temuan penelitian tentang 

bagaimana proses penerapan metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di Dusun Sidowayah 

Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, bagaimana 

problematika penerapan metode Ummi dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di Dusun Sidowayah Desa 

Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan bagaimana 



 

 

dampak penerapan metode Ummi dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di Dusun Sidowayah Desa 

Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

BAB VI: Penutup, bab ini merupakan bab terakhir penelitian 

lapangan yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok 

permasalahan dan saran-saran dari penulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti maka ada 

skripsi terdahulu yang mengkaji metode Ummi dan membaca al-Qur’an 

diantaranya: 

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Iffah Hilyatul 

‘Alamah Skripsi tahun 2016 di IAIN Ponorogo, yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Minat Baca Tulis Al-Qur’an Dengan Menggunakan Metode 

Ummi Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 3 Bandar Pacitan”. Dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa yang melatar belakangi 

penggunaan metode Ummi bagi siswa kelas VIII C di SMP Negeri 3 

Bandar Pacitan? 2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an 

dengan menggunakan metode Ummi bagi siswa kelas VIII C di SMP 

Negeri 3 Bandar Pacitan? 3) Apa kontribusi metode Ummi dalam 

meningkatkan minat baca tulis al-Qur’an bagi siswa kelas VIII C di SMP 

Negeri 3 Bandar Pacitan?. Skripsi ini termasuk penelitian kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduction data, display dan 

conclusion. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Latar belakang 

penggunaan metode Ummi bagi siswa kelas VIII C di SMP Negeri 3 Bandar 

Pacitan sebagai peningkatan minat baca tulis al-Qur’an; 2) Pelaksanaan 



 

 

pembelajaran al-Qur’an dengan menggunakan metode Ummi bagi siswa 

kelas VIII C di SMP Negeri 3 Bandar Pacitan berjalan efektif dan efisien 

serta memberikan daya tarik yang cukup baik bagi setiap siswa; 3) 

Kontribusi metode Ummi dalam meningkatkan minat baca tulis al-Qur’an 

bagi siswa kelas VIII C di SMP Negeri 3 Bandar Pacitan diantaranya: 

mengembangkan kecakapan berfikir siswa untuk mengenali bacaan-bacaan 

al-Qur’an, meningkatkan minat dan semangat para siswa dalam belajar al-

Qur’an dan memberikan lulusan yang berkualitas.  

Persamaan dalam skripsi di atas adalah sama-sama menjelaskan 

tentang metode Ummi dan sama-sama menggunakan metodologi penelitian 

kualitatif, dan perbedaan dari penelitian terdahulu membahas tentang minat 

baca tulis al-Qur’an sedangkan penelitian ini membahas tentang membaca 

Al-Qur’an.
9
 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Roudlotul Badi’ah Skripsi 

tahun 2015 di IAIN Ponorogo, yang berjudul “Penggunaan Metode Tilawati 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an di Madrasah 

Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun”. Dengan rumusan 

masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan metode tilawati untuk 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an di Madrasah Diniyah 

Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun tahun 2014/2015? 2) 

Bagaimana hasil penggunaan metode tilawati untuk meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna 

                                                             
9 Iffah Hilyatul ‘Alamah, Upaya Meningkatkan Minat Baca Tulis Al-Qur’an Dengan 

Menggunakan Metode Ummi Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 3 Bandar Pacitan (Skripsi. Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo). 



 

 

Sidorejo Kebonsari Madiun tahun 2014/2015?. Skripsi ini termasuk 

penelitian kualitatif. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, 

display/penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: Proses pembelajaran 

metode ini sudah berjalan dengan baik, santri menjadi lebih tertib dari 

sebelumnya karena dalam metode ini menggunakan teknik baca simak yang 

membuat santri tidak ada waktu untuk hal-hal yang lain dan juga semangat 

mengikuti pembelajaran. Hasil penggunaan metode tilawati untuk 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an di Madrasah Diniyah 

Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun adalah santri di Mamba’ul 

Munna menjadi lebih fasih dan dapat membaca al-Qur’an dengan baik dan 

benar dengan waktu yang telah ditentukan karena dalam metode tilawati 

juga diajarkan ilmu tajwid, serta memiliki target. 

Persamaan dalam skripsi di atas adalah sama-sama menjelaskan 

tentang kemampuan membaca al-Qur’an dan sama-sama menggunakan 

metodologi penelitian kualitatif, dan perbedaan dari penelitian terdahulu 

membahas tentang metode yang digunakan adalah metode tilawati 

sedangkan penelitian ini membahas tentang metode yang digunakan adalah 

metode Ummi.
10

 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bulaeng Skripsi tahun 2016 

di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Dengan Tartil Melalui 

                                                             
10 Roudlotul Badi’ah, Penggunaan Metode Tilawati Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun 

(Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). 



 

 

Metode Iqra Pada Siswa Kelas V di SD Inpres Tinggimae Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Penerapan metode Iqra dapat meningkatkan kemampuan membaca al-

Qur’an dengan benar sesuai kaidah makraj dan tajwid (tartil) pada siswa 

kelas V SD Inpres Tinggimae Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 2) 

Penerapan metode Iqra dapat meningkatkan minat membaca al-Qur’an pada 

siswa kelas V SD Inpres Tinggimae Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa?. Skripsi ini termasuk penelitian tindakan kelas. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: Hasil pretes atau tes pada 

pra tindakan memperlihatkan data antara lain skor rata-rata kelas yaitu 60,00 

dengan prosentase ketuntasan dalam kelas yaitu 27,28%, dengan demikian 

masih terdapat sekitar 72,72% siswa yang harus mendapat pengaruh yang 

intensif dari metode Iqra, pada siklus II skor rata-rata siswa menjadi 70,00 

dengan prosentase ketuntasan dari keseluruhan menjadi 77,78%, atau dari 

jumlah 36 siswa masih ada 8 siswa yang dikategorikan belum mencapai 

standar kemampuan baca al-Qur’an. 

Persamaan dalam skripsi di atas adalah sama-sama menjelaskan 

tentang kemampuan membaca al-Qur’an dan perbedaan yang pertama, dari 

penelitian terdahulu membahas tentang metode yang digunakan adalah 

metode Iqra sedangkan penelitian ini membahas tentang metode yang 

digunakan adalah metode Ummi. Perbedaan yang kedua, penelitian 



 

 

terdahulu menggunakan penelitian tindakan kelas sedangkan penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif.
11

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Metode Ummi 

Metode Ummi merupakan metode yang di gunakan dalam 

pembelajaran membaca al-Qur’an. Metode Ummi di sini untuk anak pra 

sekolah, yaitu metode yang di analogikan kepada ibu (Ummi), artinya 

metode ini merupakan metode belajar membaca yang mengikuti kata-kata 

ibu misalnya belajar membaca kata “sajada”, maka dalam belajar 

membaca Surabaya, dalam mengejanya adalah langsung per suku kata (sa-

ja-da).  

Metode Ummi adalah sebuah metode yang dapat mengantarkan 

sebuah proses sehingga dapat menghasilkan produk yang cepat dan 

berkualitas. Buku belajar mudah baca al-Qur’an metode Ummi didesain 

mudah dipelajari dan diajarkan dengan pembelajaran yang 

menyenangkan.
12

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Metode adalah cara teratur 

yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai 

dengan yang dikehendaki dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu cara 

kerja. 
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Metode memiliki istilah pendekatan dan teknik, yang pada intinya 

adalah suatu cara untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, cara 

yang tepat dan cepat untuk meraih tujuan pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Metode digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Metode 

biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah yang kemudian berkembang 

menjadi metodologi. Jadi, metode adalah cara-cara pembelajaran yang 

telah disusun berdasarkan prinsip dan sistem tertentu untuk memudahkan 

guru dalam mengajar dan memudahkan murid menerima pembelajaran 

dengan mudah.
13

 

Sedangkan Ummi berasal dari kata isim Al-Ummu yaitu ibu. Ummi 

bermakna ibuku. Untuk menghormati dan mengingat jasa ibu yang telah 

mengajarkan bahasa pada kita. Karena orang yang paling sukses 

mengajarkan bahasa di dunia ini adalah ibu. 

Jadi, yang dimaksud metode ummi disini adalah sebuah metode 

pembelajaran al-Qur’an yang menggunakan buku Ummi belajar mudah 

membaca al-Qur’an yang diterbitkan oleh Konsorsium Pendidikan Islam 

(KPI) yang ada 6 jilid, disertai oleh Tajwid Dasar Ummi dan Gharibul 

Qur’an.
14
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Metode Ummi sebetulnya sama dengan metode-metode yang telah 

banyak beredar di masyarakat, namun yang membedakan adalah metode 

Ummi mengenalkan cara membaca al-Qur’an dengan tartil. Selain itu, 

metode ini  memiliki buku tajwid dan buku ghorib yang terpisah dari buku 

jilidnya. Pada awalnya, metode Ummi diajarkan di lembaga pendidikan 

yang berada di bawah naungan yayasan KPI saja, namun sekarang sudah 

mulai diperkenalkan pada masyarakat umum. 

Metode Ummi adalah belajar mudah membaca al-Qur’an yang terdiri 

dari 6 jilid dan dilengkapi buku metode tajwid praktis disusun secara 

sistematis, mulai dari hal-hal yang sederhana lalu meningkatkan tahap 

demi tahap, sehingga merasa ringan dalam mempelajarinya.
15

 

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran al-Qur’an metode 

Ummi adalah pendekatan bahasa ibu, dan pada hakekatnya pendekatan 

bahasa ibu itu ada 3 unsur: 

1) Direct method (metode langsung), yaitu langsung dibaca tanpa 

dieja/diurai atau tidak banyak penjelasan. Atau dengan kata lain 

learning by doing, belajar dengan melakukan secara langsung.  

2) Repetition (diulang-ulang). Bacaan al-Qur’an akan semakin 

kelihatan keindahan, kekuatan dan kemudahannya ketika kita 

mengulang-ulang ayat atau surat dalam al-Qur’an. Begitu pula 

seorang ibu dalam mengajarkan bahasa kepada anaknya. Kekuatan, 
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keindahan dan kemudahannya juga dengan mengulang-ulang kata atau 

kalimat dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. 

3) Kasih sayang yang tulus. Kekuatan cinta, kasih sayang yang tulus, 

dan kesabaran seorang ibu dalam mendidik anak adalah kunci 

kesuksesannya. Demikian juga seorang guru yang mengajar al-Qur’an 

jika ingin sukses hendaknya meneladani seorang ibu agar guru juga 

dapat menyentuh hati siswa mereka.
16

 

Buku panduan metode Ummi terdiri dari 9 buku panduan yang terdiri 

dari pra-TK, jilid 1 sampai jilid 6, ghorib dan tajwid. Masing-masing buku 

terdiri dari 40 halaman kecuali ghorib dan tajwid, setiap buku terdapat 

pokok bahasan, latihan/pemahaman dan keterampilan yang berbeda, dan 

didalam setiap jilid mempunyai pokok bahasan yang berbeda, adapun 

pokok bahasannya yaitu: 

Jilid 1 : Pengenalan huruf tunggal (hijaiyah) Alif-Ya’, pengenalan huruf 

tunggal berharokat fathah A-Ya, membaca dua sampai tiga huruf 

tinggal berharokat fathah A-Ya. 

Jilid 2   : Pengenalan harokat kasroh dan dlommah, fathatain. 

Jilid 3 : Pengenalan tanda baca panjang (Mad Thobi’i), pengenalan tanda 

panjang (Mad wajib muttashil dan Mad Jaiz munfashil). 

Jilid 4 : Pengenalan huruf yang disukun ditekan membacanya (Lam, Tsa’ 

Syin), pengenalan tanda tasydid/syiddah ditekan membacanya, 

membedakan cara membaca huruf-huruf. 
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Jilid 5 : Pengenalan cara membaca waqof/mewaqofkan, pengenalan 

bacaan ghunnah/dengung, pengenalan bacaan ikhfa’/samar, 

pengenalan bacaan idghom bighunnah, pengenalan bacaan iqlab, 

pengenalan cara membaca lafadz Allah (tafhim/tarqiq). 

Jilid 6 : Pengenalan bacaan qolqolah (mantul), pengenalan bacaan 

idghom bila ghunnah, pengenalan bacaan idzhar (jelas) 

pengenalan tanda-tanda waqaf atau wasal, cara membaca nun 

iwadl, di awal ayat dan di tengah ayat, membaca Ana, Na-nya di 

baca pendek. 

Ghorib : Pengenalan bacaan-bacaan ghorib/musylikat dalam al-Qur’an, 

pengenalan bacaan hati-hati ketika membacanya di dalam al-

Qur’an. 

Tajwid : Hukum nun sukun atau tanwin, ghunnah (nun dan mim 

bertasydid), hukum mim sukun, macam-macam idghom, hukum 

lafadz Allah, Qalqolah, Idzhar wajib, hukum ro’, hukum lam ta’rif 

(Al), macam mad (Mad Thobi’I dan Mad Far’i). 

Seperti halnya program pembelajaran yang lainnya bahwa dalam 

pembelajaran al-Qur’an juga membutuhkan pengembangan, baik dari segi 

konten, konteks maupun support system-nya. 

2. Sejarah Metode Ummi 

Yang melatar belakangi munculnya Ummi adalah sebagai berikut: 

1) Kebutuhan sekolah-sekolah Islam terhadap pembelajaran al-Qur’an 

dirasa semakin lama semakin besar. 



 

 

2) Pembelajaran membaca al-Qur’an yang baik sangat membutuhkan 

sebuah sistem yang mampu menjamin mutu bahwa setiap anak 

sesudah lulus SD/MI harus bisa membaca al-Qur’an secara tartil. 

3) Banyaknya sekolah atau TPQ yang membutuhkan solusi bagi 

kelangsungan pembelajaran al-Qur’an bagi siswa-siswinya. 

4) Seperti halnya program pembelajaran yang lainnya bahwa dalam 

pembelajaran al-Qur’an juga membutuhkan pengembangan, baik dari 

segi konten, konteks maupun support sistemnya.  

3. Visi, Misi dan Motto Metode Ummi 

Visi metode Ummi adalah menjadi lembaga terdepan dalam 

melahirkan generasi Qur’ani. Sedangkan misi metode Ummi adalah: (1) 

Mewujudkan lembaga professional dalam pengajaran al-Qur’an yang 

berbasis social dan dakwah. (2) Membangun sistem manajemen 

pengajaran al-Qur’an yang berbasis pada mutu. (3) Mewujudkan pusat 

pengembangan pembelajaran al-Qur’an. Motto metode Ummi adalah: 1) 

Mudah yaitu, metode Ummi di desain untuk mudah di pelajari bagi siswa, 

mudah di ajarkan bagi guru dan mudah di implementasikan dalam 

pembelajaran di sekolah formal maupun non formal. 2) Menyenangkan 

yaitu, metode Ummi di laksanakan melalui proses pembelajaran yang 

menarik dan menggunakan pendekatan yang menggembirakan sehingga 

menghapus kesan tertekan dan rasa takut dalam belajar al-Qur’an.  dan 3) 

Menyentuh hati yaitu, para guru yang mengajarkan metode Ummi tidak 

sekedar memberikan pembelajaran al-Qur’an secara material teoritik, 



 

 

tetapi juga menyampaikan substansi akhlak-akhlak al-Qur’an yang di 

implementasikan dalam sikap-sikap pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung.
17

 

4. Kekuatan Metode Ummi 

Ummi tidak hanya mengandalkan kekuatan buku yang di pegang anak 

tapi lebih pada 3 kekuatan utama: 

a. Metode 

Metode (Buku Belajar Membaca Al-Qur’an Metode Ummi) 

yang terdiri dari buku Pra TK, Jilid 1-6, Buku Ghorib, Tajwid Dasar 

dan Buku Ummi Edisi Dewasa. 

b. Mutu Guru 

Mutu guru: Semua guru melalui proses tes/ tashih dan sertifikasi 

yang ketat. Kualifikasi guru yng di harapkan adalah: tartil baca Al-

Qur’an, menguasai ghoribul Qur’an dan tajwid, terbiasa baca Al-

Qur’an tiap hari, menguasai metode Ummi, berjiwa murobbi, disiplin 

waktu, komitmen pada waktu. 

c. Sistem Berbasis Mutu 

Sistem berbasis mutu ada Sembilan pilar bangunan sistem mutu 

yaitu: 1) Goodwill manajemen adalah dukungan dari pengelola, 

pimpinan, kepala sekolah/TPQ terhadap pembelajaran al-Qur’an dan 

penerapan sistem Ummi di sebuah lembaga. 2) Sertifikasi guru adalah, 

pembekalan metodologi dan manajemen pembelajaran al-Qur’an 
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metode Ummi. Sertifikasi guru al-Qur’an merupakan standar dasar 

yang dimiliki oleh guru pengajar al-Qur’an metode Ummi. Program 

ini dilakukan sebagai upaya standarisasi mutu pada setiap guru 

pengajar al-Qur’an metode Ummi. 3) Tahapan baik dan benar, secara 

umum proses belajar mengajar membutuhkan prosedur, tahapan dan 

proses yang baik dan benar yang disesuaikan dengan karakteristik 

mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan agar tujuan 

pembelajaran tercapai. 4) Target jelas dan terukur, segala sesuatu yang 

sudah ditetapkan sasaran dan targetnya akan lebih mudah melihat 

ketercapaian indikator keberhasilannya. Dalam pembelajaran al-

Qur’an metode Ummi telah ditetapkan target standar yang hendaknya 

diikuti oleh seluruh lembaga pengguna metode Ummi karena dari 

ketercapaian target tersebut dapat dilihat apakah lembaga pengguna 

metode Ummi itu dapat menjalankan prinsip-prinsip dasar yang telah 

ditetapkan oleh Ummi foundation atau tidak. 5) Masterylearning yang 

konsisten, Sesuai dengan karakteristik guru pengajar al-Qur’an 

metode Ummi yang mempunyai komitmen pada mutu, maka semua 

guru pengajar al-Qur’an metode Ummi tetap harus menjaga 

konsistensi mastery learning atau ketuntasan belajar. 6) Waktu 

memadai, dalam proses pembelajaran al-Qur’an dibutuhkan waktu 

yang memadai, karena belajar al-Qur’an membutuhkan keterampilan 

untuk melatih skill dalam membaca al-Qur’an dengan baik dan benar. 

Semakin banyak diulang dan dilatih semakin terampil pula dalam 



 

 

membaca al-Qur’an. Dalam pembelajaran al-Qur’an metode Ummi 

yang dimaksud dengan waktu yang memadai adalah waktu yang 

dihitung dalam satuan jam tatap muka (60 sampai 90 menit) per tatap 

muka, dan waktu tatap muka per pecan (5 sampai 6 tatap muka per 

pekan). 7) Quality Control yang Intensif, Untuk dapat menjaga dan 

mempertahankan kualitas dibutuhkan adanya quality control (control 

kualitas) terhadap proses maupun hasil dari produk yang hendak 

dicapai. Brgitu pula dalam menjaga dan mempertahankan kualitas al-

Qur’an dibutuhkan adanya quality control yang intensif.  8) Rasio 

guru dan siswa yang proporsional, capaian tujuan pembelajaran yang 

berkualitas salah satunya dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan 

interaksi yang efektif, sementara itu komunikasi dan interaksi yang 

efektif akan dipengaruhi oleh perbandingan guru dan siswa. 

Perbandingan jumlah guru dan siswa proporsional ideal menurut 

standar yang diterapkan pada pembelajaran al-Qur’an metode Ummi 

adalah 1: (10-15), artinya 1 orang guru maksimal akan mengajar pada 

10 sampai 15 orang siswa, tidak lebih. 9) Progress report setiap siswa. 

Progress report diperlukan sebagai bentuk laporan perkembangan 

hasil belajar siswa. 
18

 

d. Strategi Pembelajaran Metode Ummi 

Untuk pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan 

strategi akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada 
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beberapa macam strategi terutama yang berkaitan dengan metode 

Ummi, strategi metode Ummi antara lain:  

1) Klasikal adalah strategi pembelajaran membaca al-Qur’an 

secara bersama-sama, dalam metode Ummi ini dilakukan 

ketika membaca alat peraga, sehingga diharapkan siswa 

yang bacaannya kurang bagus akan termotivasi untuk 

membaca bersama dengan baik. 

2) Individual adalah mengajar dengan berhadapan langsung 

antara guru dengan siswa, metode ini dilakukan ketika 

menghadapi siswa khusus atau privat. Kalau dalam 

kelompok dilakukan teknik ini, maka siswa yang lain akan 

ada kesempatan untuk tidak memperhatikan. 

3) Baca simak dan individual adalah strategi pembelajaran 

metode Ummi, setelah membaca alat peraga dilanjutkan 

dengan siswa membaca pada masing-masing halamannya, 

sedangkan temannya menyimak bacaan. Apabila bacaannya 

betul maka yang menyimak mengucap “Subhanallah”, 

sedangkan apabila bacaannya salah maka yang menyimak 

mengucapkan “Astaghfirullah”. Sehingga semua siswa dapat 

belajar bersama-sama dari menit pertama hingga terakhir. 

4) Baca simak murni, strategi ini dilakukan dalam satu 

kelompok jilidnya sama dan halamannya sama pada kelas 

gharib dan tajwid. Yang satu membaca yang lain menyimak 



 

 

bacaan temannya dan meneruskan bacaan dengan ditunjuk 

secara acak oleh gurunya, maka dari itu semua siswa harus 

mempersiapkan diri untuk bacaan selanjutnya ketika 

ditunjuk guru. Sehingga tidak ada siswa yang tidak 

menyimak bacaan temannya.
19

 

5. Membaca Al-Qur’an 

Tentang kegiatan membaca, para ahli memberikan definisi yang 

berbeda, tetapi pada dasarnya mereka mempunyai persamaan persepsi 

tentang membaca, yaitu membaca adalah sebuah proses yang berkembang. 

Pada tahap awal, membaca adalah pengenalan simbol-simbol huruf cetak 

yang terdapat dalam sebuah wacana. Dari membaca huruf per huruf, kata 

per kata, kalimat per kalimat, kemudian berlanjut dengan membaca 

paragraf per paragraf dan esai pendek. Kustaryo menyimpulkan bahwa 

pengertian membaca adalah suatu kombinasi dari pengenalan huruf, 

intellect, emosi yang dihubungkan dengan pengetahuan si pembaca untuk 

memahami suatu pesan yang tertulis. Menurut Kustaryo, yang kurang 

lebih sama seperti yang diungkapkan Allen dan Valette, bagi seorang 

pemula membaca berarti mengenal symbol dari sebuah bahasa. 

Pemahaman bacaan secara bertahap akan dikuasai setelah tahap 

pengenalan simbol-simbol huruf cetak dikuasai oleh pembaca.
 20
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Membaca adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi. Membaca juga merupakan proses berpikir. Membaca mencakup 

aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interprestasi, membaca kritis 

dan pemahaman kreatif. Orang yang senang membaca akan menemui 

tujuan yang ingin dicapainya. Teks yang dibaca oleh pembaca harus 

mudah dipahami sehingga terjadi interaksi antara pembaca dan teks. Pada 

akhirnya teks yang dibaca akan bisa di serap dan di mengerti dengan baik 

bagi pembacanya.
21

  

Membaca adalah syarat utama guna membangun peradaban. Semakin 

mantab bacanya semakin tinggi pula peradaban, demikian pula sebaliknya. 

Membaca al-Qur’an bagi umat Islam merupakan ibadah kepada Allah Swt. 

Oleh karena itu, keterampilan membaca al-Qur’an perlu diberikan kepada 

anak sejak usia dini, sehingga nantinya diharapkan setelah dewasa dapat 

membaca, memahami dan mengamalkan al-Qur’an dengan baik dan 

lancar.
22

 

Membaca merupakan materi terpenting di antara materi-materi 

pelajaran. Siswa yang unggul dalam pelajaran membaca mereka unggul 

dalam pelajaran yang lain pada semua jenjang pendidikan. Begitu juga 

siswa tidak akan bisa unggul dalam materi manapun dari materi-materi 

pelajaran kecuali jika siswa mempunyai kemampuan keterampilan 
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membaca yang baik. Oleh sebab itu, membaca merupakan sarana yang 

utama untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa.  

Setelah mengadopsi strategi-strategi membaca yang sesuai dengan 

tujuannya, Davies memberikan pengertian membaca sebagai suatu proses 

mental atau proses kognitif yang di dalam proses tersebut seorang 

pembaca dapat mengikuti dan merespons pesan yang disampaikan oleh 

penulis. Dari keterangan tersebut dapat ditentukan bahwa kegiatan 

membaca merupakan sebuah kegiatan yang bersifat aktif dan interaktif. 

Dengan pengetahuannya, pembaca berusaha mengikuti jalan pikiran 

penulis dan dengan daya kritisnya pembaca ditantang untuk dapat 

merespons dengan menyetujui atau bahkan tidak menyetujui gagasan atau 

ide-ide yang dikemukakan oleh seseorang melalui tulisannya.  

Membaca al-Qur’an sangatlah penting. Maka penerapan membaca al-

Qur’an dalam pembelajaran di perlukan. Secara etimologi, al-Qur’an 

berasal dari kata “qara’a, yaqra’u, qira’atan atau qur’anan” yang berarti 

mengumpulkan (al-jam’u) dan menghimpun (al-dhammu) huruf-huruf 

serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Dikatakan al-

Qur’an karena ia berisikan inti sari dari semua kitabullah dan inti sari dari 

ilmu pengetahuan. 

Ada beberapa pendapat tentang asal kata al-Qur’an, diantaranya ialah: 

a. Al-Syafi’I (150-204 H) berpendapat, bahwa kata al-Qur’an ditulis 

dan dibaca tanpa hamzah (Al-Qur’an) dan tidak diambil dari kata lain. 

Ia adalah nama yang khusus dipakai untuk kitab suci yang diberikan 



 

 

kepada Nabi Muhammad, sebagaimana kitab Injil dan Taurat dipakai 

khusus untuk kitab-kitab Tuhan yang diberikan kepada nabi Isa dan 

nabi Musa.  

b. Al-Fara’ dalam kitabnya “Ma’an Al-Qur’an” berpendapat, bahwa 

lafadz al-Qur’an tidak memakai hamzah, dan diambil dari kata qara’in 

jama’ dari qarinah, yang berarti indikator (petunjuk). Hal ini 

disebabkan karena sebagian ayat-ayat al-Qur’an itu serupa satu sama 

lain, maka seolah-olah sebagian ayat-ayatnya merupakan indikator 

dari apa yang dimaksud oleh ayat lain yang serupa itu. 

c. Al-Asy’ari berpendapat, bahwa lafadz al-Qur’an tidak memakai 

hamzah dan diambil dari kata qarana, yang berarti menggabungkan. 

Hal ini disebabkan karena surat-surat dan ayat-ayat al-Qur’an 

dihimpun dan digabungkan dalam satu mushaf. 

d. Al-Zajjaj berpendapat, bahwa lafal al-Qur’an itu berhamzah, 

mengikuti wazan fu’lan dan diambil dari kata al-qar’u yang berarti 

menghimpun. Hal ini karena al-Qur’an merupakan kitab suci yang 

menghimpun inti sari ajaran-ajaran dari kitab-kitab suci sebelumnya. 

e. Al-Lihyani berpendapat, bahwa lafal al-Qur’an itu berhamzah, 

bentuk masdarnya diambil dari kata qara’a yang berarti membaca, 

hanya saja lafal al-Qur’an ini menurut Al-Lihyani berbentuk masdar 

dengan makna isim maf’ul. Jadi, al-Qur’an artinya maqru’ (yang 

dibaca). 



 

 

f. Subhi al-Shalih menyamakan kata al-Qur’an dengan al-qira’ah 

sebagaimana dalam QS. Al-Qiyamah: 17-18.
23

 

Sedangkan pengertian al-Qur’an dari segi terminologi dapat dipahami 

dari pandangan beberapa ulama berikut:   

a. Muhammad Salim Muhsin, dalam Bukunya Tarikh al-Qur’an al-

Karim menyatakan, bahwa “Al-Qur’an adalah firman Allah yang 

diturunkan kepada nabi Muhammad Saw yang tertulis dalam mushaf-

mushaf dan dinukil/diriwayatkan kepada kita dengan jalan yang 

mutawatir dan membacanya dipandang ibadah serta sebagai 

penentang (bagi yang tidak percaya) walaupun surat terpendek”. 

b. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan al-Qur’an sebagai firman 

Allah Swt. yang diturunkan melalui Ruh al-Amin (Jibril) kepada Nabi 

Muhammad Saw. dengan bahasa Arab, isinya dijamin kebenarannya, 

dan sebagai Hujjah kerasulannya, undang-undang bagi seluruh 

manusia dan petunjuk dalam beribadah serta dipandang ibadah dalam 

membacanya, yang terhimpun dalam mushaf yang dimulai dari surat 

al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas, yang diriwayatkan kepada 

kita dengan jalan mutawatir. 

c. Muhammad Abduh mendefinisikan al-Qur’an sebagai kalam mulia 

yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang paling sempurna 

(Muhammad Saw.), ajarannya mencakup keseluruhan ilmu 

pengetahuan. Ia merupakan sumber yang mulia yang essensinya tidak 
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dimengerti kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal 

cerdas.
24

 

Ketiga definisi al-Qur’an tersebut sebenarnya saling melengkapi. 

Definisi pertama lebih melihat keadaan al-Qur’an sebagai firman Allah 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diriwayatkan kepada umat 

Islam secara mutawatir, membacanya sebagai ibadah, dan salah satu 

fungsinya sebagai mukjizat atau melemahkan para lawan yang 

menentangnya. Definisi kedua melengkapi penjelasan cara turunnya lewat 

malaikat Jibril. Penegasan tentang permulaan dari al-Qur’an serta akhir 

suratnya, dan fungsinya di samping sebagai mukjizat atau hujjah 

kerasulannya, juga sebagai undang-undang bagi seluruh umat manusia dan 

petunjuk dalam beribadah. Dan definisi ketiga melengkapi isi al-Qur’an 

yang mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan, fungsinya sebagai sumber 

yang mulia, dan penggalian essensinya hanya bisa dicapai oleh orang yang 

berjiwa suci dan cerdas. 

Al-Qur’an itu sendiri mempunyai banyak nama. Menurut Abdul 

Ma’ali Syaizalah, ada 55 nama bagi al-Qur’an, dan menurut Abu Hasan al-

Haraly ada 90 nama al-Qur’an. Tetapi menurut Subhi al-Shalih bahwa 

penyebutan nama-nama al-Qur’an yang sekian banyak itu dianggap 

berlebih-lebihan, sehingga bercampur aduk antara nama dengan sifat-

sifatnya. Diantara nama-nama al-Qur’an ialah al-Qur’an itu sendiri; al-

Furqan (pembeda), al-Kitab al-Dzikir (pengingat), al-Tanzil (yang 
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diturunkan), sedangkan sifat-sifatnya adalah an-Nur (cahaya), hudan 

(petunjuk), syifa’ (obat), rahmah (kasih sayang), maw’izhah (pemberi 

mau’izhah), Mubarak (diberkahi), mubin (penjelas), ‘aziz (agung), 

basyiratan (pemberi berita gembira) wa nadiran (pemberi peringatan).
25

  

Al-Qur’an adalah Kalam Allah yang tiada tandingannya (mukjizat), 

diturunkan kepada Nabi Muhamad Saw., penutup para Nabi dan Rasul 

dengan perantara Malaikat Jibril, dimulai dengan surat al-Fatihah dan 

diakhiri dengan surat An-Nash, dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang 

disampaikan kepada kita secara mutawatir (oleh orang banyak), serta 

mempelajarinya merupakan suatu ibadah.
26

 

6. Kedudukan/ Fungsi Al-Qur’an 

Al-Qur’an mempunyai beberapa fungsi, di antaranya adalah: 

a. Petunjuk bagi seluruh umat manusia. Menurut Quraish Shihab, 

fungsi ini merupakan fungsi yang utama. Petunjuk yang dimaksud 

adalah petunjuk agama, atau biasa disebut dengan syari’at. Di 

dalamnya berisi aturan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh 

dilalui oleh umat manusia, dengan tujuan agar manusia dapat 

mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Qur’an sebagai 

petunjuk umat manusia sebagaimana termaktub dalam surat al-

Baqarah (2): 2, 185 dan Fussilat (41): 44. Al-Qur’an sebagai 

petunjuk dan pedoman hidup, untuk itu al-Qur’an perlu dibaca, 
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dipelajari dan diperoleh maknanya untuk diamalkan oleh umat 

Islam dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Sumber pokok ajaran Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, 

al-Qur’an tidak hanya berisi ajaran yang berkaitan dengan 

hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga berisi ajaran tentang 

sosial-ekonomi, akhlak/moral, pendidikan, kebudayaan, politik 

dan sebagainya. Dengan demikian, al-Qur’an dapat menjadi way 

of life bagi seluruh umat manusia. 

Bukti kebenaran Nabi Muhammad Saw. terkait dengan ini, paling 

tidak ada tiga aspek yang dapat dijadikan sebagai data pendukung. 

Pertama, aspek keindahan dan ketelitian redaksinya. Abdurrazaq 

Nawfal dalam kitab al-I’jaz al-Adabiy lil al-Qur’an al-Karim yang dikutib 

oleh Quraish Shihab mengemukakan banyak contoh tentang keseimbangan 

redaksi ayat-ayat al-Qur’an, diantaranya: keseimbangan antara jumlah 

bilangan kata dengan antonimnya, misalnya kata al-hayah (hidup) dan al-

maut (mati). Masing-masing kata itu disebut dalam al-Qur’an sebanyak 

145 kali; keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya/makna 

yang dikandung, misalnya al-Qur’an, al-wahyu, dan al-Islam, masing-

masing disebut 70 kali; keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan 

jumlah kata yang menunjuk kepada akibatnya, misalnya al-infaq (infak) 

dengan al-ridha (kerelaan), masing-masing disebut 73 kali; keseimbangan 

jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya, misalnya al-israf 



 

 

(pemborosan) dengan al-sur’ah (ketergesa-gesaan), masing-masing disebut 

23 kali.
27

 

Kedua, pemberitaan-pemberitaan ghaibnya. Misalnya kisah tentang 

penyelamatan tubuh Fir’aun yang tenggelam di laut ketika mengejar-

ngejar Nabi Musa. Peristiwa ini diceritakan dalam surat Yunus. Peristiwa 

ini terjadi sekitar 1200 S.M. sehingga tidak seorangpun tahu bahwa tubuh 

Fir’aun diselamatkan, namun al-Qur’an mengkabarkan hal itu. Dan hal itu 

terbukti, pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1896, ahli Purbakala 

Loret menemukan di Lembah Raja-raja Luxor Mesir, satu mumi, yang dari 

data-data sejarah terbukti bahwa ia adalah Fir’aun yang bernama Maniptah 

dan yang pernah mengejar Nabi Musa a.s. Selain itu, pada tanggal 8 Juli 

1908, Elliot Smith mendapat izin dari pemerintah Mesir untuk membuka 

pembalut-pembalut Fir’aun tersebut, dan ternyata adalah satu jasad utuh. 

Ketiga, isyarat-isyarat ilmiahnya. Al-Qur’an telah banyak 

menginformasikan isyarat ilmiah kepada umat manusia, diantaranya dalam 

surat (10): 5, yaitu “cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri, 

sedang cahaya bulan adalah pantulan (dari cahaya matahari)”. Isyarat-

isyarat ilmiah ini tidaklah mungkin disampaikan oleh seorang yang umi, 

Muhammad Saw., kecuali bersumber dari Allah yang Maha Mengetahui. 

Sebagai bukti atas kebenaran Muhammad Saw. sebagai Nabi dan 

rasul-Nya, al-Qur’an ditantangkan kepada orang yang meragukannya dan 
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ternyata tantangan itu tiada yang mampu menandinginnya. Hal demikian 

itu biasa disebut dengan mukjizat. 

Pakar agama Islam mendefinisikan mukjizat sebagai suatu hal atau 

peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku Nabi 

sebagai bukti kenabiannya yang ditatangkan kepada yang ragu, untuk 

melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak 

mampu melayani tantangan itu. 

Berdasar definisi tersebut, menurut Quraish Shihab ada empat unsur 

yang menjadikan sesuatu disebut mukjizat: 1) Hal atau peristiwa yang luar 

biasa; 2) Terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku Nabi; 3) 

Mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian; 4) Tantangan 

tersebut tidak mampu atau gagal dilayani.
28

 

7. Pengertian Problematika  

Istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu 

problematic yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam 

bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang 

menimbulkan masalah, permasalahan. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia “Problematika” mempunyai arti “masih menimbulkan masalah, 

masih belum dapat dipecahkan permasalahan”. Berdasarkan beberapa 

pengertian tersebut di atas, maka yang  dimaksud dengan problematika 

dalam penelitian ini adalah suatu masalah yang memerlukan pemecahan 

masalah tersebut atau jalan keluar. 
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Problematika adalah persoalan yang belum terungkap sampai 

diadakan penyelidikan ilmiah dan metode yang tepat. Sehingga 

problematika itu merupakan suatu masalah yang terjadi dan menuntut 

adanya perubahan dan perbaikan, serta belum dapat dipecahkan. 

Problematika bermakna sesuatu yang masih menimbulkan masalah, masih 

belum dapat terpecahkan, permasalahan. Sedangkan masalah dapat 

diartikan sebagai ketidaksesuaian antara apa yang terlaksana.
29

 

 Di dalam proses pembelajaran membaca al-Qur’an ada problematika 

yaitu tenaga pendidik disebut juga dengan guru. Guru merupakan unsur 

manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur manusia yang diharapkan 

kehadirannya dan perannya dalam pendidikan.
30

 

Selanjutnya dalam beberapa literatur kependidikan pada umumnya 

kata pendidik sering diwakili oleh istilah guru. Guru adalah tenaga 

pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik 

di sekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang 

profesinya. Dengan keilmuan yang dimilikinya, dia dapat menjadikan anak 

didik menjadi orang yang cerdas. 

Selain guru, problematika yang lain yaitu fasilitas tempat yang kurang 

memadai. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan 

perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di 

sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat 
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kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan 

proses pendidikan di sekolah.
31

 

Problematika yang lain yaitu siswa. Peran siswa/murid dalam 

pengajaran sangatlah vital, mengingat siswa adalah subjek sekaligus objek 

dalam pengajaran. Dalam pembelajaran membaca al-Qur’an, hendaknya 

guru harus memiliki pengetahuan tentang perbedaan latar belakang dari 

masing-masing peserta didik, seperti gaya belajar dan keadaan ekonomi.
32

 

Suatu proses kegiatan pembelajaran dinyatakan berhasil apabila 

hasilnya memenuhi seluruh tujuan pembelajaran dengan baik. Dan 

dikatakan juga bahwa suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil, 

apabila memiliki dampak atau perubahan yang penting dan terlibat dalam 

diri para dewasa madya setelah proses pembelajaran tersebut. Dampak 

atau perubahan setelah proses pembelajaran tersebut dapat dilihat dari 

tolak ukur yang dirumuskan dalam pembelajaran.
33

 

8. Masa Dewasa 

Untuk merumuskan kapan usia dewasa berlangsung, berbeda-beda 

dalam berbagai budaya. Misalnya di Indonesia, seorang Individu dikatakan 

dewasa jika sudah menikah meskipun secara kronologis maupun mental 

belum dewasa. Di budaya Amerika individu dikatakan dewasa jika sudah 

berusia 21 tahun. Namun demikian, pandangan Hurlock dan Laura E. Berk 
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Ruzz Media, 2012), 47-48. 
32 Raditya Amirul Mu’min, Problematika Siswa Dalam Pembelajaran Maharah Qira’ah 

Kelas X IPA 1 di MAN 1 Klaten (Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 20.  
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menetapkan bahwa status kedewasaan dimulai sekitar usia 18 tahun 

sampai sekitar 40 tahun dikatakan masa dewasa awal, usia pertengahan 

(usia paruh baya) atau dewasa madya sekitar usia 40 tahun sampai sekitar 

usia 60 tahun, masa dewasa lanjut (usia lanjut) dimulai pada usia 60 tahun 

sampai kematian.
34

 

Menurut Siti Partini Suardiman masa dewasa madya ini adalah: a) masa 

yang ditakuti adanya perubahan yang menuju kemunduran, maka merasa 

terancam sehingga menimbulkan rasa takut, merasa tersingkir dan 

terabaikan; b) masa transisi, yaitu transisi mengalami kemunduran untuk 

pria, ada perubahan dalam kejantanan, bagi wanita mengalami 

berkurang/hilangnya kesuburan; c) masa penyesuaian kembali perubahan 

fisik dan psikis menyebabkan adanya perombakan apa yang telah dimiliki, 

yaitu pola perilaku yang layak selama masa dewasa dini.  

Pada periode usia madya, perubahan fisik dan psikologis menjadi lebih 

kelihatan. Ciri-ciri dari masa dewasa madya yaitu: 

Perkembangan Fisik Dewasa Madya : Status kesehatan menjadi persoalan 

utama masa dewasa madya, hal ini di karenakan adanya sejumlah perubahan 

fisik. 

Perkembangan Emosi, Sosial dan Moral Dewasa madya : Secara garis 

besar, Santronk menekankan bahwa perkembangan emosi, sosial dan moral 

yang menjadi titik perhatian pada masa ini adalah berkenaan dengan 

beberapa hal, yaitu: a) Pernikahan dan cinta, terbentuknya ikatan pernikahan 
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sepasang suami istri, b) Sindrom sarang kosong, c) Hubungan persaudaraan 

antar generasi. 

Selain hal-hal yang sudah disebutkan, Hurlock menyebutkan bahwa 

tingkat keberhasilan pria dan wanita dalam menyesuaikan diri pada masa 

dewasa madya dapat dinilai dari empat criteria, yaitu: prestasi, tingkat 

emosional yang diartikan seberapa tegang individu menghadapi konflik-

konflik pada usia ini, pengaruh perubahan fisik dan rasa bahagia pada usia 

tersebut.
35

 

9. Tugas Perkembangan Pada Masa Dewasa 

Tugas-tugas perkembangan pada masa ini merupakan pengembangan 

lebih lanjut dan pematangan dari tugas-tugas perkembangan pada masa 

dewasa muda. Pada akhir masa dewasa, realisasi dari semua tugas 

perkembangan tersebut mencapai puncaknya, dan masing-masing 

memperlihatkan bentuk dan hasilnya yang khas. Pada masa lansia, apa 

yang dicapai pada masa usia dewasa mungkin tetap dipertahankan, tetapi 

beberapa hal lain mulai menurun bahkan menghilang. Tugas baru yang 

masih berkembang adalah kesiapan menghadapi stasiun pensiun, 

penurunan kekuasaan, penurunan kemampuan dan kekuatan fisik serta 

menghadapi kematian. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa adalah 

berikut ini: 

a) Bertanggung jawab secara sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. 

b) Mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. 
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c) Membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang 

bertanggung jawab dan berbahagia. 

d) Mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang 

dewasa, hubungan dengan pasangan-pasangan keluarga lain sebagai 

pribadi. 

e) Menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik 

sebagai orang setengah baya. 

f) Menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah 

tua.
36
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. 

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan peneliti lapangan 

adalah Studi Kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai 

berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi 

(komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus 

berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang 

diteliti.
37

 

Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena peneliti dapat 

meneliti dan mengetahui langsung penerapan metode Ummi dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di 

dusun Sidowayah desa Sidoharjo kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif selalu identik dengan peran serta dari peneliti itu 

sendiri. Dengan peran serta peneliti tersebut, peneliti diharapkan dapat 

mengetahui secara langsung aktifitas dan kegiatan yang sedang terjadi. 
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Pengamatan berperan serta pada dasarnya mengadakan pengamatan 

dan mendengarkan secermat mungkin pada hal yang sekecil-kecilnya. 

Pengamatan berperan serta merupakan penelitian yang bercirikan interaksi 

sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek 

dalam lingkungan subjek, dan selama itu, data dalam bentuk catatan 

lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.
38

 

Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan mutlak diperlukan 

sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan atau pengamat penuh.   

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dipusatkan di dusun Sidowayah desa Sidoharjo 

kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo, dikarenakan ketertarikan peneliti 

atas problematika kurangnya kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa 

madya di dusun Sidowayah desa Sidoharjo kecamatan Jambon kabupaten 

Ponorogo 

4. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong, 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.
39

 Dengan demikian sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

sumber data tertulis, foto, dan jawaban dari informan hasil catatan 

lapangan. 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak 

terkait meliputi, wawancara dengan guru selaku tenaga pendidik dan 

wawancara dengan dewasa madya di dusun Sidowayah desa Sidoharjo 

kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo. Sumber data pendukung meliputi 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian misalnya foto dan video 

kegiatan.  

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
40

  

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting 

dalam penelitian, karena metode ini atau prosedur ini merupakan strategi 

untuk mendapatkan data yang diperlukan. Keberhasilan penelitian 

sebagian besar tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data yang 

digunakan. Pengumpulan data pada penelitian ini dimaksud untuk 

memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi 

yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data seperti yang dimaksud 

tersebut, dalam penelitian digunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, 

alat-alat serta kegiatan yang nyata. Proses pengumpulan data dapat 

dilakukan melalui tiga hal yaitu sebagai berikut:
41
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1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
42

 

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur 

yaitu pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang akan 

ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan. 

Pewawancaralah yang mengemudi jawaban responden. Jadi, interview 

seperti ini cocok untuk penelitian kasus.
43

 

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas 

sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan 

kepada seorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan 

peneliti mencatat atau merekam jawaban-jawabannya tersebut.
44

 

Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi 

tertentu dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya 

disesuaikan dengan ciri-ciri responden. Wawancara tersebut bersifat 

luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-katanya dalam setiap 

pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara disesuaikan kebutuhan.
45

 

Dalam  penelitian ini orang-orang yang diwawancarai adalah: 
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a. Guru selaku tenaga pendidik di dusun Sidowayah desa Sidoharjo 

kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo, untuk mendapatkan 

informasi tentang latar belakang menggunakan metode Ummi di 

dusun tersebut dan proses pelaksanaan membaca al-Qur’an di dusun 

tersebut. 

b. Dewasa madya di dusun Sidowayah desa Sidoharjo kecamatan 

Jambon kabupaten Ponorogo, untuk mendapatkan informasi tentang 

alasan mereka mengikuti kegiatan membaca al-Qur’an di dusun 

tersebut. 

2. Teknik Observasi 

Teknik observasi ialah teknik atau metode untuk menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Teknik ini digunakan untuk melihat atau mengamati secara 

langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang 

lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.
46

  

Dalam hal ini peneliti datang di tempat pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan guru tetapi tidak ikut terlibat langsung dalam 

pelaksanaannya, namun hanya dengan mengamati dan mendengarkan 

secermat mungkin. Jadi, untuk mendapatkan data tentang penerapan 

metode Ummi dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an 

bagi dewasa madya maka peneliti datang langsung di tempat kegiatan 
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yang diamati yaitu di dusun Sidowayah desa Sidoharjo kecamatan 

Jambon kabupaten Ponorogo. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa lainnya.
47

 

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data melalui 

cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkip dokumentasi. 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

berupa berdirinya dusun Sidowayah dan letak geografisnya di tempat 

yang akan di teliti. Selain itu metode dokumentasi ini juga bisa peneliti 

gunakan untuk mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. 

Hasil pengumpulan data dengan cara teknik dokumentasi ini di catat 

dalam format transkip dokumentasi. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 
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satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari.
48

 

Teknik analisis data pada kasus ini menggunakan analisis kualitatif 

mengikuti konsep yang diberikan Milles dan Huberman, yang mana 

mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada 

setiap tahapan penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh.
49

 

1. Mereduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
50

 

Dalam penelitian ini data yang akan  direduksi adalah data-data 

hasil dari observasi, wawancara serta hasil penelitian yang dilakukan di 

dusun Sidowayah desa Sidoharjo kecamatan Jambon kabupaten 

Ponorogo. 

2. Penyajian Data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam berupa teks 

                                                             
48  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 248. 
49 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, 129. 
50 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

338. 



 

 

naratif, bagan, grafik, metrik dan jaringan. Dalam proses ini peneliti 

mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori dan kelompok-

kelompok.
51

 

Data yang didisplay adalah tentang profil dan sejarah berdirinya 

dusun Sidowayah desa Sidoharjo kecamatan Jambon kabupaten 

Ponorogo, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dewasa madya di 

dusun Sidowayah, hasil wawancara penerapan metode Ummi dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di 

dusun Sidowayah. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam teknik analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat dan yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

adalah merupakan temuan baru atau belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
52
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat di 

adakan pengecekan dengan teknik yaitu pengamatan ketekunan dan 

triangulasi. 

1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari. Peneliti membaca seluruh catatan hasil 

penelitian secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan 

kekurangannya. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan 

adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil 

penelitian buku atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan 

penemuan yang diteliti yaitu metode Ummi dan membaca al-Qur’an.  

2. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang klain diluar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Ada 4 macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber, metode, penyelidikan dan teori.
53

 Dalam 

penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber yang artinya 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 
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metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan: a) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

b) membandingkan apa yang dikatakan orang yang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi, c) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakan sepanjang waktu, d) membandingkan keadaan-keadaan 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang 

berpendidikan, orang berada, orang pemerintahan, e) membandingkan 

hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan.
54

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian  

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan, yaitu: 

1. Tahap Pra Lapangan  

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam 

tahapan ini, yang meliputi: Menyusun rancangan penelitian, memilih 

lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai 

lokasi peneltian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian.
55

  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, 

yaitu a) memahami latar penelitian dan persiapan diri, b) memasuki 

lapangan, dan c) berperan serta sambil mengumpulkan data. 
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3. Tahap Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data ada beberapa teknik yang harus 

dilakukan, yaitu: reduksi data (pemilihan dan penyederhanaan), 

penyajian data dan menarik kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo 

Sidowayah adalah nama sebuah dusun yang dahulu berada di 

wilayah Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Provinsi 

Jawa Timur sekitar 23 km dari pusat Kota Reog Ponorogo. Berdasarkan 

keinginan dan tujuan yang sama dari masyarakat di wilayah yang lebih 

jauh dari Balai Desa Krebet, maka pada tahun 2006 Desa Krebet terpecah 

menjadi 2 (dua) desa, yaitu Desa Krebet dan Desa Sidoharjo. Saat itu Desa 

Sidoharjo masih berstatus definitif (perlu pendampingan).  

Desa Krebet terbagi mejadi 5 kampung/dusun, sedangkan Desa 

Sidoharjo terbagi menjadi 3 kampung/dusun, yaitu Dusun Karang Sengon, 

Dusun Klitik, dan Dusun Sidowayah. Pada tahun 2008 Desa Sidoharjo 

diresmikan oleh Bupati Ponorogo, Muhadi Suyono. Jadi, sekarang Dusun 

Sidowayah bukan lagi bagian dari wilayah Desa Krebet, melainkan bagian 

dari wilayah Desa Sidoharjo. 

Nama Dusun “Sidowayah” muncul karena dahulu di daerah ini 

banyak tanaman bunga sidowayah. Wilayahnya termasuk dataran tinggi 

dan seluruhnya hampir dikelilingi gunung, struktur tanahnya tandus dan 

miskin kandungan yodium.  



 

 

Penduduk Dusun Sidowayah saat ini telah mencapai lebih kurang 

2727 jiwa. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 

penduduk dua dusun lain di Desa Sidoharjo. Untuk menuju ke wilayah 

Dusun Sidowayah dibutuhkan waktu lebih kurang 45-60 menit dari pusat 

kota reog Ponorogo, atau lebih kurang 20-30 menit dari kantor Kecamatan 

Jambon. 

Di Dusun Sidowayah sendiri masyarakatnya sudah bisa berfikir 

maju (tidak berfikir kolot). Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya 

bangunan rumah yang dibangun dengan model-model modern. Selain itu 

pakaian, cara dandan dan pola berfikirnya sudah jauh dari kata kolot atau 

kuno. Potensi dari Dusun Sidowayah adalah pengolahan ketela pohon. 

Saat ini warga masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani ketela, 

pepaya dan jagung. 

2. Letak Geografis Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo 

Secara geografis Dusun Sidowayah terletak di bawah kaki Gunung 

Rajegwesi, arah barat daya kota reog Ponorogo, dengan batas-batas: 

sebelah selatan wilayah Kecamatan Bandar Watu Pathok Kabupaten 

Pacitan; sebelah timur wilayah Jonggol Kecamatan Jambon, dan Karang 

Patihan Kecamatan Balong; sebelah barat wilayah Dayakan Kecamatan 

Badegan; sedangkan sebelah utara wilayah Dusun Klitik, dan Karang 

Sengon Sidoharjo.
56
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B. Deskipsi Data Khusus 

1. Proses penerapan metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di Dusun 

Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo 

Untuk mengetahui proses penerapan metode Ummi yang 

digunakan dalam pembelajaran membaca al-Qur’an bagi dewasa 

madya, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara kepada guru 

selaku tenaga pendidik di Dusun Sidowayah. 

Proses pembelajaran al-Qur’an melalui metode Ummi 

menggunakan buku Ummi jilid 1 sampai jilid 6 dan setelah 

itu langsung al-Qur’an. Sedangkan proses pembelajarannya 

menggunakan dua metode, yaitu metode tahsin dan metode 

sorogan. Metode tahsin ini sistemnya guru itu membaca 

kemudian ditirukan oleh dewasa madya, sedangkan metode 

sorogan itu dewasa madya antri untuk maju satu persatu 

menghadap ke saya untuk membaca al-Qur’an. Untuk proses 

pembelajaran metode Ummi jilid 1 dan jilid 2 contohnya 

adalah Alif fathah A, Ba’ fathah BA maka dibaca Aba. Jilid 3 

adalah Fathah diikuti alif dibaca panjang 1 ayunan, 

contohnya Bana-Baana. Jilid 4 adalah Setiap huruf lam sukun 

ditekan membacanya, contohnya Ha-Hal. Jilid 5 adalah 

Fathatain jika diwaqafkan dibaca panjang 1 ayunan/fathah 

panjang jika diwaqafkan dibaca panjang 1 ayunan. Jilid 6 

adalah Qaf sukun dan tha sukun dipantulkan membacanya
57

 

Senada yang diungkapkan Ibu Dasri, selaku dewasa madya di 

Dusun Sidowayah: 

Proses pembelajaran membaca al-Qur’an melalui metode 

Ummi ini menggunakan buku Ummi jilid 1 sampai jilid 6 

setelah tamat jilid 6 itu langsung di teruskan ke al-Qur’an. 

Terus nanti maju satu persatu menghadap ke gurunya untuk 

membaca al-Qur’an
58
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Setelah mengetahui proses pembelajaran al-Qur’an melalui 

metode Ummi untuk dewasa madya di Dusun Sidowayah, guru 

melakukan evaluasi kepada dewasa madya untuk mengetahui 

kemampuan membaca al-Qur’an. Evaluasi ini dilakukan setiap kali 

masuk pembelajaran. Para dewasa madya maju satu persatu untuk 

membaca al-Qur’an secara individu dan guru memberi penilaian 

terhadap kualitas dan kemampuan bacaan para dewasa madya. Jika 

para dewasa madya sudah mampu membaca dengan lancar dan benar 

walaupun masih pelan-pelan dalam membaca, maka para dewasa 

madya bisa melanjutkan ke ayat berikutnya, namun jika para dewasa 

madya masih kurang lancar dan banyak kesalahan, maka para dewasa 

madya akan tetap pada ayat tersebut.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti, diketahui bahwa 

pembelajaran al-Qur’an menggunakan metode Ummi bagi dewasa 

madya di Dusun Sidowayah itu berlangsung dari pukul 19.30 ba’da 

Isya’ sampai pukul 21.00 WIB itupun kalau yang belajar mengaji 

banyak, kalau yang belajar mengaji itu sedikit tidak sampai pukul 

21.00 WIB. Dan dalam satu minggu, dewasa madya belajar mengaji 

masuk sebanyak enam kali, kecuali malam Jum’at.
59

 

Dari keterangan Bapak Winarto di atas menjelaskan bahwa cara 

mengajar metode Ummi bagi dewasa madya di Dusun Sidowayah itu 

menggunakan dua metode, yaitu metode tahsin untuk memperbagus 
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bacaan dan metode sorogan untuk membaca al-Qur’an di depan 

gurunya. Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti ketika kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Guru memberikan contoh bagaimana cara 

membaca sebuah kalimat dalam buku Ummi kemudian dewasa madya 

langsung menirukan apa yang di ucapkan oleh guru tersebut. Dengan 

demikian pembelajarannya lebih banyak latihan materi dengan cara 

baca simak. Penerapan metode Ummi ini dilaksanakan mulai tahun 

2017 sampai sekarang. Jadi, sudah berjalan sekitar 2 tahun. 

2. Problematika penerapan metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di Dusun 

Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo 

Pada kegiatan membaca al-Qur’an dengan metode Ummi ini 

pasti ada problematika yang menyebabkan kegiatan ini kurang 

berjalan lancar. Hal ini bisa saja disebabkan oleh dewasa madya dan 

juga oleh pengajarnya sendiri.  

Untuk mengetahui problematika penerapan metode Ummi yang 

digunakan dalam pembelajaran membaca al-Qur’an bagi dewasa 

madya, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara kepada Bapak 

Winarto selaku guru mengaji di Dusun Sidowayah, beliau 

menyampaikan bahwa: 

Problematikanya kalau disini itu kurangnya tenaga pengajar. 

Karena tenaga pengajarnya hanya saya sendiri, jadi kalau 

saya ada acara yang tidak bisa di tinggalkan ya saya liburkan. 

Selain itu problematika yang lainnya adalah fasilitas tempat 



 

 

belajar yang kurang memadai. Karena kami hanya 

menggunakan masjid untuk belajar jadi ya tidak ada papan 

tulis bahkan mejapun hanya ada satu untuk saya sendiri. 

Selanjutnya yang menjadi problematika lain adalah rasa ingin 

belajar membaca al-Qur’an bagi dewasa madya itu kurang, 

yang dulunya ada 20 orang sekarang tinggal 15 orang itupun 

tidak semua setiap hari masuk. Terkadang ada juga para 

dewasa madya malu untuk belajar membaca al-Qur’an karena 

faktor usia, mereka merasa sudah usia tua tapi kok masih 

belajar membaca al-Qur’an dan kemudian saya beri masukan-

masukan agar mereka semangat dalam belajar membaca al-

Qur’an, akhirnya mereka mau dan semangat dalam belajar 

membaca al-Qur’an. Para dewasa madya biasanya lupa huruf 

hijaiyah, misal hari ini udah bisa huruf hijaiyah ba’ maka jika 

di ulang besoknya udah lupa itu huruf apa, soalnya faktor 

usia juga dan sampai di rumah tidak di ulangi lagi. Untuk 

problematika penerapan metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya untuk 

jilid 1 sampai jilid 6 adalah para dewasa madya masih sulit 

mengingat huruf hijaiyah dan masih belum lancar dalam 

membaca al-Qur’an
60

 

Dari keterangan ini telah dijelaskan, bahwasanya kurangnya 

fasilitas tempat belajar yang hanya menggunakan masjid saja dan 

bahkan tidak ada papan tulis dan mejapun hanya ada satu. Namun, 

meskipun begitu sebenarnya kegiatan membaca al-Qur’an melalui 

metode Ummi ini masih bisa berjalan dengan baik.  

Ketika wawancara dengan salah satu dewasa madya yang 

mengikuti pembelajaran membaca al-Qur’an melalui metode Ummi 

dengan Ibu Utami, menurut beliau problematika yang ia hadapi 

adalah: 

Pada awal-awal pembelajaran saya mengalami kesulitan 

dalam makhorijul huruf. Karena saya baru pertama kali 

belajar membaca al-Qur’an jadi belum bisa paham 

sepenuhnya makhorijul huruf. Selain itu penglihatan saya 

juga kurang karena faktor usia juga, karena usia saya sudah 
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35 tahun jadi penglihatan saya sudah mulai berkurang. 

Problematika saya yang lain adalah kalau belajar mengaji 

masih mikir huruf hijaiyah dulu karena masih belum luas 

mengenal huruf hijaiyah. Biasanya saya sering lupa juga 

nama huruf hijaiyah, misal hari ini bisa mengenal huruf 

hijaiyah fa’ jika besok tidak diulangi lagi maka saya akan 

lupa
61

 

Senada yang diungkapkan Ibu Dasri selaku dewasa madya di 

Dusun Sidowayah: 

Problematikanya itu saya dan para dewasa madya yang lain 

belum bisa memahami huruf hijaiyah. Kan huruf hijaiyah 

banyak yang bentuknya sama jadi belum bisa membedakan. 

Jadi, terkadang saat membaca al-Qur’an itu saya sedikit mikir 

ini huruf apa. Saya juga sering lupa dalam mengenal huruf 

hijaiyah
62

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, diketahui bahwa 

problematika pembelajaran al-Qur’an menggunakan metode Ummi 

bagi dewasa madya di Dusun Sidowayah itu masih ada sebagian para 

dewasa madya yang merasa kesulitan dalam mengenal huruf hijaiyah, 

bahkan ada juga yang penglihatannya berkurang, selain itu ada yang 

sering lupa nama huruf hijaiyah. 

Dapat disimpulkan bahwasanya, problematika yang dialami 

dalam kegiatan pembelajaran membaca al-Qur’an bagi dewasa madya 

di Dusun Sidowayah adalah kurangnya tenaga pengajar yang hanya 

satu orang,  kurangnya kesadaran bagi dewasa madya dalam membaca 

al-Qur’an. Selain itu juga fasilitas yang kurang memadai karena hanya 

menggunakan masjid saja untuk tempat belajar membaca al-Qur’an, 

juga tidak ada papan tulis dan meja untuk belajar bagi dewasa madya. 
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Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti ketika kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  

Kegiatan pembelajaran membaca al-Qur’an dengan metode 

Ummi ini dilakukan sesuai kesepakatan bersama antara guru dan 

masyarakat sekitar. Dengan adanya kegiatan tersebut maka para 

dewasa madya yang mengikuti pembelajaran membaca al-Qur’an 

metode Ummi mendapat pengalaman keagamaan dan menambah 

kemantapan iman dan ketaqwaan kepada Allah Swt. 

3. Dampak penerapan metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di Dusun 

Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon  Kabupaten 

Ponorogo 

Penerapan metode Ummi di Dusun Sidowayah memiliki 

dampak terhadap kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa 

madya. Karena setelah metode Ummi ini diterapkan dalam 

pembelajaran membaca al-Qur’an, bacaan dewasa madya sudah 

lumayan baik. Yang dulunya bacaannya kurang baik bahkan dulu 

tidak bisa membaca al-Qur’an, dengan adanya metode Ummi maka 

sudah menjadi baik dan bisa membaca al-Qur’an walaupun belum 

begitu lancar.  

Untuk mengetahui dampak penerapan metode Ummi yang 

digunakan dalam pembelajaran membaca al-Qur’an bagi dewasa 

madya, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara kepada Bapak 



 

 

Winarto selaku guru mengaji di dusun Sidowayah, beliau 

menyampaikan bahwa: 

Dewasa madya senang dengan adanya metode Ummi karena 

metode Ummi mudah dipahami dan ada lagunya. Mereka 

yang awalnya malu untuk membaca al-Qur’an maka dengan 

metode Ummi jadi semangat membaca al-Qur’an karena 

lagunya enak di dengar. Dulu para dewasa madya belum bisa 

membaca al-Qur’an, dengan adanya metode Ummi ini maka 

mereka sudah lumayan bisa walaupun masih belum lancar. 

Metode Ummi bagi dewasa madya di Dusun Sidowayah ini 

dimulai dengan jilid 1 yaitu pengenalan alif, ba’, ta’ sampai 

jilid 6 setelah itu langsung al-Qur’an. Kalau ada metode 

Ummi itu lagunya lebih tertata. Kemudian dewasa madya 

lebih terbantu dari sisi pengucapannya, makharijul huruf, 

nadanya. Jadi, semakin dengan adanya metode Ummi itu 

semakin terbantu
63

 

Senada yang diungkapkan salah satu dewasa madya yang 

mengikuti belajar membaca al-Qur’an, Ibu Tuminem: 

Saya senang dengan adanya metode Ummi karena ada 

lagunya. Kalau ada lagunya itu tidak membuat bosan pada 

yang membacanya malah jadi tambah semangat untuk belajar 

membaca al-Qur’annya. Kalau saya sekarang jadi tambah 

ingin belajar mengaji terus setiap malam. Dulu saya tidak 

bisa membaca al-Qur’an terus ketika saya ikut mengaji ini 

alhamdulillah saya sekarang sudah bisa membaca al-Qur’an 

walaupun masih belum lancar
64

 

Hal ini juga di ungkapkan oleh Ibu Jumirah, bahwa: 

Setelah metode Ummi ini diterapkan di sini, sebagian para 

dewasa madya menjadi lebih memahami cara mengucapkan 

huruf hijaiyah walaupun belum begitu benar dan lagunya 

dalam membaca al-Qur’an menjadi lebih tertata. Saya tidak 

bosan mbak untuk belajar membaca al-Qur’an karena saya 

suka dengan lagunya
65

 

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibu Dasri, bahwa: 

Adanya pembelajaran membaca al-Qur’an metode Ummi ini 

saya sangat terbantu dan merasa sangat senang, karena bisa 

mengenal metode Ummi dan saya juga bisa mengenal huruf 
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hijaiyah walaupun masih pelan-pelan. Karena saya dulu 

belum mengerti sama sekali tentang huruf hijaiyah, jadi 

dengan adanya kegiatan pembelajaran al-Qur’an ini saya 

sangat terbantu
66

 

 

Dapat disimpulkan bahwasanya, dampak penerapan metode 

Ummi dalam pembelajaran membaca al-Qur’an bagi dewasa madya di 

Dusun Sidowayah adalah metode Ummi mudah dipahami dan ada 

lagunya. Dewasa madya yang awalnya malu untuk belajar membaca 

al-Qur’an akhirnya semangat untuk belajar membaca al-Qur’an 

dengan metode Ummi. Di Dusun Sidowayah ini metode Ummi yang 

digunakan dewasa madya menggunakan metode Ummi jilid 1 sampai 

jilid 6 setelah itu langsung al-Qur’an. Untuk jilid 1 itu pengenalan alif, 

ba’, ta’ karena dewasa madya di dusun Sidowayah ini masih belum 

bisa mengenal huruf hijaiyah. 

Hal ini dibuktikan pada observasi hari Senin, 08 April 2019, di 

masjid al-Iman Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo, peneliti 

menemukan bukti bahwa para dewasa madya sangat bersemangat 

dalam belajar membaca al-Qur’an walaupun itu yang datang hanya 

ada enam orang, bahwasanya yang datang itu ada 15 orang. Sambil 

menunggu yang lain datang ke masjid, mereka mengobrol bersama 

yang lainnya. 

Dengan kesadaran dari dalam diri, para dewasa madya ikut 

mengaji itu tanpa ada paksaan dari orang lain. Mereka ingin belajar 

mengaji itu dari kemauan diri sendiri.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

1. Proses Penerapan Metode Ummi Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Bagi Dewasa Madya Di Dusun 

Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo 

Proses penerapan al-Qur’an melalui metode Ummi 

menggunakan buku Ummi jilid 1 sampai jilid 6 dan setelah itu langsung 

al-Qur’an. Sedangkan proses pembelajarannya menggunakan dua 

metode, yaitu metode tahsin dan metode sorogan. Metode tahsin ini 

sistemnya guru itu membaca kemudian ditirukan oleh dewasa madya, 

sedangkan metode sorogan itu dewasa madya antri untuk maju satu 

persatu menghadap ke gurunya untuk membaca al-Qur’an. Untuk 

proses pembelajaran metode Ummi jilid 1 dan jilid 2 contohnya adalah 

Alif fathah A, Ba’ fathah BA maka dibaca Aba. Jilid 3 adalah Fathah 

diikuti alif dibaca panjang 1 ayunan, contohnya Bana-Baana. Jilid 4 

adalah Setiap huruf lam sukun ditekan membacanya, contohnya Ha-

Hal. Jilid 5 adalah Fathatain jika diwaqafkan dibaca panjang 1 

ayunan/fathah panjang jika diwaqafkan dibaca panjang 1 ayunan. Jilid 6 

adalah Qaf sukun dan tha sukun dipantulkan membacanya. 

Setiap lembaga formal maupun non formal pasti mempunyai 

tujuan yang sama yaitu agar para peserta didik dapat mencapai 

keberhasilan tujuan dalam proses pembelajaran, baik dari sikap maupun 



 

 

pengetahuan. Dengan tujuan yang demikian lembaga sudah 

memberikan pengajaran yang terbaik agar tujuan tersebut bisa terwujud 

sehingga fungsi lembaga sebagai wahana untuk belajar dan menuntut 

ilmu bisa berjalan lancar. 

Sama halnya di Dusun Sidowayah juga menginginkan agar para 

dewasa madya memiliki pengetahuan keagamaan dan juga akhlak yang 

baik. Dengan adanya pembelajaran al-Qur’an melalui metode Ummi ini 

diharapkan para dewasa madya senang dan mau belajar al-Qur’an. 

Pada awalnya dilaksanakan pembelajaran al-Qur’an melalui 

metode Ummi ini karena melihat dari kemampuan para dewasa madya 

dalam membaca al-Qur’an masih sangat kurang dalam membaca al-

Qur’an. Dari sinilah muncul harapan dari pengajar al-Qur’an bagaimana 

caranya agar para dewasa madya tidak buta huruf-huruf yang ada di 

dalam al-Qur’an.  

Metode memiliki istilah pendekatan dan teknik, yang pada 

intinya adalah suatu cara untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

ditetapkan, cara yang tepat dan cepat untuk meraih tujuan pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
67

 

Pada awalnya metode Ummi ini dipilih oleh pengajarnya karena 

metode Ummi ini ada lagunya dan enak untuk di gunakan bagi para 

dewasa madya yang masih pemula membaca al-Qur’an. 
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Dalam proses penerapan metode Ummi bagi dewasa madya di 

Dusun Sidowayah ini, menggunakan metode tahsin dan metode 

sorogan. Dengan adanya metode ini diharapkan para dewasa madya 

bisa lebih terbuka dengan pengajar agar proses pembelajaran berjalan 

dengan lancar. Metode Ummi memiliki tiga pendekatan, yaitu Direct 

method (metode langsung), Repetition (diulang-ulang) dan Kasih 

sayang yang tulus.
68

 

Pendekatan Direct method (metode langsung) maksudnya 

langsung dibaca tanpa dieja/diurai atau tidak banyak penjelasan. Atau 

dengan kata lain learning by doing, belajar dengan melakukan secara 

langsung. Pendekatan Repetition (diulang-ulang) maksudnya bacaan al-

Qur’an akan semakin kelihatan keindahan, kekuatan dan kemudahannya 

ketika kita mengulang-ulang ayat atau surat dalam al-Qur’an dan 

pendekatan Kasih sayang yang tulus maksudnya seorang guru yang 

mengajar al-Qur’an jika ingin sukses hendaknya meneladani seorang 

ibu agar guru juga dapat menyentuh hati siswa mereka.
69

 

Adapun hasil dari penerapan metode Ummi bagi dewasa madya 

di Dusun Sidowayah selama ini sudah bagus. Para dewasa madya pun 

juga sangat senang dengan adanya pembelajaran al-Qur’an melalui 

metode Ummi. Dengan adanya pembelajaran al-Qur’an melalui metode 

Ummi diharapkan para dewasa madya bisa membaca al-Qur’an dengan 

lancar serta dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. 
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2. Problematika Penerapan Metode Ummi Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Bagi Dewasa Madya Di Dusun 

Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo 

Problematikanya dalam penerapan metode Ummi bagi dewasa 

madya di Dusun Sidowayah adalah kurangnya tenaga pengajar. Karena 

tenaga pengajarnya hanya satu. Selain itu problematika yang lainnya 

adalah fasilitas tempat belajar yang kurang memadai. Karena hanya 

menggunakan masjid untuk belajar jadi tidak ada papan tulis bahkan 

mejapun hanya ada satu untuk pengajarnya. Selanjutnya yang menjadi 

problematika lain adalah rasa ingin belajar membaca al-Qur’an bagi 

dewasa madya itu kurang, yang dulunya ada 20 orang sekarang tinggal 

15 orang. Terkadang ada juga para dewasa madya malu untuk belajar 

membaca al-Qur’an karena faktor usia, mereka merasa sudah usia tua 

tapi masih belajar membaca al-Qur’an. Untuk problematika penerapan 

metode Ummi dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an 

bagi dewasa madya untuk jilid 1 sampai jilid 6 adalah para dewasa 

madya masih sulit mengingat huruf hijaiyah dan masih belum lancar 

dalam membaca al-Qur’an 

Problem tenaga pengajar (pendidik), disebut juga dengan guru. 

Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur 



 

 

manusia yang diharapkan kehadirannya dan perannya dalam 

pendidikan.
70

 

Tenaga pendidik di Dusun Sidowayah ini sangat kurang karena 

hanya ada satu guru. Ketika gurunya tidak masuk karena ada acara 

maka kegiatan pembelajaran membaca al-Qur’an diliburkan.  

Problem siswa, keragaman latar belakang pendidikan para 

dewasa madya juga menjadi salah satu problem yang dihadapi dalam 

pembelajaran membaca al-Qur’an di Dusun Sidowayah. Di antara para 

dewasa madya ada yang sudah bisa membaca huruf hijaiyah dan ada 

juga yang sama sekali tidak mengenal huruf hijaiyah. Padahal 

kemampuan mengenal huruf hijaiyah merupakan modal awal untuk 

mempelajari al-Qur’an. Dengan kondisi kemampuan para dewasa 

madya yang seperti ini, maka sangat mungkin waktu yang tersedia 

untuk kegiatan belajar mengajar dihabiskan untuk melatih para dewasa 

madya mengenal huruf hijaiyah.   

3. Dampak Penerapan Metode Ummi Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Bagi Dewasa Madya Di Dusun 

Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon  Kabupaten 

Ponorogo 

Dewasa madya senang dengan adanya metode Ummi karena 

metode Ummi mudah dipahami dan ada lagunya. Mereka yang awalnya 

malu untuk membaca al-Qur’an maka dengan metode Ummi jadi 
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semangat membaca al-Qur’an karena lagunya enak di dengar. Dulu para 

dewasa madya belum bisa membaca al-Qur’an, dengan adanya metode 

Ummi ini maka mereka sudah lumayan bisa walaupun masih belum 

lancar. Metode Ummi bagi dewasa madya di dusun Sidowayah ini 

dimulai dengan jilid 1 yaitu pengenalan alif, ba’, ta’ sampai jilid 6 

setelah itu langsung al-Qur’an. Kalau ada metode Ummi itu lagunya 

lebih tertata. Kemudian dewasa madya lebih terbantu dari sisi 

pengucapannya, makharijul huruf, nadanya. Jadi, semakin dengan 

adanya metode Ummi itu semakin terbantu. 

Suatu kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil jika dapat 

terlaksana dan tercapai seluruh tujuan pembelajaran dengan baik. Dan 

dikatakan juga bahwa suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil, 

apabila memiliki dampak atau perubahan yang penting dan terlibat 

dalam diri para dewasa madya setelah proses pembelajaran tersebut. 

Dampak atau perubahan setelah proses pembelajaran tersebut dapat 

dilihat dari tolak ukur yang dirumuskan dalam pembelajaran.  

Dan yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu proses 

pembelajaran adalah
71

: 

a. Daya serap para dewasa madya di Dusun Sidowayah terhadap 

materi pembelajaran al-Qur’an melalui metode Ummi sudah baik 

dan lancar walaupun para dewasa madya dalam membaca al-

Qur’an masih pelan-pelan.  
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b. Para dewasa madya di Dusun Sidowayah menjadi lebih memahami 

cara pengucapan huruf hijaiyah serta lagu para dewasa madya yang 

digunakan dalam membaca al-Qur’an melalui metode Ummi 

menjadi lebih tertata. 

c. Yang awalnya para dewasa madya di Dusun Sidowayah ini tidak 

semangat untuk belajar membaca al-Qur’an, tetapi dengan adanya 

metode Ummi ini para dewasa madya menjadi tambah semangat 

lagu untuk belajar membaca al-Qur’an melalui metode Ummi. Ada 

juga sebagian dari para dewasa madya di Dusun Sidowayah ini 

yang awalnya tidak bisa membaca al-Qur’an, maka dengan adanya 

metode Ummi ini para dewasa madya bisa membaca al-Qur’an 

walaupun belum begitu lancar. Karena metode Ummi ini ada 

lagunya dan mudah dipahami bagi para dewasa madya yang masih 

pemula.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan metode Ummi 

dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an bagi dewasa 

madya di Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo bahwa: 

1. Proses penerapan metode Ummi bagi dewasa madya di Dusun 

Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo ini menggunakan buku Ummi jilid 1 sampai jilid 6 dan 

setelah itu langsung ke al-Qur’an. Untuk proses pembelajarannya 

menggunakan dua metode yaitu, metode tahsin dan metode 

sorogan. Metode tahsin ini sistemnya guru membaca kemudian 

ditirukan oleh dewasa madya yang ikut belajar mengaji. Sedangkan 

metode sorogan ini sistemnya para dewasa madya antri untuk maju 

satu persatu menghadap ke gurunya untuk membaca al-Qur’an. 

Untuk proses pembelajaran metode Ummi jilid 1 dan jilid 2 

contohnya adalah Alif fathah A, Ba’ fathah BA maka dibaca Aba. 

Jilid 3 adalah Fathah diikuti alif dibaca panjang 1 ayunan, 

contohnya Bana-Baana. Jilid 4 adalah Setiap huruf lam sukun 

ditekan membacanya, contohnya Ha-Hal. Jilid 5 adalah Fathatain 

jika diwaqafkan dibaca panjang 1 ayunan/fathah panjang jika 



 

 

diwaqafkan dibaca panjang 1 ayunan. Jilid 6 adalah Qaf sukun dan 

tha sukun dipantulkan membacanya. 

2. Problematika penerapan metode Ummi bagi dewasa madya di 

Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo meliputi: Pertama, kurangnya tenaga pengajar atau 

gurunya, karena hanya ada satu guru yang mengajar. Kedua, 

fasilitas tempat yang kurang memadai, karena hanya menggunakan 

fasilitas masjid jadi tidak ada papan tulis bahkan meja untuk belajar 

hanya ada satu untuk gurunya. Ketiga, rasa ingin belajar para 

dewasa madya berkurang, dulunya itu ada 20 orang yang ikut 

mengaji sekarang hanya tinggal 15 orang itupun ada yang tidak 

masuk. Keempat, para dewasa madya sering lupa dalam mengenal 

huruf hijaiyah karena faktor usia. Untuk problematika penerapan 

metode Ummi dalam meningkatkan kemampuan membaca al-

Qur’an bagi dewasa madya untuk jilid 1 sampai jilid 6 adalah para 

dewasa madya masih sulit mengingat huruf hijaiyah dan masih 

belum lancar dalam membaca al-Qur’an. 

3. Dampak penerapan metode Ummi bagi dewasa madya di Dusun 

Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. Dengan adanya pembelajaran metode Ummi bagi 

dewasa madya, sekarang para dewasa madya sudah lumayan baik 

dalam membaca al-Qur’an. Yang dulunya para dewasa madya 

dalam membaca al-Qur’an masih kurang baik dan bahkan ada juga 



 

 

sebagian dari dewasa madya yang dulu tidak bisa membaca al-

Qur’an. Maka ketika metode Ummi diterapkan di Dusun 

Sidowayah para dewasa madya sudah lumayan baik dan sudah bisa 

mengenal huruf hijaiyah.  

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memiliki 

saran untuk beberapa pihak: 

1. Bagi lingkungan, terkait dengan sarana prasarana belajar, 

diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya dapat terpenuhi dengan 

baik khususnya papan tulis dan meja untuk pembelajaran membaca 

al-Qur’an melalui metode Ummi agar dapat tercapai keberhasilan 

dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an secara 

maksimal. 

2. Bagi guru, hendaknya selalu memberi motivasi dan semangat 

kepada para dewasa madya dalam melaksanakan kegiatan 

membaca al-Qur’an, maupun kegiatan lainnya sehingga tidak ada 

unsur paksaan dalam diri para dewasa madya untuk mengikuti 

setiap kegiatan pembelajaran membaca al-Qur’an melalui metode 

Ummi. 

3. Bagi dewasa madya, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dan 

tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban untuk ikut dalam 

pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode 



 

 

Ummi yang diadakan di Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 
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